OCTUBRE 2018

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE
L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – OCTUBRE 2018
La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 2, 9, i 23 i 30 d’octubre.
El cens col·legial a 31 d’octubre de 2018 és de 24.097 persones col·legiades, de les
quals 16.785 són col·legiades exercents i 7.312 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:


Aprovar la participació de l’ICAB en el projecte Multilaw, una iniciativa de la Comissió
Europea que facilita que advocats i advocades de set estats de la Unió Europea tinguin
l’oportunitat de formar-se a l’estranger en institucions d’acollida del sector jurídic.



Aprovar la col·laboració de l’ICAB en la campanya solidària 2018 de la Fundació
Esclerosi Múltiple (FEM) “Una poma per la Vida”, que té per objectiu apropar la
possibilitat de contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones amb esclerosi
múltiple.



Aprovar la signatura d’un Conveni de col·laboració amb el Círculo de Mujeres de
Negocios a fi de treballar conjuntament en el foment de les polítiques d’igualtat i paritat,
així com en la visibilització, projecció i reconeixement del talent femení.



Aprovar les condicions de renovació per a 2019 de la pòlissa col·lectiva de
responsabilitat civil professional consolidant-les i millorant-les.
En aquest sentit, per a la Pòlissa Bàsica de Responsabilitat Civil, es manté el preu d'una
prima de 50 € anuals amb una cobertura de 50.000 €, el que suposa consolidar la
rebaixa aconseguida l'any 2018.
Pel que fa a la Pòlissa Professional, s'ha aconseguit una substancial millora de la
cobertura de 500.000 a 700.000 € només amb una petita actualització sobre el preu
aplicable a 2018.
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Així mateix, segueix sent possible ampliar la protecció amb la gamma Premium fins als
3.000.000 €.
En tots els casos, les condicions tècniques de cobertura, supòsits i àmbits són
immillorables i cobreixen l'exercici de l'advocacia en tota la seva extensió.
La Junta de Govern continuarà treballant per mantenir i consolidar aquestes millores en
les condicions perquè aquesta és una de les qüestions essencials per a l’advocacia.


Aprovar la participació de l’ICAB, convidat per l’Associació per a les Nacions Unides
Catalunya, en la commemoració del dia de Nacions Unides que se celebra el 24
d’octubre i, com en anys anteriors, col·locar la bandera de les Nacions Unides a
l'entrada del Palauet Casades del 22 al 28 d'octubre.



Aprovar la signatura d’un conveni entre l’Asociación por el control y la Auditoría de
los sistemas de información (ISACA) i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
amb la finalitat de promoure activitats relacionades amb la ciberseguretat en benefici
dels col·lectius mutus.



Desconvocar, de conformitat amb les previsions de l’article 22.6 del Reglament de la
Comissió de Cultura i Formació de l’ICAB, les eleccions inicialment previstes per proveir
els càrrecs de l’òrgan de direcció de la Secció de Dret del Consum i declarar electa
la candidatura única proclamada integrada pels companys i companyes següents:

President
Sr. Carlos Garcia Roqueta
Vicepresidenta
Sra. Immaculada Barral Viñals
Secretaria
Sra. Maria Paz Cano Sallares
Vocals
Sr. Xavier Pineda Buendia
Sr. Berta Leal Cañadell
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Sr. José Maria Giménez Alcover
Sra. Marta Montserrat Areny Guerrero
Sra. Esther Lorente Fernández
Sr. Francisco José Peláez Sanz
Sra. María Pía Toro García
Sra. Isabel Viola Demestre
Sra. Verónica Dávalos Alarcón
Sra. Vanesa Fernández Escudero



Nomenar, d’acord amb l’article 85.3 dels Estatuts col·legials, els següents nous vocals
de la Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia (CRAJ):
Sr. Pablo Jorquera Palacios
Sra. María José Martín Alberca



Nomenar els integrats del Jurat del Premi Jurídic Ferrer Eguizábal sobre el tema
“Jutjar amb la perspectiva de gènere: tractament jurisprudencial sobre
l’assetjament sexual en l’àmbit laboral des d’una perspectiva de gènere”, que
estarà format per les persones següents:
Sr. Jordi Agustí, magistrat emèrit de la Sala Social del Tribunal Suprem.
Sra. Mar Serna, magistrada del Jutjat Social núm. 23 de Barcelona
Sra. Teresa Blasi, presidenta de la Comissió de Dones Advocades de l’ICAB.
Sra. Emma Gumbert, diputada de la Junta de Govern de l’ICAB.
Sra. Olga Arderiu, diputada de la Junta de Govern de l’ICAB.



Aprovar que l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona realitzi una aportació anual
de 1.000 euros a la Fundació Privada Sant Raimon de Penyafort, que té per
objectius la difusió de la cultura jurídica internacional i el foment de l’intercanvi entre les
diferents cultures jurídiques del món, amb atenció especial a les qüestions relacionades
amb la protecció jurídica dels menors i de les persones en situació de risc, així com
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l’estudi tècnic i les realitzacions pràctiques en ordre a la reinserció social de les
persones que hagin estat sotmeses a penes privatives de llibertat.


Aprovar la signatura d’un Conveni entre GSM Association i l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona per a cooperar en un esdeveniment sobre “Frau i seguretat”
el 26 de febrer de 2018, que tindrà lloc a la seu de l’ICAB.



Aprovar la signatura d’un Conveni de col·laboració amb en l’àmbit formatiu amb
l’Associació Independent d’Advocats i Advocades de la Generalitat de Catalunya.



Prorrogar, per a dotze mesos i en el marc del Club ICAB, el Conveni signat entre l’ICAB
i Saba Aparcamientos SA,

de conformitat amb el qual les persones col·legides

gaudeixen d’un descompte en les tarifes en els aparcaments de SABA.
Prorrogar del Conveni entre el Banc de Santander i l’ICAB en que s’estableix un
marc de col·laboració per facilitar als col·legiats el coneixement, les funcionalitats i
avantatges de l’oferta comercial de Santander Justícia.


Constituir, de conformitat amb l’article 86 dels Estatuts col·legials, la Secció col·legial
d'Economia Social, que tindrà, entre d'altres, els objectius següents:

a) Crear un grup de debat en què compartir les experiències i els dubtes que sorgeixin
en aplicació de la normativa d'Economia Social.
b) Delimitar criteris que unifiquin l'actuació dels advocats/des i puguin facilitar el treball
de les persones que desenvolupen la seva activitat en qualsevol de les àrees de
l'Economia Social que resultin afectades.
c) Col·laborar en la formació dels companys/es que estiguin interessats/des en
especialitzar-se en aquesta matèria i oferir pautes que permetin a les persones
col·legiades de l'ICAB liderar aquest sector d'activitat.

d) Crear un fòrum transversal d'especialistes en què sorgeixin idees i iniciatives que
potenciïn la imatge de l'advocat/da expert/a en Economia Social davant les institucions
i ciutadans.
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e) Facilitar a tots els advocats/des que no es trobin especialitzats en Economia Social
eines de coneixement adequades en aquest àmbit.
Igualment, la Junta de Govern ha nomenat una Junta Gestora, a fi d'impulsar
l'organització d'aquesta nova Secció i de gestionar el seu funcionament fins a la
celebració de les primeres eleccions per proveir l'òrgan de direcció de la Secció, amb
la composició següent:
Presidenta
Sra. Emma Gumbert
Vocals
Sra. Silvia Moncayo
Sra. Cristina Grau
Sra. Ignasi Blajot
Així mateix, la Junta de Govern ha acordat obrir un termini fins al 31 d’abril de 2019 per
tal que els col·legiats i col·legiades que ho desitgin puguin incorporar-se a la nova
Secció de Dret en Consum i conformar d'aquesta manera el primer cens de la nova
Secció, i un cop constituït, convocar les primeres eleccions per proveir el seu òrgan de
direcció.


Convocar eleccions, de conformitat amb el que preveu l’article 20 i altres normes
concordants del Reglament de la Comissió de Cultura i Formació de l’ICAB, per al
proper 29 de novembre de 2018 per proveir els càrrecs de president/a,
vicepresident/a, secretari/ària i un mínim d’un vocal i un màxim de deu vocals de
la Secció de Dret de Compliance.

Seran electores totes les persones col·legiades que el dia de la convocatòria electoral
constin inscrites en la Secció i no estiguin inhabilitades.
Des del 24 d’octubre de 2018 el cens electoral estarà exposat al públic a la Secretaria
del Col·legi. Dins dels cinc dies hàbils següents a l’exposició pública del cens electoral,
es podrà impugnar la inclusió o exclusió a les llistes davant de la Junta de Govern, qui
resoldrà en els cinc dies hàbils posteriors a la finalització del termini per fer
impugnacions respecte el cens electoral.
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Podran ser candidates totes les persones col·legiades inscrites en la Secció el dia de
la convocatòria electoral que, en el moment d’ésser proclamades candidates, reuneixin
els requisits següents:
a) Estar al corrent de les obligacions col·legials.
b) No estar inhabilitades.
c) No formar part de la Junta de Govern ni de l’òrgan de direcció de cap Secció del
Col·legi.

Les candidatures podran presentar-se al Registre del Col·legi dins dels quinze dies
naturals posteriors a la convocatòria, és a dir, fins a les 20.00 h del 7 de novembre de
2018, i estaran signades per les persones candidates, amb indicació del seu número
de col·legiació.
Les candidatures seran tancades i hauran d’incloure candidats/es per proveir tots els
càrrecs que surtin a l’elecció i respondran a criteris de paritat d’acord amb la normativa
vigent d’aplicació, és a dir, hauran de tenir una composició equilibrada de dones i
homes, de forma que en el conjunt de la llista els candidats de cadascun dels sexes
suposin com a mínim el 40%.
Les persones electores podran emetre el seu vot personalment a la seu del Col·legi
entre les 9.00 h i les 18.00 h del 29 de novembre de 2018, en què es tancaran les urnes
i s’iniciarà l’escrutini.


Aprovar una nova composició de la Comissió d’Intermediació, Responsabilitat i
Assegurança Col·legial, que queda integrada per les persones següents:
Sra. Mercedes Cora Calabuig
Sr. Alejandro Ebrat Picart
Sra. Carmen Garcia Franco de Sarabia
Sr. Carlos Jiménez Borrás
Sra. Monica Martorell Poncet
Sr. Josep Martorell Virgili
Sr. Jordi Masnou Ridaura
Sra. Maribel Alonso Chicote
Sr. Ricardo Morante Esteve
Sr. Fernando García Molinos
Barcelona, octubre de 2018
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