OCTUBRE 2019

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE
L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – OCTUBRE 2019
La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 3, 7, 15 i 29 d’octubre de
2019.
El cens col·legial a 31 d’octubre de 2019 és de 24. 181 persones col·legiades, de les
quals 16.992 són col·legiades exercents i 7.189 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:
• En la sessió celebrada el 29 d’octubre de 2019 els membres de la Junta de Govern van
decidir, per unanimitat i d’acord amb els Estatuts del Col·legi, nomenar el senyor
Joaquim de Miquel Sagnier com a nou vicedegà, desprès de la renúncia del senyor
Jordi Pina, que ha estat vicedegà de la Corporació des del 28 de juny de 2017 fins al 29
d’octubre de 2019. La Junta de Govern vol agrair al company senyor Jordi Pina
Massachs la tasca realitzada durant aquests dos anys al servei del Col·legi i de
l’advocacia.
• Designar la diputada senyora Núria Flaquer com a presidenta de la Comissió
delegada per a la Cooperació i el Desenvolupament (0,7%).
• Designar el vicedegà, senyor Joaquim de Miquel, com a un dels representants de
l’ICAB en els Patronats de les Fundacions Degà Ignasi de Gispert, Sant Raimon de
Penyafort i Juristes Sense Fronteres.

• Donar-se per assabentada de la convocatòria de l’Onzena edició del Premi de
Treballs de Recerca per part de l’Associació Catalana de Pèrits Judicials i
Forenses. Es poden consultar les Bases de l’esmentat Premi en la pàgina web col·legial
www.icab.cat.

• Signar un Conveni de col·laboració amb el Consell Audiovisual de Catalunya que té
per objecte formalitzar una col·laboració entre ambdues institucions amb la finalitat
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d’establir actuacions conjuntes per impulsar i promoure els drets de la ciutadania en l’era
digital i la protecció, especialment dels menors, en aquest àmbit, així com la voluntat de
col·laborar en matèria de la regulació del discurs de l’odi, especialment contra les dones,
a internet i a les xarxes socials, i en contribuir al tractament mediàtic acurat dels judicis.
• Signar un conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i l'ICAB per a
la realització del curs de postgrau "Títol d'expert de consum" que se celebrarà a la seu
de l’ICAB del 14 d'octubre de 2019 al 20 d'abril de 2020.
• Traslladar l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (SERVICONSUM) de l'ICAB, que està
ubicada actualment en la planta baixa de l'edifici col·legial de Mallorca núm. 283, al
complex de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i L'Hospitalet de Llobregat, on l’ICAB
compta ja amb altres serveis d'atenció a la ciutadania.
• Publicar a la pàgina web corporativa la versió concordada del Reglament de persones
associades.
•

Satisfer la quota de 405 euros corresponent al 2019 a l’entitat Unió Internacional
d’Advocats (UIA).

• Renovar la pòlissa de responsabilitat civil bàsica i la pòlissa de responsabilitat civil
professional amb CAJA DE SEGUROS REUNIDOS. Cía de Seguros y Reaseguros,
SA –CASER-.
• Adherir-se al Pacte per a la Reforma Horària, una iniciativa ciutadana que impulsa
canvis horaris perquè es pugui gaudir de més llibertat en la gestió del temps.
• Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració amb “Red de Bibliotecas Rebiun”,
organisme en què estan representades totes les biblioteques universitàries i científiques
espanyoles amb l’objectiu de millorar els serveis bibliotecaris a través de la cooperació.
• Signar un Conveni amb l’Associació Probàtica i de Dret Probatori que té com a
objecte la col·laboració entre ambdues entitats en la realització d’activitats orientades a
donar a conèixer la importància de la prova en la pràctica processal, dels seus elements
i de l’estratègia probatòria, amb els objectius següents:
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-

Organitzar conferències, col·loquis, jornades, congressos o qualsevol altra
activitat formativa i d’estudi o recerca en matèries relacionades amb l’objecte del
Conveni.

-

Fomentar l’intercanvi recíproc d’informació sobre temes d’investigació, llibres,
publicacions i altres materials d’interès per a les parts signants.

-

Fomentar el debat i intercanvi d’experiències sobre tots aquells temes que
puguin ser d’utilitat per promoure els interessos d’ambdues parts.

• Constituir un Grup d’Advocats/des especialitzat en institucions europees (GAIE),
adscrit a la Comissió de Relacions Internacionals, que tindrà com a objectiu aproximar
els mecanismes de defensa dels Drets Fonamentals de la Unió Europea als nostres
col·legiats/des en la pràctica jurídica ordinària.
El seu àmbit de treball serà:
a) Formació: estudi de les beques i estades per a Advocats en les Institucions de la UE.
b) Estudis-ponències-publicacions: realització d’estudis, guies, publicacions en la
matèria objecte del projecte.
c) Networking: organització d´activitats per a la col·laboració entre els/les professionals
i les instituciones europees i internacionals en la matèria objecte del projecte.
Estarà integrat per les persones col·legiades següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sra. Beatriz Gil Vallejo
Sr. Santiago Nadal
Sra. Marta Areny
Sra. Anna Gelabert
Sra. Silvia Soler
Sra. Cristina Alcazae
Sra. Greta Komini
Sra. Tiziana Di Ciommo

• Signar un Conveni de col·laboració amb European Legal Tech Association (ELTA)
amb la finalitat de col·laborar en la difusió i participació com a ponents d'actes mutus.
Amb la signatura de l’esmentat Conveni, European Legal Tech Association s’adhereix
al projecte de la Carta de Barcelona pels drets de la Ciutadania en l'Era Digital.
• Signar un Conveni de col·laboració amb European Blockchain Convention amb la
finalitat de col·laborar en la difusió i participació com a ponents d'actes mutus.
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Amb la signatura de l’esmentat Conveni, l’European Blockchain Convention s’adhereix
al projecte de la Carta de Barcelona pels drets de la Ciutadania en l'Era Digital.
• Signar l’Annex IV al Conveni marc amb l’Ajuntament de Barcelona en matèria de
migració internacional (immigració, emigració, retorn voluntari i refugi) pel
desenvolupament del projecte “Servei d’Atenció Jurídica a immigrants, emigrants
i refugiats (SAIER)” entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019.
• Pel que fa a la propera Festivitat de Sant Raimon de Penyafort, atorgar la Medalla del
Col·legi al senyor Ignasi Puig, degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Terrassa i
actual president del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya i al senyor
José de Freitas, president del Consell de Col·legis d’Europa-CCBE.
• Atorgar el Premi Felip Portabella, destinat a guardonar membres de la judicatura que
hagin destacat pel seu respecte i consideració envers l’advocacia i per la seva
col·laboració amb l’ICAB, al magistrat senyor Fernando Valle, ex president de la
Secció 3a de l’Audiència Provincial de Barcelona.

Barcelona, octubre de 2019
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