GENER 2019

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE
L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – GENER 2019
La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 8, 15, 22 i 29 de gener.

El cens col·legial a 31 de gener de 2019 és de 23.994 persones col·legiades, de les
quals 16.685 són col·legiades exercents i 7.309 són col·legiades no exercents.
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:


Crear un servei d’orientació jurídica específic per assistir els ciutadans perjudicats
en l’incendi del passat 5 de gener de 2019 a la localitat de Badalona, limitat en el
temps a que totes les persones implicats en el fet luctuós siguin ateses (a criteri de
l’Ajuntament de Badalona), i que es prestarà a les dependències del Centre Cívic de
Sant Roque, que dotarà el servei dels medis materials.



Realitzar un estudi sobre la situació real del retard en els assenyalaments en els
jutjats, mitjançant una enquesta telefònica als advocats i advocades de l’ICAB i una
enquesta efectuada en el moment de retornar la toga a la sala de togues de la Ciutat de
la Justícia.



Crear un llistat d’advocats i advocades col·legiats a l’ICAB d’inscripció voluntària, a
instàncies dels Jutjats Mercantils, que tinguin especialització en competència deslleial i
propietat industrial, que disposin d’un alt nivell d’anglès, i disponibilitat per a actuacions
urgents, per tal que el llistat sigui facilitat a les empreses expositores en el Mobile Word
Congress, per a supòsits de necessitar la seva contractació privada per a les
esmentades actuacions urgents.
En aquest sentit, s’acorda també comunicar-ho als advocats i advocades
(col·legiats/des exercents de l’ICAB) i, especialment, als advocats/des inscrits/es a les
seccions i comissions de persones col·legiades, Comissió d’Advocats d’empresa,
Secció de Dret Mercantil i Secció de Dret de la Competència i de la Propietat Industrial,
per possibilitar la seva adscripció voluntària a l’indicat llistat.
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Atorgar la Medalla Institucional del Col·legi en el marc de la Festivitat patronal de Sant
Raimon de Penyafort 2019 a les persones i entitats següents:
- Sr. Julián Suárez-Inclán Gómez,.
- Sra. Isabel Pedrola Román-Naranjo.
- Sr. Juan Carlos Elías Gadea, a títol pòstum.
- Sra. Gemma Calvet Barot.
- Sra. Teresa Blasi Gacho.
- Sr. Pedro Pais de Almeida.
- Fundació Obra Mercedària.
- Grup de Voluntaris de l’ICAB.



Designar la diputada senyora Emma Gumbert com a persona representant de l'ICAB
en el Projecte Copersona, iniciativa que impulsen un grup de fundacions i
organitzacions que comparteixen els valors de l’equitat de gènere, la inclusió, la
diversitat, la solidaritat i la transformació social, per tal d’engegar un treball transversal
per crear un Model de Corresponabilitat Social, en l’horitzó del 2025,
contextualitzat a Catalunya i sostenible econòmicament, que contempli la
corresponsabilitat des de l’inici de la vida d’una persona i, que permeti una igualtat
i equitat de gènere reals.



Aprovar la creació d’un sistema de certificació de qualitat dels despatxos
d’advocats/des que es dediquen a l’advocacia, com a mecanisme per garantir una
major informació a les persones consumidores, en relació amb l’eficiència sobre el
funcionament dels despatxos d’advocats i advocades.



Nomenar el Jurat del Premi Jurídic Ferrer sobre Transformació Digital que queda
integrat per les persones següents:
-

Sr. Rodolfo Tesone, diputat de la Junta de Govern i president de la Comissió de
Transformació Digital.

-

Sr. Jesús Sánchez García, secretari.

-

Sr. Pablo García Mexia.

-

Sr. Eloy Velasco Núñez.

-

Sr. Miquel Àngel Vallès Blistin.
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Nomenar la Comissió Dictaminadora del Premi Feixó Carreras per a Noves
Promocions, destinat a ajudar a la realització d’un treball sobre un tema de Dret
processal o organització judicial, integrada per les persones següents:
-

Sr. Jesús Sánchez, secretari de l’ICAB.

-

Sr. Alejandro Fuentes-Lojo, diputat de la Junta de Govern.

-

Sra. Cristina Vallejo, diputada de la Junta de Govern.

-

Sr. Vicente Pérez Daudí, secretari de la Secció de Dret processal de l’ICAB.

-

Sr. Christian Herrera, vocal de la Comissió de Relacions amb les Administracions i
la Justícia (CRAJ) de l’ICAB.



Designar el secretari, senyor Jesús Sánchez i el diputat de Junta de Govern, senyor
Joaquim de Miquel com a membres, juntament amb la degana de l’ICAB, del Jurat de
la Desena edició del Premi de Treballs de recerca convocat per l’Associació de
Catalana de Perits Judicials i Forenses col·laboradors amb l’Administració de
Justícia.



Satisfer la quota 2019 a l’entitat International Bar Association (IBA) per import de
2.500 lliures esterlines



Satisfer la quota 2019 de 150 euros a la Federació Catalana d’Entitats Corals.



Realitzar, com en exercicis anteriors, una aportació econòmica de 300 euros per al
65è Concurs Internacional de Música Maria Canals, que tindrà lloc a la ciutat de
Barcelona, del 23 de març al 4 d’abril de 2019.



Signar un conveni amb el Ilustre Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera i que
té per finalitat determinar els serveis que han de ser objecte de reciprocitat entre els
col·legiats i col·legiades de les institucions signants, sense establir condicions d'accés
diferenciades, així com impulsar la realització d'activitats conjuntes en l'àmbit de la
formació.
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Signar un conveni de Col·laboració amb el Col·legi de Censors Jurats de Comptes
de Catalunya (CCJCC) i l’editorial Aranzadi amb les finalitats següents:
-

Promoure un “Fòrum TR Aranzadi Concursal Barcelona”, esdeveniment que es durà
a terme a la seu de l’ICAB el 2019 i a la seu del CCJCC el 2020, amb l’objectiu de
promoure l’actualització continuada de coneixements jurídics en l’àmbit del Dret
concursal per a les persones que s’hi inscriguin.

-

Promoure el “Congrés Aranzadi Concursal de Barcelona”, que tindrà lloc a les
instal·lacions del CCJCC l’any 2019 i a la seu de l’ICAB el 2020, amb l’objectiu de
de promoure l’actualització continuada de coneixements jurídics en l’àmbit del Dret
concursal per a les persones que s’hi inscriguin.



Aprovar, a proposta del Grup de l’Advocacia Jove, la signatura d’un conveni amb
l’organització Proactiva Open Arms pel qual de totes les activitats realitzades pel GAJ
entre l’1 de gener i el 15 de desembre de 2019, es destinarà un euro a l’esmentada
organització.



Aprovar, a proposta del Grup l’Advocacia Jove, la signatura d’un conveni amb la
PIMEC, confederació patronal que representa i defensa els interessos de les micro,
petites i mitjanes empreses (Pimes) i els autònoms de Catalunya, que té per objecte
establir un marc global de col·laboració entre el Grup de l’Advocacia Jove de l’ICAB i
PIMEC Joves en qüestions d’interès comú relacionades amb els joves de l’advocacia,
els joves emprenedors i els joves empresaris de Catalunya.

Barcelona, gener de 2019
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