NOVEMBRE 2017

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


La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 7, 14 i 28 de novembre.
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 28 de novembre de 2017 és de 24.180 persones col·legiades, de
les quals 16.693 són col·legiades exercents i 7.487 són col·legiades no exercents.



La Junta de Govern ha designat la diputada senyora Núria Flaquer com a coordinadora
del projecte de Voluntariat ICAB.



La Junta de Govern ha convocat eleccions per al proper 12 de desembre de 2017
per proveir els càrrecs de president/a, vicepresident/a, secretari/ària i un mínim
d’un vocal i un màxim de deu vocals de les Seccions de la Comissió de Cultura i
Formació següents:
-

Secció de Dret Internacional i de la Unió Europea.

-

Secció de Dret Marítim i del Transport.

-

Secció de Dret de la Circulació.

-

Secció de Dret Aeronàutic.

-

Secció de Drets de la Construcció.

-

Secció de Drets de la Propietat Intel·lectual i Drets d’Imatge.

-

Secció de Dret Lingüístic.

-

Secció de Dret de la Infància i l’Adolescència.

Seran electores totes les persones col·legiades que el dia de la convocatòria electoral
constin inscrites en la Secció i no estiguin inhabilitades.
Des del 8 de novembre de 2017 el cens electoral estarà exposat al públic a la Secretaria
del Col·legi. Dins dels cinc dies hàbils següents a l’exposició pública del cens electoral,
es podrà impugnar la inclusió o exclusió a les llistes davant de la Junta de Govern, qui
resoldrà en els cinc dies hàbils posteriors a la finalització del termini per fer
impugnacions respecte el cens electoral.
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Podran ser candidates totes les persones col·legiades inscrites en la Secció el dia de
la convocatòria electoral que, en el moment d’ésser proclamades candidates, reuneixin
els requisits següents:
a)Estar al corrent de les obligacions col·legials.
b)No estar inhabilitades.
c)No formar part de la Junta de Govern ni de l’òrgan de direcció de cap Secció del
Col·legi.
d)Portar un any incorporades a la Secció.
Les candidatures podran presentar-se al Registre del Col·legi dins dels quinze dies
naturals posteriors a la convocatòria, és a dir, fins a les 20 h del dimarts 22 de novembre
de 2017, i estaran signades per les persones candidates, amb indicació del seu número
de col·legiació.
Les candidatures seran tancades i hauran d’incloure candidats/es per proveir tots els
càrrecs que surtin a l’elecció i respondran a criteris de paritat d’acord amb la normativa
vigent d’aplicació, és a dir, hauran de tenir una composició equilibrada de dones i
homes, de forma que en el conjunt de la llista els candidats de cadascun dels sexes
suposin com a mínim el 40%.
Les persones electores podran emetre el seu vot personalment a la seu del Col·legi
entre les 13.00 h i les 18.00 h del dimarts 12 de desembre de 2017, en què es tancaran
les urnes i s’iniciarà l’escrutini.


La Junta de Govern ha constituït la Comissió delegada de Junta de Govern de
Transformació Digital que tindrà, entre d’altres, els objectius següents:
a) Auxiliar a la Junta de Govern per tal d’activar un pla de formació contínua per
formar i capacitar els col·legiats/es en Transformació Digital i millorar el nivell
dels advocats/des que ja siguin experts en aquest àmbit.
b) Auxiliar als Serveis tècnics de l’ICAB per a la creació de la Seu Digital Col·legial
i de la seva App corresponent per accedir en qualsevol moment i des de
qualsevol lloc a tots els recursos i serveis del Col·legi.
c) Constituir un grup científic que nodreixi un Laboratori de R + D + I per tal
d’anticipar-se al futur mitjançant la investigació, el desenvolupament i la
innovació en l’activitat professional de l’advocacia (LegalTech orientades a la
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productivitat, digitalització, desmaterialització, interoperactivitat, optimització de
recursos, etc.) i en el dret digital, tenint en compte l’impacte de caràcter
transversal que tindrà en totes les especialitats del dret.
d) Recolzar a la Junta de Govern en l’objectiu d’aconseguir de l’ICAB el seu
posicionament com a líder mundial i referent en Transformació Digital.
e) Assessorar en l’establiment de relacions estratègiques preferents amb totes les
institucions i organismes tant del sector digital com del sector legal, vinculats a
la Transformació Digital del dret, del sector legal i amb la modernització de la
Justícia.
f)

Assessorar a la Junta de Govern en mecanismes de participació directa i EDemocràcia.

Igualment, la Junta de Govern ha nomenat com a vocals de la nova Comissió de
Transformació Digital les persones següents:


Sr. Ramón Miralles



Sra. Belén Arribas



Sr. Francesc Bonatti



Sr. Xavier Ribas



Sr. Martí Manent



Sr. Josep Cañabate



Sr. Jordi Ferrer



Sr. Eduardo López Román



Sr. Eloi Font



Sr. Andreu Van der Eynde



Sr. Pilar Tintoré



Sr. Ignacio Lacasa



Sr. Alexis Piquer



Sr. Ramón Faus

La presidència de la Comissió de Transformació Digital correspon al diputat senyor
Rodolfo Tesone.


La Junta de Govern ha aprovat el Projecte de pressupost ordinari i de quotes
col·legials per a l’exercici 2018, formalitzat conjuntament pel tresorer i l’oïdora de
comptes, de conformitat amb els articles 79 i 80 dels Estatuts col·legials.
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Igualment, la Junta de Govern ha acordat sotmetre el Projecte de pressupost ordinari i
de quotes col·legials per a l’exercici 2018 a l’aprovació de l’Assemblea General
Ordinària prevista a l’article 57.b) dels Estatuts col·legials.


La Junta de Govern, de conformitat amb el que disposen els articles 56è, 57è i 59è dels
Estatuts de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i altres normes concordants,
ha acordat la convocatòria d’Assemblea General Ordinària per al 19 de desembre
de 2017, a les 13.00 h, al Saló d’Actes del Col·legi, amb l’ordre del dia següent:
Primer.- Examen i aprovació, si escau, del pressupost ordinari de la Corporació i de les
quotes col·legials per a l’exercici 2018.
Segon.- Torn obert de paraules.
Tercer- Nomenament de tres persones interventores, entre les assistents a l’Assemblea,
per a l’aprovació i la signatura de l’acta.
L’Assemblea General es podrà seguir per videostreaming en directe a través de la
pàgina web col·legial.
Es convoca totes les persones col·legiades.
Nota: D’acord amb l’article 59è dels Estatuts col·legials, la documentació relativa a l’Assemblea General
Ordinària estarà a disposició de les persones col·legiades a la Secretaria de la Corporació (c/ Mallorca, 283,
2a planta, Pati de Columnes). Igualment, pot consultar-se a la pàgina web del Col·legi (www.icab.cat).
Fins al 23 de novembre de 2017 es podran presentar propostes o esmenes signades, com a mínim, per
cinquanta persones col·legiades, amb els requisits establerts a l’article 60è dels Estatuts col·legials. Fins
al 28 de novembre de 2017 les persones col·legiades podran presentar peticions escrites d’informació
referides als assumptes de l’ordre del dia (article 61è dels Estatuts col·legials).
Les propostes o esmenes i les peticions escrites d’informació es podran presentar davant del Registre
General del Col·legi (c/ Mallorca, 283, planta baixa, horari de 9.00 a 20.00 h, de dilluns a divendres) o per
correu electrònic a l’adreça assemblea@icab.cat.



La Junta de Govern ha aprovat la creació la Secció col·legial de Dret en Consum,
que tindrà, entre d’altres, els objectius següents:


Crear un grup de debat en què compartir les experiències i els dubtes que
sorgeixin en aplicació de les normes de Dret en Consum.



Delimitar criteris que unifiquin l’actuació dels advocats/des i puguin facilitar el
treball de les persones que desenvolupen la seva activitat en qualsevol de les
àrees del dret de consum que resultin afectades.
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Col·laborar en la formació dels companys/es que estiguin interessats/des en
especialitzar-se en aquesta matèria i oferir pautes que permetin a les persones
col·legiades de l’ICAB liderar aquest sector d’activitat.



Crear un fòrum transversal d’especialistes en què sorgeixin idees i iniciatives que
potenciïn la imatge de l’advocat/da expert/a en Dret en Consum davant les
institucions i ciutadans.



Facilitar a tots els advocats/des que no es trobin especialitzats en Dret en
Consum eines de coneixement adequades per a afrontar els nous reptes que
suposar l’aparició en noves relacions en consum.

Igualment, la Junta de Govern ha nomenat una Junta Gestora, a fi d’impulsar
l’organització d’aquesta nova Secció i de gestionar el seu funcionament fins a la
celebració de les primeres eleccions per proveir l’òrgan de direcció de la Secció, amb
la composició següent:
Presidents
Sr. Jesús Sánchez García, secretari de l’ICAB
Sra. Cristina Vallejo Ros, diputada de la Junta de Govern

Vocals- Junta Gestora
Sra. Mari Paz Cano Sallares
Sra. Isidor García Sánchez
Carles García Roqueta

Finalment, la Junta de Govern acorda obrir un termini fins al 31 de gener de 2018 per
tal que els col·legiats i col·legiades que ho desitgin puguin incorporar-se a la nova
Secció de Dret en Consum i conformar d’aquesta manera el primer cens de la nova
Secció, i un cop constituït, convocar les primeres eleccions per proveir el seu òrgan de
direcció.


La Junta de Govern ha aprovat per a l’any 2018 la pròrroga del Conveni entre el
Departament de Justícia i l’ICAB per a la prestació del servei d’orientació jurídica
als ciutadans.



La Junta de Govern ha aprovat el Codi Ètic de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona, un conjunt de valors, principis i regles que han d’inspirar la conducta dels
membres de la Junta de Govern, comissions, seccions i personal.
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La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels assistents, nomenar com a nous
vocals de la Comissió de Prospectives Socioprofessionals, les persones
col·legiades següents:
Sr. José Manuel Alburquerque Becerra
Sr. David Jurado Beltran
Sr. Fernando Garcia-Coca Castro
Sr. Gonçal Oliveros Layola



La Junta de Govern ha aprovat el nomenament com a vocals de la Comissió de
Normativa del senyor Àlex Solsona Molons, la senyora Mary Helen Pino Vera i la
senyora Berta Leal Canadell.



La Junta de Govern ha convocat el Premi Memorial Pedro Martín García 2017,
destinat a guardonar un treball o article sobre Dret Processal Penal.



La Junta de Govern ha convocat el Premi Duran i Bas Edició 2017, destinat a ajudar
a la realització d’un treball sobre un tema de Dret privat.



La Junta de Govern ha convocat el Premi Memorial Degà Roda i Ventura 2017,
destinat a guardonar els millors treballs que versin sobre Col·legis professionals i
l’exercici de les professions liberals, especialment l’advocacia, publicat en el territori de
l’Estat espanyol i escrit en qualsevol de les llengües oficials d’aquest entre l’1 de gener
i el 31 de desembre de 2017.



La Junta de Govern ha convocat el Premi Ferrer Eguizábal sobre Dret Financer i
Tributari 2017 destinat a guardonar les millors monografies i els millors projectes
d’investigació en matèria de Dret financer i tributari, completats amb un apèndix relatiu
al finançament autonòmic a Catalunya o a la ciutat de Barcelona.

Barcelona, novembre de 2017

7

