ABRIL 2017

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

La Junta de Govern del Col·legi ha celebrat sessions el 4 i 18 d’abril.
La Comissió Permanent de la Junta s’ha reunit el 25 de d’abril.
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 4 d’abril de 2017 és de 24.105 persones col·legiades, de les quals
16.520 són col·legiades exercents i 7.585 són col·legiades no exercents.

•

La Junta de Govern ha acordat aprovar la realització d’un concurs entre els
professionals i/o entitats inscrits al Registre d’Advocats Auditors en Entorns
Tecnològics de l’ICAB per a l’adjudicació de la nova auditoria de protecció de dades
de caràcter personal a realitzar en la Corporació.

•

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

Conveni amb el Col·legi d’Advocats de Tortosa de reciprocitat en la prestació
de serveis bàsics entre els/les col·legiats/des.

-

Conveni amb el Col·legi d’Advocats de Madrid de reciprocitat en la prestació de
serveis bàsics entre els/les col·legiats/des.

-

Conveni de col·laboració amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el Col·legi
d’Economistes de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya,
el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports i l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona per al foment, mitjançant una Comissió Intercol·legial
de Territori i Urbanisme, de les activitats conjuntes, així com intercanvis entre
les diferents Comissions o Agrupacions de territori i urbanisme que funcionen
en el si de cada Col·legi.

-

Conveni amb els Il·lustres Col·legis d’Advocats de Málaga, Senyoriu de Biscaia,
València i Madrid en matèria de promoció de la mediació.
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-

Conveni de col·laboració amb el Departament d’Interior per a l’obtenció dels
informes d’accidents de trànsit dels Mossos d’Esquadra per via telemàtica, a
comptar des del 8 de maig de 2017.

-

Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per a l’obtenció dels
informes d’accidents de trànsit de la Guàrdia Urbana de Barcelona per via
telemàtica per al període d’un any a comptar des del 30 d’abril de 2017.

•

La Junta de Govern ha acordat la signatura d’un Conveni amb la Diputació de
Barcelona per a la prestació del servei SOJ en matèria de clàusules abusives en
contractes hipotecaris fins al 31 de desembre de 2017 als ajuntaments i consells
comarcals de l’àrea geogràfica de l’ICAB (excloent la ciutat de Barcelona).

•

La Junta de Govern ha acordat una nova convocatòria de l’ajornament en el
pagament de la quota de col·legial per al període comprès entre l’1 de juliol de
2017 i 31 de desembre de 2017.
Es poden consultar els requisits i condicions per al seu atorgament en la pàgina web
col·legial www.icab.cat.

•

La Junta de Govern ha acordat nomenar la lletrada senyora Alicia Ortega Martínez
(col·legiada numero 17.729) vocal de la Comissió per a la Cooperació i el
Desenvolupament (0,7%), de conformitat amb l’article 4.1 del Reglament de la
Comissió per a la cooperació i el desenvolupament (0,7%).

•

La Junta de Govern ha acordat la realització del projecte presentat per la Comissió
de la Memòria Històrica sobre un banc Audiovisual “Memòria i professió 19311980”, amb l’objectiu de recopilar i preservar el testimoni personal d’un grup d’advocats
i advocades, referents a les diferents formes de viure, veure i sentir la professió, els
processos judicials i les esdeveniments polítics durant el període d’estudi.

•

La Junta de Govern ha acordat prorrogar fins al 31 de maig el termini per tal que els
corresponents Jurats decideixin sobre l’atorgament de les modalitats A i C del Premi
Jurídic Ferrer Eguizábal 2016 sobre Dret Administratiu (edició ordinària i extraordinària)
i sobre el Premi Jurídic Ferrer Eguizábal edició extraordinària 2016 sobre Dret Civil
Català.
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•

La Junta de Govern ha acordat donar la seva aprovació a les noves bases del Premi
jurídic Miquel Casals Colldecarrera d’investigació en l’àmbit del Dret privat propi
dels països catalans, que porta el nom de qui fou degà de l’ICAB i que convoca
bianualment la Fundació Congrés de Cultura Catalana.

•

La Junta de Govern, reunida en sessió de 18 d’abril i de conformitat amb la normativa
d’aplicació, ha acordat desconvocar les eleccions inicialment previstes per a l’11 de
maig de 2017 per proveir els càrrecs dels òrgans de direcció de les Comissions de
persones col·legiades que seguidament s’indicaran i declarar electes les candidatures
úniques proclamades integrades pels companys i companyes següents:
Comissió d’Arbitratge
President
Cristian Gual Grau
Vicepresident
Cesar Rivera García
Secretària- tresorera
Esther Nin Camps
Vocals
Gema Mayol Gómez
Juan Pablo Correa Delcasso
Christian Herrera Petrus
Miquel-Josep Griñó Tomàs
José Rosell
Lucilla Talamazzi
Nathalie Kühlmann
Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia
President
Robert Sabata Gripekoven
Vicepresidenta
Lluïsa Domingo Hernando
Secretari- tresorer
Rafael Calderon Fochs
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Vocals
Jordi Oliveras Badia
August Gil Matamala
Laia Serra Perelló
José Javier Ordóñez Echeverría
Eva Izquierdo Monzón
Juan Miguel Ortiz Reparaz
Montserrat Campillo Paradell
Maria Dell’Agnolo Echeguren
Anna Figueras Saladié
Jordi Crespo Llavador

Comissió de Drets de la Gent Gran
President
Miquel Puiggalí Torrentó
Vicepresident
Jordi Muñoz Iranzo
Secretària- tresorera
Montserrat Milián Sánchez
Vocals
Anna Rovira Cairó
Josep Morera Codina
Alejandro Vilá Induráin

Comissió de Justícia Penal Internacional
President
Luís del Castillo Aragón
Vicepresidenta
Erika Torregrossa Acuña
Secretari- tresorer
Jaume Antich Soler
Vocals
Francisco Javier García Mallol
Antonia Rocha González
Samuel Guerrero Campos
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Laia Tejada Pinyol
Javier Selva Prieto
Jordi Palou Loverdos
Eulàlia Pascual Lagunas
David Querol Sánchez
Sílvia Soler Huete

Comissió de Drogues
President
Francisco Blázquez Martínez
Vicepresidenta
Susana Ascensión Talón Navarro
Secretari- tresorer
Carlos García Díaz
Vocals
Eduard Fernández González
Begoña Corredera Cases
Maria Rosa Paíno Lafuente
Yolanda Tenorio Fernández
Josep Maria Santacana Carci
Vanessa González Fornas
Guadalupe Iglesias Rosado
Pedro Caldentey Marí
Maria Lluïsa Roca Utzinger
Carlos García Izquierdo

Comissió per a la Protecció dels Drets dels Animals
Presidenta
Magda Oranich Solagran
Vicepresident
Carles Soliva i Hernández
Secretària- tresorera
Anna Maria Pibernat Bartés
Vocals
Eva Díaz Cerezo
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Gema Mayol Gómez
Ana Mulà Arribas
Miquel Puiggalí Torrentó
Josep Maria Santacana Carci
Yolanda Valbuena Castillo
Joan Oset Piqué
Comissió d’Advocats per a la Igualtat de Drets dels Nous Models de Família
President
Ricardo de la Rosa Fernández
Vicepresidenta
Montse Fernández Garrido
Secretari- tresorer
Carlos Villagrasa Alcaide
Vocals
Max Arias Blázquez
Avel·lina Rucosa i Escudé
Isidoro García Sánchez
Patricia Baños Gracia
Ramón Ángel Casanova Burgués
Anna Maria Pibernat Bartés
Begoña de Urbiola Alis
Isabel Viola Demestre

Comissió de Dones Advocades
Presidenta
Maria Teresa Blasi Cacho
Vicepresidenta
Pilar Rebaque Mas
Secretària- tresorera
Maria Lourdes Torres i Prat
Vocals
Mariona Serdà i Cabré
Marina Roig Altozano
Blanca Padrós Amat
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Ana Abrain Cariñena
Ana Belén Martín Mateo
Gemma Elisenda Sahun Serena
Marina Gallés Clarà
Pel que fa a les eleccions convocades per proveir els càrrecs de l’òrgan de direcció
de la Comissió d’Advocats de Responsabilitat Civil i Assegurances, la Junta de
Govern, atès que no havia estat proclamada cap candidatura, ha acordat, en la mateixa
sessió de 18 d’abril, desconvocar les eleccions previstes per a l’11 de maig i
procedir novament a la convocatòria d’eleccions per proveir els esmentats càrrecs
per al proper 6 de juny de 2017.
•

Davant l’escrit el passat 5 d’abril de 2017 per la senyora Vanessa González Fornás,
en nom propi, en què, a l’empara de l’article 61.1 dels Estatuts col·legials, sol·licita
informació referida als assumptes de l’ordre del dia de la propera Assemblea General
Ordinària, convocada pel dia 27 d’abril de 2017, la Junta de Govern ha acordat:
Primer.- Admetre a tràmit la sol·licitud d’informació formulada per la senyora Vanessa
González Fornas, mitjançant escrit presentat en data 5 d’abril de 2017, a l’empara de
l’article 61.1 dels Estatuts col·legials.
Segon.- Informar durant l’Assemblea General de 27 de d’abril de 2017, amb els límits
establerts en la normativa d’aplicació, especialment en matèria de protecció de dades
de caràcter personal i amb caràcter previ a la votació del primer punt de l’ordre del dia,
sobre aquelles peticions d’informació que reuneixin els requisits establerts per l’article
61.1 dels Estatuts col·legials, el qual, juntament amb la presentació per escrit i dins del
termini dels 10 dies hàbils següents a la convocatòria de l’Assemblea General, exigeix
que les peticions d’informació estiguin referides als assumptes de l’ordre del dia de
l’Assemblea General que, en aquest cas, és l’examen i aprovació, si escau, de la gestió
anual de la Junta de Govern, la memòria d’activitats, els estats financers i la liquidació
del pressupost corresponents a l’exercici 2016, així com també informar sobre les
activitats i actuacions del defensor de la persona col·legiada durant l’any 2016.
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Tercer.- Desestimar aquelles peticions d’informació formulades en els escrits examinats
que es refereixen a assumptes que no són objecte de l’ordre del dia de l’Assemblea
General de 27 d’abril de 2017, sens perjudici que la Junta de Govern, amb voluntat de
màxima transparència, pugui facilitar la informació sol·licitada en el transcurs de
l’Assemblea.
Quart.- Notificar els acords a la interessada i informar sobre el seu contingut a l’inici de
l’Assemblea General Ordinària de 27 d’abril de 2017.

Barcelona, abril 2017
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