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ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE 

L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – MAIG  2019 

 

La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 14, 21 i 28 de maig de 2019. 

 

El cens col·legial a 31 de maig de 2019 és de 24.037 persones col·legiades, de les 

quals 16.821 són col·legiades exercents i 7.216 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: 

 

 Signar un Conveni amb l’Associació Barcelona TECH, CITY, amb la finalitat d’establir 

línies eficaces de col·laboració i dissenyar el marc i vies per a la realització en comú 

d'activitats de divulgació, de formació i d'investigació; compartir relacions comunes i 

coneixement, i posar en marxa conjuntament campanyes que beneficiïn les dues parts, 

amb l'objectiu últim de promoure en la societat i en l'advocacia un major coneixement 

de la transformació digital, del dret de les noves tecnologies i de la protecció de dades 

personals. 

 

 Aprovar inicialment el projecte de Reglament d’obtenció, manteniment i ús de la 

marca  “GARANTIA ADVOCACIA ICAB“ i sotmetre’l a informació pública col·legial 

durant un període d’un mes, per mitjà de la seva publicació a la pàgina web.  

 
 Signar un Conveni de col·laboració amb Arquia-Caixa d'Advocats, l’objecte del qual 

és l’establiment de condicions d'especial preferència per als col·legiats i col·legiades de 

l'ICAB, així com la creació d'un servei d'assessorament financer i esponsorització. 

 

 Convocar un Concurs de contes sobre advocats i advocades, d’acord amb les bases 

publicitades en la pàgina web col·legial, amb un primer  premi de 1.200 €, un segon 

premi de 600€ i un tercer premi de 300€. 
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 Constituir la Comissió delegada per a la promoció dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides que tindrà, entre d’altres, les 

finalitats següents:  

- Treballar per a la incorporació activa dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 

als valors professionals i a la cultura col·legial de l’ICAB. 

- Difondre en l’àmbit de l’advocacia de Barcelona i en la societat civil del seu entorn els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

- Col·laborar amb altres iniciatives institucionals del sector de l’advocacia o de caràcter 

interprofessional, acadèmic o social, a nivell local, català, espanyol, europeu i 

internacional, encaminades a la promoció dels Objectius del Desenvolupament 

Sostenible. 

- Donar suport a la Junta de Govern en l’objectiu d’aconseguir el posicionament de 

l’ICAB com a Institució de referència en l’impuls als Objectius de Desenvolupament 

Sostenible. 

- Fomentar el debat i l’intercanvi d’experiències al si de l’ICAB en relació amb els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

- Organitzar conferències, col·loquis, seminaris, cursos, jornades, congressos o 

qualsevol altra activitat formativa, d’investigació o difusió relacionada amb els fins de la 

Comissió. 

Establir com a Objectius de Desenvolupament Sostenible d’atenció especial per part de 

la nova Comissió per al període 2019-2020 el següents: 

ODS 5.- Igualtat de gènere: Aconseguir la igualtat de gènere a través de l'enfortiment 

de dones adultes i joves. 

ODS 16.- Pau i justícia i institucions sòlides: Promoure societats pacífiques i inclusives 

per aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar a totes les persones 

accés a la justícia i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots 

els nivells. 

L’esmentada Comissió ODS estarà integrada pels membres següents: 

Presidenta:  Sra. Ma. Eugenia Gay Rosell, degana 

Vicepresidenta: Sra. Emma Gumbert Jordan, diputada de la Junta de Govern 

Vocals: 1 membre de:  Comissió del Servei de Defensa d’Ofici 

 Comissió d’Estrangeria 
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 Comissió de Normativa 

 Comissió de Dones Advocades 

 Secció de Dret de la Infància i l’Adolescència 

 Comissió de Transformació Digital 

Comissió Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure 

Exercici de l’Advocacia 

Comissió justícia Penal  Internacional i Drets Humans 

Secció de Compliance 

Comissió de Relacions amb les Administracions i la Justícia 

(CRAJ) 

Constituir, amb la naturalesa jurídica d’òrgan consultiu previst a l’article 74.1.n) dels 

Estatuts col·legials, un Consell Assessor sobre els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible integrat persones de reconegut prestigi pel seu coneixement o experiència 

en l’àmbit dels ODS nomenades per la Junta de Govern.  

Barcelona, maig de 2019 


