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ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DEL COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE 

BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – NOVEMBRE 2015 

 

 La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 3 i 17 de novembre. 

La Comissió Permanent de la Junta ha celebrat reunions el 10 i 24 de novembre. 

 

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: 

 

 El cens col·legial a 16 de novembre de 2015 és de 24.324  persones col·legiades, de 

les quals 16.693  són exercents i 7.631  no exercents.  

 

 La Junta de Govern ha acordat la signatura i pròrroga dels Convenis de 

Col·laboració institucionals següents: 

 

- Signatura del Conveni de col·laboració entre l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 

de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per a la posada en funcionament d’un 

Servei d’Orientació Jurídica al Centre d’Internament per a Estrangers de 

Barcelona. 

- Pròrroga del Conveni signat entre l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona i la Diputació de Barcelona que  permet la continuïtat de la prestació 

del servei d’orientació jurídica als ciutadans i ciutadanes prestat a través dels 

Punts d’Orientació Jurídica Municipals durant l’any 2016. 

 

 Igualment, la Junta de Govern, en el marc del programa Club ICAB ha aprovat la 

pròrroga dels Convenis de Col·laboració següents: 

 

- Conveni signat entre l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i la 

mercantil Level Programs SL, que té per objecte facilitar l’accés de les 

persones col·legiades i del personal de l’ICAB a promocions comercials dels 

productes i serveis que ofereix Level Programs SL (programa de gestió de 

despatxos kamaleon) 
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- Conveni signat entre l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i la 

mercantil MNM Programación SL, que té per objecte facilitar l’accés de les 

persones col·legiades i del personal de l’ICAB a promocions comercials dels 

productes i serveis que ofereix MNM Programación SL (programa de gestió de 

despatxos Sudespacho.net). 

- Conveni signat entre l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i la 

mercantil Ceesi Asesores SL, que té per objecte facilitar l’accés de les 

persones col·legiades i del personal de l’ICAB a promocions comercials dels 

productes i serveis que ofereix CEESI Asesores SL (programa de gestió de 

despatxos). 

- Conveni signat entre l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i la 

mercantil SI-Legal Solutions SL. que té per objecte facilitar l’accés de les 

persones col·legiades i del personal de l’ICAB a promocions comercials dels 

productes i serveis que ofereix SI-Legal Solutions SL (programa de gestió de 

despatxos). 

- Conveni entre l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i SABA 

Aparcamientos S.A que té per objecte posar a disposició dels col·legiats/des i 

treballadors de l’ICAB condicions especials en la utilització dels aparcaments 

SABA. 

 
La Junta de Govern ha acordat prorrogar els contractes següents: 

 

- Contracte de subministrament de subscripcions i publicacions periòdiques 

signat entre l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i Marcial Pons 

Librero S.L que té per objecte la gestió i el subministrament per part de Marcial 

Pons de publicacions periòdiques, anuaris, obres de fulls intercanviables i 

d’altres de similars característiques. 

- Contracte entre l’II·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i el Centro 

Español de Derechos Reprogràficos (CEDRO), pel qual CEDRO, entitat de 

gestió de drets de propietat intel·lectual, concedeix una autorització no 

exclusiva a l’ICAB per reproduir i distribuir a tercers usuaris de la Biblioteca 

obres del seu repertori. 

- Contracte signat entre l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i Cases 

Singulars, que té per objecte la inclusió del Palauet Casades dins del grup de 
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cases i espais que es promocionen amb el nom de Cases Singulars, i, en 

concret, l’organització d’un programa mensual de visites i activitats culturals 

adreçat als col·legiats/des de l’ICAB i un altre de visites al Palauet i a la 

Biblioteca de la Corporació per als clients i amics de les Cases Singulars, així 

com la possibilitat d’establir acords comercials per llogar les instal·lacions 

col·legials als clients de Cases Singulars. 

- Contracte signat entre l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i la 

mercantil Informa D&B SA, que té per objecte facilitar als col·legiats/des de 

l’ICAB per mitjà d’Informa, plataforma situada dins de Solucions Professionals a 

la pàgina web de la Corporació, l’accés al servei d’informes financers de totes 

les empreses i espanyoles i a altres serveis que s’hi ofereixen. 

- Contracte entre l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i el Centro 

Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) pel qual es concedeix a l’ICAB 

una autorització per reproduir articles periodístics procedents de publicacions 

periòdiques del repertori de CEDRO i posar-los a disposició a disposició dels 

col·legiats/des. 

- Contracte de prestació de serveis signat entre l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 

de Barcelona i la mercantil VIP District SL que té per objecte regular els termes 

i condicions pels quals Colectivos VIP facilita un programa d’estalvi-fidelització 

adreçat a les persones col·legiades de l’ICAB, basat en acords de descomptes 

exclusius gestionats per Colectivos VIP amb un gran tipus de proveïdors, 

juntament amb la plataforma online que permet accés a aquests descomptes 

als col·legiats/des de la Corporació associats als programa Club ICAB. 

 

 La Junta de Govern ha aprovat, en el marc de les mesures anticrisi, una nova 

convocatòria de l’ajornament en el pagament de la quota col·legial per al període 

comprès entre l’1 de gener de 2016 i el 30 de juny de 2016. 

 
 La Junta de Govern ha aprovat el vídeo animat de la campanya “Mai caminaràs sol” 

elaborat per a la seva projecció a les pantalles de TV dels autobusos de Barcelona, 

amb la voluntat de projectar en la ciutadania la necessitat de recórrer a un professional 

de l’advocacia davant d’un problema de caràcter jurídic. 
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 L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha adquirit la condició de soci únic de 

la corredoria d’assegurances Iurisegur. 

 

 La Junta de Govern ha acordat la convocatòria d’una nova edició del Concurs de 

Contes d’Advocats destinat a guardonar contes la temàtica dels quals ha d’estar 

relacionada obligatòriament amb el dret o amb la justícia o fer referència al nostre 

àmbit professional. 

 
La Junta de Govern ha aprovat també la convocatòria d’una nova edició del Premi 

Noves Idees que té per objecte fomentar o millorar els serveis que es presten a les 

persones col·legides, així com la seva participació en el moment de la decisió 

d’aquests. 

El Premi Noves Idees es convoca en dues categories:  

 Premi Noves idees de Servei: es premiarà el servei novador o de millora d’un 

servei existent adreçat als col·legiats i col·legiades que pugui oferir o estigui 

oferint el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. 

 Premi Noves idees per al Jove Emprenedor: es premiarà la millor idea per a 

desenvolupar un despatx d’advocats i que específicament tingui com a 

beneficiari a joves advocats menors de 40 anys. 

Les bases completes d’ambdós Premis poden consultar-se en la pàgina web 

corporativa (www.icab.cat) 

 
Barcelona, novembre de 2015 


