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

BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – ABRIL 2016 

 

 La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 12 i 26 d’abril. 

La Comissió Permanent de la Junta ha celebrat reunions el 5 i 19 d’abril. 

 

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 12 d’abril de 2016 és de 24.155  persones col·legiades, de les 

quals 16.640 són exercents i 7.515 no exercents.  

 

 La Junta de Govern ha acordat la signatura de l’acord de col·laboració mercantil i 

cessió d’espai entre l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i Iurisegur 

Correduría de Seguros S.L, que té per objecte establir les condicions i mecanismes 

de col·laboració mútua entre ambdues entitats, consistents essencialment en: 

a).- La cessió per part de l’ICAB a Iurisegur de l’ús, en règim d’arrendament, d’un 

espai, situat a la seu col·legial.  

b).- L’atorgament en exclusiva de la gestió de la pòlissa de responsabilitat civil 

professional dels col·legiats de l’ICAB a Iurisegur. 

c).- La difusió entre els col·legiats de l’ICAB de les campanyes de publicitat per donar 

informació dels serveis de Iurisegur. 

 

 La Junta de Govern ha acordat les pròrrogues dels Convenis de Col·laboració 

institucional següents: 

- Conveni marc i conveni específic de desenvolupament d’aquest entre l’Il·lustre 

Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i la Diputació de Barcelona per a col·laborar en 

algunes activitats relacionades amb les publicacions, formació, exposicions i 

catalogació de fons. 

- El convenis de col·laboració en matèria de formació amb les institucions següents: 

Universitat Autònoma de Barcelona (Facultat de Dret); el Col·legi d’Administradors de 

Finques de Barcelona- Lleida; el Cos consolar de Barcelona ; ESADE- Facultat de 

Dret integrada en la Universitat Ramon Llull; la Universitat a distància de Madrid 
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UDIMA; la Universitat Autònoma de Barcelona, els Il·lustres Col·legis d’Advocats de 

Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell i Terrassa; el Col·legi d’Ambientòlegs de 

Catalunya; la Universitat Oberta de Catalunya i la Fundació per a la Universitat Oberta 

de Catalunya  i la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i 

l’Adolescència (FEDAIA).    

  

 La Junta de Govern ha aprovat el Pla d’obres de protecció antiincendis i de 

ventilació i climatització de la Biblioteca del Col·legi i del Palauet Casades, 

l’execució del qual es desenvoluparà durant els exercicis 2016 i 2017. 

 

 La Junta de Govern ha acordat la convocatòria d’eleccions a les 10 Seccions de la 

Comissió de Cultura i Formació següents: Secció de Dret administratiu, Secció de 

Dret ambiental, Secció de Dret constitucional, Secció de Dret de la competència i de 

la propietat industrial, Secció de Dret esportiu, Secció de Dret fiscal i financer, Secció 

de Dret laboral, Secció de Dret matrimonial i de família, Secció de Dret mercantil i 

Secció de Dret processal. 

 
 La Junta de Govern ha acordat la convocatòria de beques per al Curs 

d’especialització en Arbitratge modalitat on-line, organitzat per l’ICAB i els 

Il·lustres Col·legis d'Advocats de Madrid, Màlaga, València i del Senyoriu de Biscaia. 

 
 La Junta de Govern ha acordat una nova convocatòria de les beques “Ferrer 

Eguizábal” per a la realització del Postgrau en Pràctica Jurídica. 

 
 La Junta de Govern ha aprovat la convocatòria 2016 del Concurs de contes 

infantils. 

 
 La Junta de Govern ha aprovat l’organització del I Congrés de l'Advocacia de 

Barcelona per als propers dies 30 de juny i 1 de Juliol en la seu de l’ICAB, en què es 

preveu organitzar un total de 64 conferències gratuïtes amb la col·laboració de les 

diferents Seccions i Comissions col·legials. 
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 En relació amb l’Assemblea General Ordinària de 26 d’abril, la Junta de Govern ha 

adoptat els acords següents: 

Desestimar la petició efectuada per la col·legiada Sra. Vanessa González Fornas i 49 

persones col·legiades més, en l’escrit presentat en data 7 d’abril de 2016, en base a 

l’article 60 dels vigents Estatuts col·legials, en què sol·liciten la deliberació i posterior 

acord en l’Assemblea de  26 d’abril de 2016 de diverses qüestions relacionades amb el 

funcionament i el sistema o procediment de retribució dels advocats que presten el 

Servei de Defensa d’Ofici, en tractar-se de matèries que no formen part de l’Ordre del 

dia de l’Assemblea. 

Admetre a tràmit la sol·licitud d’accés a la informació presentada per la senyora 

Vanessa González Fornas i, de conformitat amb l’establert a l’article 61 apartat 2 dels 

Estatuts col·legials, facilitar durant l’Assemblea General, amb caràcter previ a la 

votació del punt d l’ordre del dia sobre el qual tracti la petició, la informació sol·licitada, 

amb els límits establerts en la normativa vigent d’aplicació. 

 

De conformitat amb l’article 66.4 dels Estatuts col·legials, l’enregistrament de les 

Assemblees Generals Ordinària i Extraordinària de 26 d’abril de 2016, pot consultar-

se en la pàgina web oficial de l’ICAB (www.icab.cat, apartat El Col·legi; secció 

Assemblees Generals). 

 

 

Barcelona, abril de 2016 

 

 

 

 

http://www.icab.cat/

