NOVEMBRE 2020

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE
L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – OCTUBRE 2020
La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 10, 17 i 24 de novembre de
2020.
El cens col·legial a 30 de novembre de 2020 és de 24.147 persones col·legiades, de
les quals 17.084 són col·legiades exercents i 7.063 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:


Convocar la XXII edició del concurs Contes d’Advocats i Advocades, d’acord amb
les Bases següents, que també es poden consultar en la pàgina web col·legial:
El concurs és obert a tots els col·legiats i col·legiades, tant per als exercents com per
als no exercents, funcionaris/àries, procuradors, jutges, notaris i resta d’operadors
Jurídics
La temàtica sempre haurà de versar sobre els advocats i advocades. La temàtica dels
contes és lliure però ha d'estar construïda en format conte o faula.
Els contes han d’ésser originals i inèdits, escrits en català o castellà, amb una extensió
màxima de 8 pàgines en lletra Arial 11 i interlineat d'1'5 punts. En qualsevol cas, els
autors són responsables de la seva autoria i originalitat dels contes presentats a
concurs.
El termini de presentació de contes serà des del 12 de novembre de 2020 fins al dia 5
de febrer de 2021.
S'atorguen tres premis:
1r premi: 1.200 €
2n premi: 600 €
3r premi: 300 €
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Els contes o faules s'hauran d'escriure sota el nom d'un pseudònim i en un sobre tancat.
A banda haurà de figurar el nom de la persona col·legiada a qui correspon el pseudònim.
S'haurà de lliurar una còpia impresa a registre del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
i també electrònica a través de l'e-mail comunicacio@icab.cat
Els premis s'atorgaran per Sant Jordi 2021.



Aprovar la pròrroga dels convenis de col·laboració següents:


Conveni marc entre la Defensa de la Ciutadania de Badalona i l’Il·lustre
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb l’objectiu d’afavorir una millor defensa
dels drets dels ciutadans i ciutadanes de Badalona.



Conveni amb la Sindicatura de Greuges, que té per objecte establir les bases
d’un ampli marc de cooperació entre ambdues entitats dins de l’àmbit de la
defensa dels drets i de les llibertats.



Conveni amb l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de
Comerç que té per objecte establir el marc de col·laboració entre ambdues
institucions en la realització d’activitats orientades a la promoció del paper de la
dona professional, emprenedora, directiva i empresària en al societat actual i el
foment de polítiques d’igualtat.



Conveni de col·laboració amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària
per a la tramitació telemàtica de declaracions en nom de terceres persones.



Conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona,
que té per objecte facilitar els tràmits que s’han de realitzar a Hisenda per mitjans
telemàtics.



Conveni de col·laboració amb la Secretaría de Estado de Hacienda y
Presupuestos (Dirección General del Catastro), que té per objecte la
col·laboració entre les dues entitats per a facilitar la consulta i la certificació de
dades cadastrals.



Conveni de col·laboració amb l’Agència Tributària de Catalunya, que té per
objecte la presentació i pagament de declaracions i autoliquidacions per via
telemàtica en nom de terceres persones.



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.
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Conveni amb la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation que
té per finalitat establir el marc de col·laboració entre ambdues entitats a efectes
d’intercanviar coneixements i experiències en benefici d’ambdues organitzacions
i dels objectius que es persegueixen en la celebració del MWC Barcelona 2021.



Conveni amb ELTA (European Legal Tech Association), que té com a finalitat
la col·laboració en la difusió i participació com a ponents d'actes mutus.



Conveni amb Cases Singulars, Comunicació i Difusió Cultural SL pel qual
s’inclou el Palauet Casades en el grup de palaus, cases i espais que es
promocionen amb el nom de Cases Singulars per a visites, esdeveniments i
altres activitats culturals.



Conveni amb el Colegio de Abogados de Jerez de La Frontera, que té com a
finalitat determinar els serveis que seran objecte de reciprocitat entre els
col·legiats i col·legiades d’ambdues institucions, així com impulsar la realització
d’activitats conjuntes en l’àmbit de formació.



Conveni de col·laboració entre el Col·legi d’Administradors de Finques de
Barcelona-Lleida i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona que té per
objecte establir els mecanismes de col·laboració entre les dues institucions per
desenvolupar propostes i projectes comuns en benefici dels seus respectius
col·lectius professionals, especialment en l’àmbit de la formació.



Conveni amb l’Ajuntament de Badalona (Departament de Participació i
Ciutadania), que té per objecte la realització de pràctiques relacionades amb
l’aplicació dels coneixements sobre mediació comunitària en l’àmbit de
l’Associació.



Convenis amb l’Associació Prohabitatge per a la realització de pràctiques
formatives.



Conveni de Cooperació Educativa entre la Fundació Blanquerna i l’Il·lustre
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona que té per objecte regular el
desenvolupament de les pràctiques externes dels estudiants de la Facultat en
l’ICAB.
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Proclamar i declarar electes les candidatures úniques presentades a les eleccions de
de delegat/da i sotsdelegat/da de la delegació territorial de Badalona i desconvocar
les eleccions inicialment previstes per a l’11 de desembre de 2020:
Delegat: Sr. Rafael Mendoza, amb número de col·legiació 18204
Delegada: Sra. Begoña Mitjana Rojas, amb número de col·legiació 20946.



Proclamar i declarar electes les candidatures úniques presentades a les eleccions de
de delegat/da i sotsdelegat/da de la delegació territorial de Vilanova i la Geltrú i
desconvocar les eleccions inicialment previstes per a l’11 de desembre de 2020:
Delegada: Senyora Carmen Sánchez Garcia, amb número de col·legiació 19901
Delegat: Senyor Llorenç Lluc Millan, amb número de col·legiació 23415.



Constituir un Premi jurídic anual que portarà el nom de Memorial Degà Josep Joan
Pintó, per honrar la memòria de l’Excm. Sr. Josep Joan Pintó Ruiz, qui va ser degà del
Col·legi, estimat i admirat per tots, acadèmic de número i president (1984-1988) de
l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, vicepresident del Consejo
General de la Abogacía Española (1978-1982) i un referent excepcional en el món de
l’advocacia, de la justícia i per a la societat.
Aquest Premi estarà destinat a ajudar a la realització d’un treball sobre un tema de
Dret civil català per part d’advocats o advocades en exercici.
Convocar la primera edició d’aquest Premi, amb una dotació econòmica de 3.000
euros, establint com a termini per a la presentació de treballs a concurs l’11 de febrer de
2021.

Barcelona, novembre de 2020
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