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

L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – JUNY 2016 

 

• La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 14 i 28 de juny. 

La Comissió Permanent de la Junta ha celebrat reunions el 7 i 21 de juny. 

 

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 14 de juny de 2016 és de 24.135  persones col·legiades, de les 

quals 16.634  són exercents i 7.501 no exercents. 

 

• La Junta de Govern ha aprovat el programa d’actes de la Comissió del Torn d’Ofici per 

celebrar el 12 de juliol del 2015 com a Dia de la Justícia Gratuïta i de l’advocat d’Ofici, 

que inclou les activitats següents: 

10 h. Jornada  SOJ (Servei d’Orientació Jurídica) de portes obertes a la ciutadania a 
les instal·lacions del Centre de Formació de l’ICAB. 

11 h. Lectura, per part del degà de l’ICAB, Sr. J. Oriol Rusca, del Manifest en defensa 
del sistema de Justícia Gratuïta i de Torn d’Ofici. 

18 h. Taula Rodona amb el títol “L’Assistència al Detingut: la redacció actual de l’article 
520 de la Llei d’enjudiciament criminal”, que comptarà amb la participació de 
representants de l’advocacia, de la judicatura, de la fiscalia i de la Direcció General de 
la Policia del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 

Els actes es tancaran amb un reconeixement als advocats i advocades que diàriament 
fan del Torn d’Ofici un servei essencial per a la societat. 

 

 

 

 

 



  

3 
 

• La Junta de Govern ha aprovat inicialment la modificació de l’article 16.4 del 

Reglament del Servei de Defensa d’Ofici i Assistència Jurídica Gratuïta, a proposta 

de la Comissió delegada de Defensa d’Ofici, segons el redactat següent:  

 

“Art. 16.4 Els advocats que estiguin de guàrdia per assistència al detingut en 

comissaries, centres de detenció o jutjats de guàrdia han d’estar localitzables i a 

disposició del Servei de Torn d’Ofici durant les hores que dura la guàrdia, no podent 

delegar o derivar l’assistència a un altre advocat. Així mateix, l’advocat té l’obligació de 

contactar amb el servei a l’inici de la guàrdia informant dels telèfons de localització i té 

l’obligació de romandre localitzable durant tota la guàrdia. La Junta de Govern de l’ 

ICAB, previ acord degudament motivat, podrà establir l’horari concret de prestació del 

servei, de conformitat amb les necessitats del moment i amb la normativa establerta pel 

Departament de Justícia.”  

 

Igualment, la Junta de Govern ha acordat sotmetre a informació pública col·legial el 

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

col·legial, i a través de la Secretaria del Col·legi, a fi que les persones col·legiades 

puguin conèixer la documentació i formular, fins al 28 de juliol de 2016, les al·legacions, 

els suggeriments o les esmenes que considerin oportunes.  

 

• La Junta de Govern ha aprovat inicialment el Projecte de Reglament de la Comissió 

per a la Cooperació i el desenvolupament (0.7%). El text aprovat estarà a la 

disposició dels col·legiats i col·legiades en la pàgina web col·legial i en la secretaria de 

la Corporació amb la finalitat que, fins al 18 de juliol de 2016 es puguin formular les 

al·legacions i suggeriments al text que es considerin pertinents. 

 

• La Junta de Govern ha aprovat l’adhesió de l’ICAB a la proposta de resolució contra 

la pena de mort i el terrorisme proposada per l´Ordre des Avocats à la Cour de 

Paris i la Norway Bar Association, que es presentarà al 6th. WORLD CONGRESS 

AGAINST THE DEATH PENALTY, que tindrà lloc a Oslo els dies 21-23 de juny. 
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• 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, la Junta de Govern ha convocat 

eleccions per al proper 20 de juliol per proveir els càrrecs de president/a, 

vicepresident/a, secretari/ària i un mínim d’un vocal i un màxim de deu vocals de 

les Seccions de la Comissió de Cultura i Formació del Col·legi de l'Advocacia de 

Barcelona (ICAB) següents: 

• Secció de Dret Civil 

• Secció de Dret Concursal 

• Secció de Dret Penal 

• Secció de Dret Sanitari 

• Secció de Dret de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

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 15 de juny de 2016 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. 

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. 

d)    Portar un any incorporades a la Secció. 

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 dijous 30 de juny de 

2016, 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%. 
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Les persones electores podran emetre el seu vot personalment a la seu del Col•legi 

entre les 13.00 h i les 19.00 h del dimecres 20 de juliol de 2016, en què es tancaran les 

urnes i s’iniciarà l’escrutini. 

• La  Junta de Govern ha desconvocat les eleccions previstes per al proper 30 de juny 

de 2016 per proveir els càrrecs delegat/da i sotsdelegat/da de la Delegació territorial de 

Badalona, a l’empara de l’article 9.6 del Reglament de les Delegacions territorials de 

l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, i declarar electa la candidatura 

proclamada següent: 

Delegat: Sr. Rafael Mendoza Navas, col·legiat número 18.204 

Sotsdelegada: Sra. Maria Pilar Agulled i Berned, col·legiada número 18.419 

 

• De conformitat amb el que preveu l’article 7 i altres normes concordants del Reglament 

de la Comissió d’Advocats Sèniors de l’ICAB, la Junta ha aprovat la convocatòria 

d’eleccions per al proper 7 de juliol de 2016 per proveir els càrrecs d’1 president/a, 

1 vicepresident/a, 1 secretari/ària-tresorer/a i 6 vocals del Comitè Executiu de la 

Comissió d’Advocats Sèniors de l’ICAB. 

 

Igualment, d’acord amb les previsions de la disposició final del Reglament de la 

Comissió d’Advocats Sèniors i de l’article 15.6 del Reglament de les Comissions de 

persones col·legiades de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, la Junta de 

Govern ha acordat desconvocar les eleccions per proveir els càrrecs de l’òrgan de 

direcció de la Comissió d’Advocats Sèniors i declarar electa la candidatura única 

proclamada integrada pels companys i companyes següents: 

 

President: Manuel-Fernando Bauzá Gómez 

Vicepresident: Juan Antonio de Lassaletta Bolta  

Secretari: Carlos M. Dobarro Ramos 

Vocals: Luis García Martínez 

Juan González Muñoz 

Olga Martínez-Galofre Simal 

Antonio Martínez del Hoyo Clemente  

Juan Antonio Querol Salinas 
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Emilio Román Sala  

 

• La Junta de Govern ha aprovat el Protocol de funcionament de l’Oficina d’Atenció 

al Consumidor de Serveis Jurídics (OAC), acordant la posada en marxa i l’inici del 

funcionament d’aquesta.  

 

• La Junta de Govern ha acordat la pròrroga, per un any, dels Convenis de 

Col·laboració institucional següents: 

- Conveni de col·laboració amb el Departament de Treball per a la tramitació 

telemàtica dels expedients de conciliació administrativa prèvia a la via judicial 

laboral en representació de tercers.  

- Conveni de col·laboració amb el Departament d’Interior per a l’obtenció dels 

informes d’accidents de trànsit dels Mossos d’Esquadra per via telemàtica. 

 

• La Junta de Govern ha aprovat la participació de l’ICAB en el Consell Municipal de 

Cooperació Internacional per al Desenvolupament, així com que la representació 

del Col·legi en aquest Consell sigui assumida, de manera indistinta en funció de les 

temàtiques a tractar en les reunions, pels membres de Junta de Govern següents: 

- Sra. Gemma Solanas Romero,  diputada responsable de la Comissió d’Estrangeria 
de l’ICAB. 
 

- Sr. Josep Guiu Badia, diputat responsable de la Comissió per a la Cooperació i el 
Desenvolupament (0,7%) de l’ICAB. 

 

Barcelona, juny de 2016 

 

 


