OCTUBRE 2015

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DEL COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE
BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – OCTUBRE 2015


La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 6 i 20 d’octubre.
La Comissió Permanent de la Junta ha celebrat reunions el 17 i 27 d’octubre.
Seguidament, de conformitat amb l’article 106 dels Estatuts col·legials, us facilitem un
extracte dels principals acords de la Junta de Govern d’interès general:



El cens col·legial a 20 d’octubre de 2015 és de 24.286 persones col·legiades, de les
quals 16.633 són exercents i 7.653 no exercents.



La Junta de Govern ha acordat prorrogar els Convenis de Col·laboració
institucional següents:

-

Conveni específic de col·laboració signat amb el Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya per a la realització de pràctiques tutelades d’alumnes
al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

-

Conveni de col·laboració amb el Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya per a la gestió del Servei d’Orientació a la Mediació en el marc dels
Serveis d’Orientació Jurídica.

-

Conveni signat amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
en virtut del qual s’estableix un marc de col·laboració per tractar temes de
comú interès per ambdues institucions, resoldre les incidències que
eventualment puguin sorgir i s’acorda la creació d’una Comissió Mixta per a
vetllar pel compliment del conveni i elaborar propostes, protocols comuns
d’actuació i coordinació i tractar aquells assumptes que s’escaiguin.

-

Conveni de col·laboració signat amb la Sindicatura de Greuges de Barcelona,
que té per objecte establir les bases d’un ampli marc de cooperació entre
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ambdues entitats, dins l’àmbit de la defensa dels drets i de les llibertats, amb la
finalitat de desenvolupar projectes comuns en benefici de la ciutadania.

-

Conveni de marc signat amb el Consorci de Biblioteques Universitàries de
Catalunya per a la integració dels registres bibliogràfics del Catàleg de la
Biblioteca del Col·legi al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya.

-

Conveni de col·laboració signat amb l’entitat asseguradora D.A.S. Defensa del
Automovilista y de Siniestros internacional S.A. de Seguros Reaseguros, que
incorpora la mediació com a mètode de gestió i resolució de conflictes
mitjançant la gestió del Centre de Mediació de l’ICAB (CEMICAB) d’aquelles
controvèrsies que afectin els assegurats de la companyia DAS que li siguin
derivades

-

Conveni de col·laboració signat amb la Creu Roja a Barcelona que té per
objecte establir les bases de cooperació entre Creu Roja i l’ICAB per
col·laborar plegats en accions destinades a millorar les condicions dels
col·lectius socials més desfavorits.

-

Acord de col·laboració signat amb la Fundació Europeana per a la inclusió de
les metadades de col·leccions de la Biblioteca de l’ICAB a la bases de dades
d’Europeana per a la seva publicació en els servidors d’aquesta Fundaci.

Igualment, la Junta de Govern, en el marc del programa Club ICAB ha aprovat la
pròrroga dels Convenis de Col·laboració següents:
-

Conveni de col·laboració signat amb la Clínica Baviera Institut Oftalmològic
Europeu que té per objecte la difusió per part de l’ICAB entre els seus
col·legiats i el seu personal dels productes i serveix que ofereix la Clínica
Baviera amb promocions comercials especials adreçades a aquest col·lectiu.

-

Conveni de col·laboració signat amb Autosaenz SA, concessionari oficial de la
marca Volvo, en virtut del qual s’ofereixen als col·legiats/des i al personal de
l’ICAB promocions comercials especials sobre els productes i serveis
d’Autosaenz SA.
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-

Conveni de col·laboració signat amb l’Instituto Auditivo Español S.A.- Salesa,
en virtut del qual s’ofereixen als col·legiats/des i al personal de l’ICAB
promocions comercials especials sobre els productes i serveis de l’Instituto
Auditivo Español S.A - Salesa.

-

Conveni de col·laboració signat amb Serveis Funeraris de Barcelona SA
(SFB), mitjançant el qual s’ofereixen als col·legiats/des de l’ICAB i als seus
familiars condicions avantatjoses en l’accés als serveis de SFB.

-

Conveni de col·laboració signat amb Liberty Seguros Compañía de Seguros y
Reaseguros SA, mitjançant el qual s’ofereixen condicions preferents als
col·legiats/des de l’ICAB en els productes i serveis de Liberty Seguros.



La Junta de Govern ha acordat prorrogar els contractes següents:

-

Contracte de col·laboració i distribució per a establiment d’enllaços d’hipertext
signat amb Axexor Conocer para Decidir SA, que permet l’accés als serveis
d’Axexor en condicions avantatjoses per als col·legiats/des de l’ICAB.

-

Contracte de prestació de serveis signat amb Logalty Servicios de Tercero de
Confianza SL que permet els col·legiats/des de l’ICAB accedir, amb preus
especials, a l’enviament de certificats electrònics, burofax electrònics,
signatura remota de contractes, etc.



Memorial Democràtic. La Junta de Govern ha designat el diputat senyor Josep
Llàcer, responsable de la Comissió de Memòria Històrica del Col·legi, com a nou
presentant de l’ICAB en el Memorial Democràtic.



Comissió de Deontologia Professional. La Junta de Govern, de conformitat amb el
que disposa l’article 85 dels Estatuts col·legial, ha aprovat la finalització de mandat
actual dels membres de la Comissió de Deontologia Profesional del Col·legi, així com
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el nomenament com a ponents de la Comissió de Deontologia per al mandat que ara
s’inicia de les persones següents:
-

Sr, Joan Oset Piqué, vicepresident

-

Sr. Julián Suárez Inclán, secretari

-

Sr. Óscar Alonso Fernández

-

Sra. Claudia María Carranza Pollero

-

Sra. Tiziana di Ciommo

-

Sra. Isabel Pedrola Roman-Naranjo

-

Sra. Cristina Martínez Vicente

Igualment, la Junta de Govern vol expressar el seu agraïment més sincer als
companys i companyes següents, el mandat dels quals ha finalitzat ara, per la seva
dedicació a la Comissió de Deontologia Professional, amb gran eficàcia i vocació de
servei a la Institució i a la professió:



-

Sr. Francisco Chamorro Bernal

-

Sr. Francisco Javier García Mallol

-

Sr. Francesc P. de Haro Uribe

-

Sra. Maria del Mar Martín Delgado

-

Sr. Manuel Piñol Dastís

-

Sra. Maria José Ruiz Pujol

-

Sra. Mireia Pagès Crivillé

Comissió de Dret penitenciari. La Junta de Govern, en haver estat proclamada una
única candidatura per proveir els càrrecs vacants al Comitè Executiu de la Comissió de
Dret penitenciari del Col·legi, de conformitat amb l’article 14.6 del Reglament d’aquesta
Comissió, ha acordat la desconvocatòria de les eleccions inicialment previstes per al 12
de novembre de 2015, així com la proclamació com a electes dels candidats i
candidates proclamats:
Presidenta:

M. Amparo Bataller Pardo

Vicepresident:

Esteve Lamoglia Puig
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Secretària-Tresorera:

Alba Pérez González

Vocals:

José Gómez López
Màrius Roch Izard
Emma Mondragón Vial
Francesc Lluís Bonatti Bonet
Carles Martínez Mirón
Gloria Soto Aguilera
Ferran Marsol Vázquez
Ana Isabel Suso Casamian



Premi “Memorial Pedro Martín García”.- La Junta de Govern ha instituït el Premi

“Memorial Pedro Martín García” per honrar la memòria del senyor Pedro Martín García, qui
fou president de la Secció Segona de l’Audiència Provincial de Barcelona i considerat com
a un paradigma de professionalitat, excel·lència jurídica i respecte a l’advocacia.

El Premi, dotat amb la quantitat de 3.000 euros, està destinat a guardonar un treball o
article sobre Dret Processal Penal presentat per col·legiats/des de l’ICAB. La data límit per
a la presentació dels treballs, és el 15 de gener de l’any 2016.

Trobareu les bases completes a www.icab.cat

Barcelona, octubre de 2015
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