JULIOL 2018

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE
L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – JULIOL 2018


La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 3,17 i 24 de juliol.
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 31 de juliol de 2018 és de 24.115 persones col·legiades, de les
quals 16.746 són col·legiades exercents i 7.369 són col·legiades no exercents.



La Junta de Govern ha convocat el Premi Jurídic Ferrer Eguizábal sobre Dret Administratiu 2018,
d’acord amb les bases que poden ser consultades en la pàgina web corporativa www.icab.cat, en
concret en els apartats “Notícies” i “Formació/Biblioteca> Serveis Biblioteca>Subvencions, premis i
beques”.



La Junt de Govern ha convocat el Premi Jurídic Ferrer Eguizábal Edició extraordinària 2018 sobre
Transformació Digital i el Premi Jurídic Ferrer Eguizábal Edició Extraordinària 2018 sobre Dret
de Consum, d’acord amb les bases que poden ser consultades en la pàgina web corporativa
www.icab.cat,

en

concret

en

els

apartats

“Notícies”

i

“Formació/Biblioteca>

Serveis

Biblioteca>Subvencions, premis i beques”.


La Junta de Govern ha convocat el Premi Memorial Pedro Martín García 2018, destinat a guardonar
un treball o article sobre un Dret processal penal, d’acord amb les bases que poden ser consultades
en

la

pàgina

web

corporativa

www.icab.cat,

en

concret

en

els

apartats

“Notícies”

i “Formació/Biblioteca> Serveis Biblioteca>Subvencions, premis i beques”.


La Junta de Govern ha convocat el Premi Jurídic Feixó Carreras 2018 per a noves promocions,
destinat a ajudar a la realització d’un treball sobre un tema de Dret processal o organització judicial,
d’acord amb les bases que poden ser consultades en la pàgina web corporativa www.icab.cat, en
concret en els apartats “Notícies” i “Formació/Biblioteca> Serveis Biblioteca>Subvencions, premis i
beques”.
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La Junta de Govern ha convocat el Premi Memorial Degà Roda i Ventura 2018, destinat a guardonar
els millors treballs que versin sobre col·legis professionals i l’exercici de les professions liberals,
especialment l’advocacia, d’acord amb les bases que poden ser consultades en la pàgina web
corporativa www.icab.cat, en concret en els apartats “Notícies” i “Formació/Biblioteca> Serveis
Biblioteca>Subvencions, premis i beques”.



La Junta de Govern ha acordat la signatura del conveni de col·laboració entre l’Il·lustre Col·legi
de l’Advocacia de Barcelona i la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation amb la
finalitat d’impulsar i desenvolupar iniciatives relaciones amb la transformació digital.



La Junta de Govern ha acordat desconvocar les eleccions inicialment previstes per al 5 de juliol de
2018 per proveir els càrrecs del Comitè Executiu del Grup de l’Advocacia Jove de l’ICAB que
seguidament s’indiquen i declarar electa la candidatura única proclamada integrada pels
companys i companyes següents:
President:

Sr. Pol Olivet Rivera

Vocals:

Sr. Oriol Espar Bohera
Sr. Albert Jané Crespo
Sr. Alexis Piquer Rodríguez
Sr. Alexander Salvador Cerqueda
Sra. Carmen del Castillo Vericat
Sr. Pere Vidal López
Sra. Mercè Maresma Casellas
Sr. Asier Abad Mínguez
Sra. Lorena Ortiz Cabanas
Sr. Salvador Cortina Ibarz
Sra. Estefania Puig García
Sr. Oleguer Robert Figueras
Sra. Patricia Rodríguez Veazey
Sra. Mariona Argilés Playà
Sra. Paz Vallés Creixell
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La Junta de Govern ha acordat col·laborar en el finançament del Projecte Copersona amb una
aportació de 1.000 euros com a entitat impulsora d’aquest. El projecte Copersona és una iniciativa
que impulsen un grup de fundacions i organitzacions, les quals comparteixen els valors de l’equitat
de gènere, la inclusió, la diversitat, la solidaritat i la transformació social.



La Junta de Govern ha acordat acceptar la renovació del nomenament de l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona com a patró i president de la Fundació Privada Ferrer Eguizábal.



La Junta de Govern ha acordat la signatura d’un conveni de col·laboració amb la Asociación
Española de Compliance (ASCOM) amb la finalitat de promoure activitats relacionades amb el
Compliance i permetre la realització d’exàmens relacionats amb la certificació compliance d’Ascom a
la seu de l’ICAB.



La Junta de Govern ha acordat prorrogar per al 2017 el Conveni de col·laboració entre l’ICAB i el
Departament de Justícia per a la prestació del Servei d’Orientació a la Mediació dins del marc
dels serveis d’orientació jurídica.



La Junta de Govern ha acordat la signatura del Conveni de cooperació educativa regulador de les
pràctiques externes entre la Universitat Internacional Valenciana (VIU) i l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona, que regula les relacions entre els/les estudiants universitaris i ambdues
entitats.



La Junta de Govern ha acordat dur a terme els canvis necessaris per tal que els advocats/des que
presten el Servei d’Assistència al Detingut puguin elegir expressament l’opció de rebre via SMS,
amb justificant de recepció i en horari nocturn, les notificacions de les detencions incloses en el
seu torn de guàrdia, sempre en el ben entès del respecte a les previsions de l’article 520 apartat 5
de la Llei d’enjudiciament criminal.



En el marc de la aposta estratègica i programàtica de la Junta de Govern per tal de promoure
l’arbitratge i les relacions amb les institucions arbitrals vinculant-les a l’advocacia, la Junta de Govern
ha acordat llogar al Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) la planta baixa i altell de l’edifici del carrer
Roger de Llúria núm. 113 , així com ubicar el Centre de Mediació de l’ICAB (CEMICAB) en unes
noves instal·lacions situades a la primera planta de la seu col·legial del carrer Mallorca núm. 283.
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La Junta de Govern ha acordat, de conformitat amb el que preveu l’article 20 i altres normes
concordants del Reglament de la Comissió de Cultura i Formació de l’ICAB, convocar eleccions per
al proper 20 de setembre de 2018 per proveir els càrrecs de president/a, vicepresident/a,
secretari/ària i un mínim d’un vocal i un màxim de deu vocals de la Secció de Dret del Consum del
Col·legi. L’esmentada convocatòria pot consultar-se en la pàgina web col·legial www.icab.cat.

Barcelona, juliol de 2018
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