FEBRER 2017

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE
L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – FEBRER 2017
•

La Junta de Govern del Col·legi ha celebrat en sessions de 7 i 21 de febrer.
La Comissió Permanent de la Junta s’ha reunit el 14 i 28 de febrer.
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 7 de febrer de 2017 és de 24.174 persones col·legiades, de les
quals 16.548 són col·legiades exercents i 7.614 són col·legiades no exercents.

•

La Junta de Govern ha aprovat la signatura d’un Conveni amb l’Ajuntament de
Badalona per a la prestació del servei d’orientació jurídica als ciutadans, en forma
temporal i específic, en matèria de clàusules sòl.

•

La Junta de Govern ha aprovat la pròrroga dels Convenis institucionals següents:
-

Conveni amb la UNE de Cohesió Social de GEDI SCCL, empresa que gestiona
el Servei de Mediació Comunitària de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
per a la realització de pràctiques relacionades amb l’aplicació dels coneixements
sobre mediació familiar.

-

Conveni amb la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Institut d’Educació
Contínua per a organitzar conjuntament un programa d’especialització d’accés
a l’exercici de l’advocacia.

-

Conveni amb la Universitat Abad Oliva CEU per a organitzar i impartir
conjuntament el Màster d’accés a l’exercici de l’advocacia i d’especialització
professional.

-

Conveni amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona relatiu a la gestió del
Servei d’Assistència al Detingut dels partits judicials de Tarragona, Valls i el
Vendrell.
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-

Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, l’Il·lustre Consell de
Col·legis d’Advocats de Catalunya, l’Il·lustre Col·legi de Registradors de
Catalunya, l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, l’Associació per al Foment
de l’Arbitratge per fomentar i promoure la candidatura de la ciutat de Barcelona
per al nomenament de la seu del Tribunal Arbitral del Mediterrani.

-

Conveni de col·laboració amb el Consejo General del Poder Judicial relatiu a
l’intercanvi d’informació mitjançant el denominat Punt Neutre Judicial, que
permet que les designes efectuades pel Torn d’Ofici siguin comunicades als
òrgans judicials de la demarcació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona.

-

Conveni de col·laboració amb el Parlament de Catalunya per optimitzar els
recursos bibliogràfics i documentals d’ambdues institucions.

•

En relació amb l’aplicació de l’IVA a les quantitats abonades en concepte de
retribució del Torn d’Ofici arran de la resposta a la consulta vinculant dictada el 25
de gener de 2017 per la Direcció General de Tributs la Junta de Govern va iniciar
gestions urgents, en coordinació amb el Consejo General de la Abogacía Española i
amb el Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya, davant del Ministeri de Justícia,
la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya i el responsable del Departament
d’Economia i Hisenda i el Departament de Justícia a fi d’evitar que aquesta modificació
de criteri pugui tenir conseqüències negatives per als advocats/es que presten el servei
del Torn d’Ofici.
Igualment, la Junta de Govern ha acordat facilitar per mitjà de la pàgina web col·legial
tota la informació disponible sobre aquesta problemàtica i sobre les gestions
institucionals iniciades pel Col·legi, per a general coneixement de tots els col·legiats/des.

•

La Junta de Govern ha nomenat els representants del Col·legi en tres Comissions
constituïdes al si del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya:
•

Comissió de noves Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC):
Representant: Sr. Jani Trias, diputat de la Junta.
Comissió VIDO:
Representant: Sra. Mercè Claramunt, diputada de la Junta de Govern.
Comissió per a la Protecció dels Drets dels Animals:
Representant: Sra. Esther Palmés, diputada de la Junta de Govern.
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•

La Junta de Govern ha acordat adherir-se a la sol·licitud impulsada pel Consell de
Col·legis d’Advocats de Catalunya per a la concessió de la Creu de Sant Jordi a
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró amb ocasió del seu 150è aniversari.

•

La Junta de Govern ha acordat prorrogar per al 2017 l’exempció de pagament de 100
euros corresponent a la quota anual per persones mediadores inscrites al CEMICAB.

•

La Junta de Govern ha acordat convocar l’edició 2017 d´ajuts a projectes de
Cooperació Jurídica amb pobles en vies de desenvolupament 0,7%, d’acord amb
les Bases que consten publicades en l’apartat de la pàgina web col·legial:
www.icab.cat> formació/biblioteca> serveis biblioteca> subvencions, premis i beques.

Barcelona, febrer 2017
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