MARÇ 2016

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DEL COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE
BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – MARÇ 2016


La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 8 i 29 de març.
La Comissió Permanent de la Junta ha celebrat reunions l’1 i 15 de març.
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 29 de març de 2016 és de 24.170 persones col·legiades, de les
quals 16.645 són exercents i 7.525 no exercents.



La Junta de Govern ha acordat la pròrroga dels Convenis de col·laboració
institucionals següents:
-

Conveni amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona de reciprocitat en la
prestació de serveis bàsics als seus col·legiats.

-

Conveni amb la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, pel
qual s’acorda la creació d’una Comissió Mixta entre ambdues Institucions per
a tractar propostes, queixes i problemes de comú interès, elaborar protocols
comuns d’actuació i coordinació, i, en general, impulsar una actuació conjunta
per a la millora i modernització de l’Administració de Justícia.

-

Conveni de col·laboració amb l’Institut Català d’Oncologia (ICO) per a la
prestació d’orientació i assessorament a malats de càncer i els seus familiars
directes sense recursos econòmics, que, com a conseqüència de la malaltia,
presentin necessitat d’orientació i assessorament en problemàtiques de
caràcter civil i laboral, que no tinguin cobertura en el sistema de justícia
gratuïta.



La Junta de Govern ha donat difusió a una nota informativa en relació amb els
criteris traslladats a l’ICAB per part dels Mossos d’Esquadra pel que fa a la
comunicació a l’ICAB de forma immediata de totes les detencions que es duguin a
terme seguint la nova redacció de l’article 520 de la Llei d’enjudiciament criminal.
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La Junta de Govern continua treballant per aconseguir l’accés a l’atestat policial, en
l’exercici del dret de defensa i fa constar que és convenient, en cas de negativa a
l’exercici d’aquest dret, que a l’atestat consti la petició del lletrat/da al respecte i
posterior negativa al seu exercici. Igualment, la Junta demana que es faci arribar a la
Comissió de Relacions amb l'Administració i la Justícia de l’ICAB (CRAJ) còpia
d’aquesta evidència, amb la finalitat de poder recopilar totes les incidències que
s’estiguin produint per aquest motiu. Els advocats/des poden deixar còpia d’aquesta
documentació a les bústies que a aquest efecte es posaran a la seva disposició a les
dependències de l’ICAB a les seus judicials, o mitjançant e-mail a craj@icab.cat.


La Junta de Govern ha aprovat els estats financers auditats i la liquidació
pressupostària corresponents a l’exercici 2015, així com la presentació de tots dos
documents a l’Assemblea General Ordinària, per a la seva aprovació.



La Junta de Govern ha aprovat la Memòria d’activitats de l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona corresponent a l’exercici 2015, així com la seva
presentació a l’Assemblea General Ordinària, per a la seva aprovació.



La Junta de Govern ha aprovat el Projecte de pressupost ordinari i de quotes
col·legials per a l’exercici 2016 i sotmetre ambdós a l’aprovació de l’Assemblea
General Ordinària.



La Junta de Govern s’ha donat per assabentada de la Memòria dels objectius, les
actuacions i les activitats del defensor de la persona col·legiada de l’ICAB
corresponents a l’any 2015 i ha acordat incloure aquesta Memòria en la
documentació de la propera Assemblea General Ordinària, en la qual n’ha de donarse compte de conformitat amb les previsions dels article 57.a) i 82.5 dels Estatuts
col·legials.



La Junta de Govern ha acordat, conforme a l’article 82è dels Estatuts col·legials el
nomenament del lletrat senyor Joan Maria Xiol Quingles, col·legiat número 7.832
de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, com a defensor de la persona
col·legiada de l’ICAB, en atenció a la seva trajectòria i experiència professional, al
seu ampli coneixement del funcionament de la Corporació, així com a l’excel·lent
tasca desenvolupada com a defensor de la persona col·legiada durant els darrers
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anys. Igualment, la Junta de Govern ha acordat sotmetre aquest nomenament a la
ratificació de l’Assemblea General Ordinària de conformitat amb els articles 56, 58 i 82
dels Estatuts col·legials.


De conformitat amb el que disposen els articles 56è, 57è, 58è i 59è dels Estatuts de
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i altres normes concordants, la Junta de
Govern ha acordat la convocatòria d’Assemblea General Ordinària i tot seguit
d’Assemblea General Extraordinària per al 26 d’abril de 2016, a les 13.00 h, al Saló
d’Actes del Col·legi, amb l’ordre del dia següent:
Assemblea General Ordinària

Ordre del Dia
Primer.- Examen i aprovació, si escau, de la gestió anual de la Junta de Govern, les
memòries d’activitats i del defensor de la persona col·legiada, els estats financers i la
liquidació del pressupost corresponents a l’exercici 2015.
Segon.- Examen i aprovació, si escau, del pressupost ordinari de la Corporació i les
quotes col·legials per a l’exercici 2016.
Tercer.- Nomenament de tres persones interventores, entre les assistents a
l’Assemblea, per a l’aprovació i la signatura de l’acta.
Assemblea General Extraordinària

Ordre del Dia
Primer.- Ratificació, si escau, de la proposta de nomenament del lletrat senyor Joan
Maria Xiol Quingles com a defensor de la persona col·legiada, efectuada per la Junta
de Govern.
Segon.- Torn obert de paraules.
Tercer.- Nomenament de tres persones interventores, entre les assistents a
l’Assemblea, per a l’aprovació i la signatura de l’acta.
Les assemblees es podran seguir per videostreaming en directe a través de la pàgina
web col·legial.

Es convoca totes les persones col·legiades.
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D’acord amb l’article 59è dels Estatuts col·legials, la documentació relativa a les
Assemblees Generals Ordinària i Extraordinària estarà a disposició de les persones
col·legiades a la Secretaria de la Corporació (c/ Mallorca, 283, 2a planta, Pati de
Columnes). Igualment, pot consultar-se a la pàgina web del Col·legi (www.icab.cat).
Fins al 7 d’abril de 2016 es podran presentar propostes o esmenes signades com a
mínim, per cinquanta persones col·legiades, amb els requisits establerts a l’article 60è
dels Estatuts col·legials. Fins a l’11 d’abril de 2016 les persones col·legiades podran
presentar peticions escrites d’informació referides als assumptes de l’ordre del dia
(article 61è dels Estatuts col·legials).
L’horari del Registre General de l’ICAB (c/ Mallorca, 283, planta baixa) és de 9.00 a
20.00 h, de dilluns a divendres.


La Junta de Govern ha acordat felicitar la Comissió de Dones Advocades, la Secció
de Dret Penal de la Comissió de Cultura i Formació i la Comissió i Departament del
Servei de Defensa d’Ofici de l’ICAB per l’èxit d’organització del I Congrés de
Violència Masclista de l’ICAB “Una assignatura pendent, reptes de futur”
celebrat els dies 3 i 4 de març de 2016.



La Junta de Govern, a proposta de la Comissió Estrangeria, ha acordat la remissió de
comunicacions a UNICEF i SAVE THE CHILDREN, en què s’informa del tractament
que reben els nens i nenes en els procediments administratius d’estrangeria, atès que
es considera que l’interès superior del menor no sempre té una consideració principal
en aquests tipus de procediments.



En el marc de la commemoració del 50è aniversari de l’Escola de Pràctica Jurídica
(EPJ), la Junta de Govern ha acordat dedicar la Sala de Recepcions del Palauet
Casades a la memòria del degà Frederic Roda i Ventura, en el mandat del qual es
va constituir l’EPJ, de manera que d’ara endavant passi a denominar-se Sala Roda i
Ventura.
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La Junta de Govern ha acordat que la Corporació sigui representada per la diputada
senyora Mercè Claramunt i pel delegat de l’ICAB en la Delegació Territorial de
Badalona en la Taula de l’Habitatge que està previst constituir-se per l’Ajuntament
de Sant Adrià del Besòs.



Barcelona, març de 2016
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