SETEMBRE 2019

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE
L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – SETEMBRE 2019
La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 3 i 17 de setembre de 2019.

El cens col·legial a 30 de setembre de 2019 és de 24.107 persones col·legiades, de
les quals 16.912 són col·legiades exercents i 7.195 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:

 Participar en una nova edició de la campanya solidària “Una poma per la vida”
impulsada per la Fundació Esclerosi Múltiple.
 Signar un Conveni amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Santa Cruz de La Palma
de reciprocitat en la prestació de serveis entre les persones col·legiades d’ambdues
corporacions, que preveu també l’intercanvi d’informació en l’àmbit de la formació i
l’organització d’activitats conjuntes.
 Signar un Conveni de col·laboració amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid en
relació amb les activitats de comissions i seccions col·legials .
 Constituir el Comitè Ètic i de Compliance de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona, que estarà integrat per les persones següents:
Sr. Jordi Pina, vicedegà.
Sr. Jesús Sánchez, secretari.
Sr. Rodolfo Tesone, diputat de la Junta de Govern i president de la Comissió de
Transformació Digital.
Sr. Joaquim de Miquel, diputat de la Junta de Govern i president de la Comissió de
Deontologia Professional.
Sra. Cristina Vallejo, diputada de la Junta de Govern.
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 Aprovar definitivament el Reglament de la Comissió d’Honoraris i donar trasllat del
text aprovat al Departament de Justícia de la Generalitat, per tal que en qualifiqui
l’adequació a la legalitat, en disposi la inscripció en el Registre de Col·legis Professionals
i n’ordeni la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 Signar un Conveni amb la Diputació de Barcelona que té per objecte l’establiment de
les directrius que han de regir la subvenció atorgada per la Diputació a l’ICAB per a la
creació de Punts d’Orientació Jurídica a diferents municipis de la província de de
Barcelona.
 Renovar l’acord de col·laboració entre la Fundació Barcelona Mobile World Capital
Foundation i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona als efectes d’intercanviar
coneixements i experiències que beneficiïn a ambdues organitzacions i dels objectius
que persegueixen.
 Signar un acord de col·laboració entre la Fundació Barcelona Mobile World Capital
Foundation i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona que regula la participació
de l’ICAB com a membre del Consell Obert de Futur en el projecte Digital Future Society
impulsat per MWCapital.
 Signar un acord amb l’empresa Gruetzi, que té per objecte social la prestació de serveis
de publicitat i comunicació tals com la creació i difusió d’anuncis o campanyes
d’informació publicitària, propaganda electoral, comunicació institucional o pública i
d’imatge corporativa, perquè els/les col·legiats/des de l’ICAB gaudeixin de tot un seguit
de condicions especials en el seus serveis.
 Signar un acord amb l’empresa Crea Dance Academy, que té per objecte social la
prestació de serveis d’ensenyament i perfeccionament de tot tipus d’activitats
esportives, dansa i gimnàstica, perquè els/les col·legiats/des de l’ICAB gaudeixin de
tot un seguit de condicions especials en el seus serveis.

Barcelona, setembre de 2019
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