MAIG 2020

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE
L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – MAIG 2020
La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 6, 13, 20 i 27 de maig de
2020.

El cens col·legial a 31 de maig de 2020 és de 24.039 persones col·legiades, de les
quals 16.875 són col·legiades exercents i 7.164 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:
•

Emetre un comunicat en relació amb l’aprovació del RD 16/2020, en el qual es
destaca la reivindicació pel Col·legi d’un pla de desescalada judicial amb un escenari
de fases per a les activitats presencials i que estableixi un període de carència en els
assenyalaments i les vistes a fi que es puguin preparar amb les garanties jurídiques i
sanitàries per a tots els intervinents, així com la manca dels mitjans tecnològics
necessaris a les oficines judicials.
Comunicat Junta de Govern RD 16/2020

•

Assumir plenament el contingut del Comunicat de la Secció de Dret laboral de l’ICAB
i elaborar un comunicat institucional posant de manifest les especials dificultats
que concorren en el retorn a l’activitat dels Jutjats Socials de Barcelona i
demanant la unificació de criteris entre aquests.
Comunicat Secció Dret Laboral
Comunicat Junta Govern dificultat retorn activitat Jutjats Socials Barcelona

•

Renovar el Conveni de Col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la posada
en marxa del Servei d’Intermediació en Deutes d'Habitatge (SIDH).

•

Renovar el Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per a la
posada en marxa d’un Servei d’Orientació Jurídica en l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(OAC).
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•

Signar un nou Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per a la
prestació d’un Servei d’Orientació Jurídica PIAD (Punt d'Informació i Atenció de
les Dones) adreçat a dones en matèria de dret de família, dret civil, violència de gènere,
dret laboral i estrangeria, així com per tramitar expedients de justícia gratuïta.

•

Aprovar el document amb les observacions preparades pel Grup de Treball R+D+I de
la Comissió de Transformació Digital de l’ICAB respecte al Llibre Blanc sobre La
intel·ligència artificial- Un enfoc europeu orientat a l’excel·lència i la confiança de
la Comissió Europea-, amb la finalitat de presentar-ho en el període d’exposició
pública que finalitza el 19 de maig de 2020 davant la pròpia Comissió.

•

Traslladar formalment el contingut del posicionament de la Comissió de Dones
Advocades a la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial, a més
de portar a terme altres gestions que s'estimin oportunes per donar-li suport i difusió
en relació amb el RD 16/2020, de 28 de març, que regula les mesures processals per
fer front a la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia, respecte al qual entenen
que comporta mesures que poden produir perjudicis importants en la conciliació de la
vida personal i professional de tota l’advocacia, i que particularment poden afectar a les
dones advocades, donada la malaurada desigual distribució de les tasques de cura en
l'àmbit domèstic segons totes les estadístiques.

Barcelona, maig de 2020
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