FEBRER 2016

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


La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 9, 11 i 23 de febrer.
La Comissió Permanent de la Junta ha celebrat reunions el 2 i 16 de febrer.

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 23 de febrer de 2016 és de 24.216 persones col·legiades, de les
quals 16.679 són exercents i 7.537 no exercents.


La Junta de Govern ha acordat les pròrrogues dels Convenis de Col·laboració
institucional següents:
‐

Conveni de col·laboració entre el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el
Col·legi d’Economistes de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers Industrials de
Catalunya, el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports i l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Barcelona per crear una Comissió Intercol·legial del Territori i
Urbanisme.

‐

Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Pineda de Mar per tal de prestar
en seu municipal un servei d’orientació jurídica a les dones que requereixin
assessorament legal, dedicant una especial atenció a les dones que pateixen
violència de gènere.

‐

Conveni amb l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona relatiu a la gestió
del servei d’assistència al detingut dels partits judicials de Tarragona, Valls i el
Vendrell.

‐


La Junta de Govern ha acordat la signatura i pròrrogues dels contractes següents:
‐

Pròrroga del contracte amb l’empresa Pricewin Networks SL relatiu al servei
de correu electrònic eEvdience pel qual les persones col·legiades gaudeixen
d’un descompte del 20% aplicable en la contractació de llicències del servei
eEvidence.
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‐

Signatura del contracte entre l’empresa Difusión Jurídica y Temas de
Actualidad i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per a l’obtenció de 4
llicències simultànies de la base de dades de casos pràctics.



Com a conseqüència de l’entrada en vigor dels Estatuts corporatius del 2015, la Junta
de Govern ha acordat la publicació a la pàgina web corporativa, de la versió
concordada dels Reglaments següents: Reglament de la Comissió d’Advocats per a
la igualtat de drets dels nous models Família; Reglament de la Comissió d’Advocats
Sèniors; Reglament de les comissions de persones col·legiades; Reglament de la
Comissió de Dret penitenciari; Reglament de la Comissió d’Advocats Mediadors;
Reglament de funcionament del centre de mediació; Reglament de reclamació de les
quotes col·legials, sancions i altres obligacions econòmiques, del procediment de
baixa col·legial i de reincorporació.



La Junta de Govern ha acordat designar la sotsdelegada del Col·legi d’Hospitalet
de Llobregat, senyora Vanesa Duarte Carmona, per tal que representi l’ICAB en el
plenari de la Junta Local de Seguretat de l’Hospitalet de Llobregat.



La Junta de Govern ha acordat la incorporació al Consell Assessor del Món
Jurídic, dels col·legiats i col·legiades següents:
Sr. Rafael Espino Rierola.
Sr. Jesús Sánchez García.
Sra. Lara Foncillas Miralbes.
Sra. Paola Tamborero Font.
Sra. Sílvia Solé López.



La Junta de Govern ha acordat atorgar l’edició 2015 del Premi Felip Portabella a la
senyora Carmen García Martínez, magistrada titular del Jutjat d’Instrucció número 18
de Barcelona, en reconeixement al seu exercici de la funció jurisdiccional amb un
especial respecte i consideració envers els advocats.



La Junta de Govern, constituïda com a Jurat del Premi, vist l’informe de la Comissió
Dictaminadora integrada pel Sr. Rafael Espino, secretari de l’ICAB, pels Sr.s Jani
Trias i Jorge Navarro, diputats de la Junta de Govern de l’ICAB. Pel Sr. Daniel
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Vázquez, vicepresident de la Secció de Dret mercantil de l’ICAB i pel senyor Manuel
Martínez Ribas, president de la Secció de Dret de les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació de l’ICAB, ha acordat atorgar el Premi Jurídic Duran i Bas per a
noves promocions al Sr. Adrian Di Pizzo Chiacchio, pel seu projecte d’investigació
“La proyección del derecho al olvido digital en el universo 3.0: tras la búsqueda de un
nuevo estándar jurídico supranacional en la protección de datos de caràcter
personal.”

 La Junta de Govern. constituïda com a Jurat del Premi, vist l’informe d’una Comissió
Dictaminadora integrada pels diputats/des de la Junta de govern de l’ICAB Sra.
Carme Adell, Sr. Josep Capdevila i Sr. Josep llacer i per la Sra. Tiziana Di Ciommo,
presidenta del Grup de l’Advocacia Jove de l’ICAB, ha acordat atorgar el Premi
Noves Idees de Servei a la Sra. Valérie Valle Martínez, pel seu projecte “Anuari
Internacional de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona” i declarar desert el
Premi Noves Idees per al Jove Emprenedor.


La Junta de Govern ha acordat acorda nomenar els lletrats senyor Rafael Espino
Rierola i senyor José María Rojí Buqueras com a nous representants de l’ICAB en
la Junta de Govern de l’Associació Catalana per a l’Arbitratge i en el Tribunal
Arbitral de Barcelona.



La Junta de Govern ha acordat aprovar la constitució de l’ICAB com a partner del
Col·legi d’Advocats Penal Internacional (CAPI) en l’organització del “Primer
Congrés Europeu per a la prevenció i lluita contra totes les formes
d’intolerància”, que se celebrarà a Barcelona amb l’objectiu de combatre i prevenir
els delits d’odi i que serà precedit de sis seminaris en diferents ciutats europees en
diverses dates de 2016 i part de 2017, a fi d’aconseguir la major repercussió i
sensibilització entre els diferents països, els seus governs i els seus ciutadans.
Barcelona, febrer de 2016
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