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

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

 

 La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 11, 13 i 25  d’octubre. 

La Comissió Permanent de la Junta ha celebrat reunions el 4 i 18 d’octubre. 

 

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 11 d’octubre de 2016 és de 24.258 persones col·legiades, de les 

quals 16.762  són  col·legiades exercents i 7.496 són col·legides no exercents. 

 

 La Junta de Govern ha estat informada  de les conclusions de l’Informe de resultats 

de la Radiografia de la Professió 2016. 

 

L’estudi té per objecte realitzar una radiografia de les persones col·legiades a l’ICAB 

obtenint dades sobre la professió i els professionals en general; analitzar l’evolució dels 

professionals els darrers anys per tal de detectar canvis i noves tendències en els 

diferents perfils, així com la identificació de necessitats i mancances per part dels 

professionals del sector i aspectes que l’ICAB podria proporcionar per augmentar la 

satisfacció de les persones col·legiades.  

La mostra  de col·legiats/des consultats ha estat de 1.779 persones, de les quals 859 

eren titulars de despatxos professionals. 

 

 La Junta de Govern es dóna ha estat informada de les conclusions de l’Informe 2016 

sobre l’estat de la Justícia a la demarcació judicial. 

 

 La Junta de Govern ha estat informada de la convocatòria de la 8a edició del Premi 

de Treballs de Recerca de l’Associació Catalana de Pèrits Judicials i Forenses 

Col·laboradors de l’Administració de Justícia, del Jurat del qual formarà part el degà 

del Col·legi i dos membres de la Junta de Govern designats a aquest efecte. 
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 La Junta de Govern ha aprovat la convocatòria dels Premis Jurídics ICAB 2016 

següents: 

- Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 2016 sobre Dret administratiu (Edició Ordinària i 

Extraordinària): 

 Per a advocats/des,  llicenciats/Des i graduats/des en Dret i els estudiants d’una 

Facultat de Dret. 

 Modalitat A: 2 Premis de 4.218 euros a les millors monografies inèdites o 

publicades entre l’1 de setembre de 2016 i el 31 de desembre de de 2016 en 

matèria de Dret administratiu general o de la Generalitat de Catalunya. 

 Modalitat B: 2 Premis de 4.218 euros als millors projectes d’investigació en 

matèria de Dret administratiu general o de la Generalitat de Catalunya. 

 Modalitat C (extraordinària): Premi de 3.2016 euros al millor projecte 

d’investigació sobre el “Eficàcia i aplicació de la Llei 20/2013 de garantia de 

la unitat de mercat després dels seus 3 primers anys de vigència”. 

- Premi Jurídic Ferrer Eguizábal Edició Extraordinària 2016 sobre Dret Civil Català: 

 Per a advocats/des,  llicenciats/Des i graduats/des en Dret i els estudiants d’una 

Facultat de Dret.  

 Dotació: 3.281 euros al millor projecte d’investigació sobre el tema “Disseny de 

les figures successòries del Dret civil català davant del sistema tributari”. 

- Premi Jurídic Ferrer Eguizábal Edició Extraordinària 2016 al millor Projecte 

d’investigació en matèria de “Dret a la segona oportunitat de la persona física”. 

 Per a advocats/des,  llicenciats/Des i graduats/des en Dret i els estudiants d’una 

Facultat de Dret.  

 Dotació: 3.281 euros al millor projecte d’investigació sobre el tema “Disseny de 

les figures successòries del Dret civil català davant del sistema tributari”. 

Les bases completes dels Premis Jurídics Ferrer Eguizábal 2016 poden consultar-se a 

la pàgina web corporativa (www.icab.cat). 

 

 

 

 

 

 

http://www.icab.cat/
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 La Junta de Govern ha aprovat el text refós relatiu a la modificació de l’art. 16.4 del 

Reglament del Servei de Defensa d’Ofici i Assistència Jurídica Gratuïta de l’ICAB 

i seguint el tràmit establert, s’ha remès aquesta modificació al Departament de Justícia 

de la Generalitat de Catalunya, perquè en qualifiqui l’adequació a la legalitat, en disposi 

la inscripció en el Registre de Col·legis Professionals i n’ordeni la publicació en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Es pot consultar la documentació presentada al Departament de Justícia de la 

Generalitat de Catalunya en l’apartat de notícies de la pàgina web col·legial 

(www.icab.cat) 

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

col·laboració institucional següents: 

- Conveni amb l’Agència Estatal de Administració Tributaria per a la tramitació 

telemàtica de declaracions en nom de terceres persones. 

- Conveni amb l’Institut Municipal d’Hisenda per a la realització de tràmits 

telemàtics relatius a les obligacions fiscals en nom propi i de terceres persones. 

- Conveni amb l’Agència Tributària de Catalunya per a la realització de tràmits 

telemàtics relatius a les obligacions tributàries en nom propi i de terceres 

persones. 

- Conveni amb la Secretaria de Estado de Hacienda y Presupuestos (Dirección 

General del Catastro) per al desenvolupament d’actuacions adreçades a facilitar 

als ciutadans la consulta i certificació de dades registrals, així com la presentació 

de declaracions dant el Cadastre.  

- Conveni amb l’Ajuntament de Gavà per a l’obtenció d’informes d’accidents trànsit 

tramitats per la Policia Local. 

- Convenis en matèria de formació subscrits amb: Entitat Metropolitana del 

Transport; Asemas  Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija; Universitat 

Autònoma de Barcelona i els Il·lustres Col·legis d’Advocats de Granollers, 

Manresa, Mataró, Sabadell, Terrassa; Federació d’Entitats d’Atenció i 

d’Educació a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA); i la Universitat Nacional 

d’Educació a Distància (UNED).   

- Conveni amb la Creu Roja per col·laborar amb accions destinades a millorar les 

condicions dels col·lectius socialment desfavorits.  

 

Barcelona, octubre de 2016 

http://www.icab.cat/

