JUNY 2019

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE
L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – JUNY 2019
La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 18 i 25 de juny de 2019.

El cens col·legial a 30 de juny de 2019 és de 24.034 persones col·legiades, de les
quals 16820 són col·legiades exercents i 7.214 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:
 Aprovar inicialment el Projecte de Reglament de la Comissió delegada d’Honoraris i
sotmetre’l a informació pública col·legial el projecte durant un període d’un mes, per mitjà
de la seva publicació a la pàgina web col·legial, i a través de la secretaria del Col·legi, a
fi que les persones col·legiades puguin conèixer la documentació i formular les
al·legacions, els suggeriments o les esmenes que considerin oportunes.
 Satisfer la quota corresponent al 2019 de 2.000 euros a l’entitat Fundació Privada Centre
d’Estudis Internacionals.
 Convocar 8 Beques Ferrer Eguizábal per import de 900 euros cadascuna per a la
realització d’estudis de l’Escola de Pràctica Jurídica i 3 Beques Ferrer Eguizábal per
import de 950 euros per a la realització de Màster en Dret Financer.
 Convocar eleccions per al proper 18 de juliol de 2019 per proveir els càrrecs d’1
president/a, 1 vicepresident/a, 1 secretari/ària-tresorer/a i 6 vocals del Comitè Executiu
de la Comissió d’Advocats Sèniors de l’ICAB.
 Convocar eleccions per al proper 18 de juliol de 2019 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
Administratiu, Secció de Dret Ambiental, Secció de Dret Constitucional, Secció de
Dret Esportiu, Secció de Dret Fiscal i Financer, Secció de Dret Laboral, Secció de
Dret Matrimonial i de Família, Secció de Dret Mercantil, Secció de Processal i
Secció de Dret de la Competència i de la Propietat Industrial.
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 Convocar eleccions per al proper 18 de juliol de 2019 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 Cooperatiu i de l’Economia Social de la Comissió de
Cultura i Formació.
 Aprovar el pagament del 50% restant (11.796,41€) de l’ajut atorgat a l’entitat “ZERCA
Y LEJOS” en la convocatòria per a la concessió d’ajuts a projectes de cooperació
jurídica amb pobles en via de desenvolupament (0,7%), pel seu projecte "Protección
jurídica frente a la violencia contra el menor y la mujer, en las comunidades ribereñas
periurbanas de Santo Tomás, Iquitos", previ informe de seguiment favorable de la
Comissió del 0.7%.

Barcelona, juny de 2019
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