DESEMBRE 2019

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE
L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – DESEMBRE 2019
La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 3, 10 i 17 de desembre de
2019.
El cens col·legial a 31 de desembre de 2019 és de 24.127 persones col·legiades, de
les quals 16.916 són col·legiades exercents i 7.211 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:
•

Desconvocar les eleccions inicialment previstes per al 16 de desembre de 2019 per
proveir els càrrecs dels òrgans de direcció de les Seccions de Dret Civil i de Dret
Sanitari de la Comissió de Cultura i Formació i declarar electes les candidatures úniques
proclamades integrades pels companys i companyes següents:
Secció de Dret Civil
President:

Sr. Miquel Serra i Camús

Vicepresidenta:

Sra. Chantal Moll de Alba Lacuve

Secretaria:

Sra. Marta Legarreta Fontenelles

Vocals:

Sr. Ramón Ángel Casanova Burgués
Sra. Meritxell Gabarró i Sans
Sr. Jaume Tarabal i Bosch
Sr. Josep Maria Espinet Asensio
Sra. Maria de Montserrat Romaguera i Edo

Secció de Dret Sanitari
Presidenta:

Sra. Lucia Cristea Uivaru

Vicepresident:

Sr. Ramon Figueras Sabater

Secretària:

Sra. Mireia Aznar Martín

Vocals:

Sr. Miguel Alias Ferrer
Sra. Núria Gómez Marichalar
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Sra. Mercedes Gras Balaguer
Sr. Josep Maria Bosch Vidal
Sr. Ignasi Pidevall Borrell
•

Desconvocar les eleccions inicialment previstes per al 16 de gener de 2020 per proveir
els càrrecs dels òrgans del Comitè Executiu de la Comissió de Dret Penitenciari que
seguidament s’indica i declarar electa la candidatura única proclamada integrada pels
companys i companyes següents:
Comissió de Dret Penitenciari
President:

Sr. Carlos Martínez Mirón

Vicepresident:

Sr. Ferran Marsol Vázquez

Secretària- tresorera:

Sra. Inés Guardiola Sánchez

Vocals:

Sr. Alessio Castellano
Sra. Laura Bardají Salinas
Sra. Helena Martínez Villar
Sr. Jesús Solar Rodríguez
Sra. Eva Maria Vivo Cerrada
Sr. Luis de las Heras Vives
Sra. Greta Komini
Sr. Antonio Freire Magadaleno

•

Proclamar les candidatures a les eleccions del 16 de desembre de 2019 per proveir els
càrrecs de l’òrgan de direcció de la Secció de Dret Penal, encapçalades pel senyor
Miguel Capuz i per la senyora Mercedes Aguilar, respectivament.
En aquest sentit, un cop celebrades les eleccions la Junta de Govern es dóna per
assabentada del següent:
-

El cens de la Secció de Dret Penal està integrat per 1.275 persones col·legiades.

-

Han exercit el seu dret de vot un total de 138 col·legiats i col·legiades.

-

El resultat de les eleccions ha estat de: 1 vot nul, 28 vots a favor a la candidatura
presidida per Mercedes Aguilar i 109 vots a favor de la candidatura presidida pel
senyor Miguel Capuz, sent aquesta última proclamada com a guanyadora.
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L’òrgan de direcció de la Secció de Dret Penal queda integrat per les persones i
càrrecs següents:

•

President:

Sr. Miguel Capuz Soler

Vicepresidenta:

Sra. Cristina del Alcázar Viladomiu

Secretari:

Sr. Daniel Martín Escolà

Vocals:

Sr. Jordi Bertomeu García
Sr. Cristian Carci López
Sra. Julia González García
Sra. Núria Martí García-Milà
Sra. Clara Martínez Nogués
Sr. Antoni Prats i Vilallonga

Proclamar les candidatures a les eleccions de 16 de desembre de 2019 per proveir els
càrrecs de l’òrgan de direcció de la Secció de Dret Concursal, encapçalades pel senyor
Pau Ballvé i pel senyor Juan Manuel de Castro Aragonés respectivament.
Excloure, de conformitat amb el que disposa l’article 22.4 del Reglament de Cultura i
Formació de l’ICAB, una altra candidatura presentada a les eleccions per proveir l’òrgan
de direcció de la Secció de Dret Concursal per no complir amb els requisits establerts
en la convocatòria electoral i en l’article 22 del Reglament de Cultura i Formació en no
proveir tots els càrrecs que surten a elecció.
En aquest sentit, un cop celebrades les eleccions la Junta de Govern es dóna per
assabentada del següent:
-

El cens de la Secció de Dret Concursal està integrat per 822 persones col·legiades.

-

Han exercit el seu dret de vot un total de 152 col·legiats i col·legiades.

-

El resultat de les eleccions ha estat de: 1 vot en blanc, 69 vots a favor de la
candidatura presidida per Juan Manuel de Castro i 82 vots a favor de la candidatura
presidida per Pau Ballvé, sent aquesta última proclamada com a guanyadora.

En aquest sentit, l’òrgan de direcció de la Secció de Dret Concursal queda integrat
per les persones i càrrecs següents:
President:

Sr. Pau Ballvé i Reyes

Vicepresident:

Sr. Tomás Nart Mampel
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•

Secretària:

Sra. Sara Maria Iglesias López

Vocals:

Sra. Montserrat Moreno Hernáez
Sr. Antonio Muñoz de Gispert
Sra. Elena Blasco Salvat
Sr. David Grasa Graell
Sra. Maria Yciar Ventura Vidal
Sra. Marta Lagarda Ruiz
Sr. Francisco López Marin
Sr. José María Rocalba Méndez
Sr. Ferran Zaragoza Rosa

Convocar properament noves eleccions per proveir els càrrecs de l’òrgan de direcció
de la Secció de Dret de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, per no
haver-se presentat cap candidatura a les eleccions a l’òrgan de direcció de la Secció
de Dret de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en el termini establert en
la convocatòria electoral.

•

Adherir-se a la “Guia de igualdad de oportunidades y no discriminación para los
colegios de la abogacía. Principios rectores en materia de igualdad” del Consejo
General de la Abogacía Española amb el seguiment de la qual es pretén l’assentament
i promoció del principi d’igualtat entre dones i homes, tant a nivell corporatiu com a
professional, proposant mesures que contemplin la inclusió, la visibilitat i l’aplicació de
la transversalitat en l’organització i el seu funcionament, així com en els principals àmbits
d’actuació dels col·legis, per aconseguir que la igualtat sigui real i efectiva.

•

Aprovar la concessió d’ajuts als projectes de cooperació al desenvolupament i
import que es relacionen seguidament:
NÚM.

ONG Sol·licitant

TITOL PROJECTE

IMPORT DEMANAT

2/19

COOPERACCIÓ

Defensa Legal adecuada para
mujeres criminalizadas por la
absoluta penalización del aborto
y violencia sexista en El
Salvador

33.768,31 €

3/19

MANS UNIDES

Promoción y Defensa de los
Derechos Humanos de
poblaciones muy vulnerables

9.808,00 €
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4/19

ADDIA

8/19

ALTERNATIVA
Suport al litigi estratègic en
INTERCANVI POBLES defensa dels Drets Humans
INDIGENES
Fonamentals de defensors i
defensores indígenes; i Drets
Col.lectius de Pobles
indígenes a Guatemala.

14.360,80 €

11/19

HUACAL

26.827,12 €

El conocimiento y ejercicio
responsable de los derechos
humanos desde la infancia y la
adolescencia a través de la
abogacía: la participación en
mediación de niños, niñas y
adolescentes, en supuestos de
discriminación y bullying

Procuración Jurídica para un
modelo de Inserción de mujeres
jóvenes en conflicto con la Ley
Penal Juvenil

15.932,96 €

Agrair a les entitats la seva participació en aquesta convocatòria i la seva tasca en la
cooperació internacional al desenvolupament.
•

Atorgar la Medalla de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona a les persones
següents:
-

Sra. Mª Rosa Barberà Ramos, vicedegana emèrita de l’ICAB.

-

Sra. Claudia Maria Carranza Pollero, vocal de la Comissió de Deontologia
Professional de l’ICAB.

-

Sra. Maria Paz Cano Sallares, vocal de la Comissió de Normativa i secretària de la
Secció de Dret de Consum de l’ICAB.

• Declarar prorrogat el pressupost col·legial 2019 a partir de l’1 de gener de 2020 i fins
a l’aprovació del pressupost per a l’exercici 2020 per l’Assemblea General Ordinària que,
de conformitat amb l’article 57 dels Estatuts col·legials, ha de celebrar-se almenys
durant el primer quadrimestre de l’any.
La pròrroga no afecta als crèdits previstos al pressupost 2019 per a despeses
corresponents a programes o actuacions que han terminat en l’exercici 2019 o per a
obligacions que s’extingeixin en 2019.

Barcelona, desembre de 2019
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