MARÇ 2018

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE
L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – MARÇ 2018


La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 6, 20 i 22 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 28 de febrer de 2018 és de 24.036 persones col·legiades, de les
quals 16.635 són col·legiades exercents i 7.401 són col·legiades no exercents.



La Junta de Govern es dóna per assabentada de la Sentència número, 138/2018, de
16 de febrer, de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa-Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs interposat
per Altodo (Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno en Cataluña), dirigit
per la lletrada senyora Vanessa González Fornas, contra la Resolució JUS/689/2015,
de 10 d’abril, del director general de Dret i d’Entitats Jurídiques, per la qual es van
declarats adequats a la legalitat i inscrits en el Registre de Col·legis professionals de la
Generalitat de Catalunya els Estatuts de l’ICAB (inscripció A/B 229).



La Junta de Govern ha aprovat el següent Manifest respecte als actes reivindicatius
del 8 de març Dia Internacional de les Dones Treballadores:
Manifest del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona respecte als actes reivindicatius
del 8 de març, Dia Internacional de les Dones Treballadores
Manifestem tot el suport a les accions encaminades a l’erradicació de les
desigualtats de les dones en tots els àmbits socials i laborals, que aquest any tenen
com a màxim exponent la vaga laboral.
Ens sumem a les iniciatives que promoguin la igualtat dels drets de les dones que
es duguin a terme durant el 8 de març, i encoratgem al conjunt de la societat a
adherir-se a aquestes. Les lleis per si soles no solucionen les limitacions a les quals
han de fer front les dones; aquestes han de ser dotades del contingut per tal de
suprimir la feminització de la precarietat laboral. En aquest sentit, com a Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona, propulsarem els canvis necessaris en la legislació per tal
d’afavorir l’exercici de la professió al nostre col·lectiu en igualtat.
Aquestes mesures han d’anar encaminades a evitar una escletxa salarial que es
veu incrementada, entre altres motius, per la maternitat. Per això fomentarem totes
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les mesures de conciliació escaients perquè els horaris no suposin una limitació a
la igualtat d’oportunitats.
Adquirim el compromís de continuar treballant més enllà de la data senyalada del 8
de març, per tal d’assolir la igualtat entre homes i dones.


La Junta de Govern ha acordat que l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona formi
part del Consell consultiu del Consell Comarcal del Barcelonès i que participi en
els grups de treball, així com en altres col·laboracions que es proposin, mitjançant la
Comissió de Protecció dels Drets dels Animals.
Igualment, la Junta de Govern ha acordat nomenar la diputada senyora Carmen
Valenzuela com a representant de l’ICAB en l’esmentat Consell.



Atesa la Resolució S/DC/0587/16 de la CNMC, de 8 de març, en què es resol que
aquesta Corporació ha comés una conducta prohibida per l’art. 1 de la Llei 15/2007 de
3 de juliol de defensa de la competència, consistent en recomanacions de preus
mitjançant l’elaboració, publicació i difusió dels “Criteris Orientadors en matèria
d’honoraris professionals als exclusius efectes de la taxació de costes i jura de comptes,
aprovats per la Junta de Govern en data 21 de desembre de 2009” i que en la citada
resolució la CNMC intima a aquesta Corporació que “en el futur s’abstingui de realitzar
conductes similars”, la Junta de Govern ha acordat, mentre no es resolgui el recurs
contra l’esmentada resolució, que els informes col·legials en matèria de costes i
jures de comptes segueixin les pautes bàsiques següents:

I.- A efectes de la jura de comptes, els honoraris a càrrec del client seran els pactats.
Pel que fa a les costes, s’estarà al pacte sobre honoraris subscrit per la part afavorida
en costes sempre que s’acrediti que el pacte és anterior a l’inici de l’actuació
professional en seu jurisdiccional. No obstant, si l’import resultant no és raonable o
proporcionat a criteri d’aquesta Corporació, o si el pacte no té contingut econòmic o
consisteix en les mateixes costes, s’estarà al que resulti d’aquest últim apartat.
II.- En defecte de pacte sobre honoraris aplicable o quan el mateix no sigui raonable a
criteri d’aquest Corporació, seran d’aplicació supletòria de forma conjunta: el resultat
del procés, és a dir la suma de les pretensions o la condemna, si n’hi ha; la quantia
processal, sigui determinada o indeterminada, llevat que l’interès econòmic sigui molt
diferent; el tipus de procediment o d’actuació professional, segons sigui un procediment
estàndard amb una única fase probatòria oral o escrita, o un de més o menys simplificat;
el temps dedicat al procediment en tot allò que sigui inferior o superior a l’habitual
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segons el procediment; així com el grau de dificultat, entès com el caràcter novedós de
la matèria, la rellevància dels aspectes processals, la dificultat de les accions
exercitades, el volum de les actuacions de caràcter no reiteratiu, el nombre de litigants
o circumstàncies anàlogues.
III.- Llevat que es declari la temeritat del condemnat en costes, a les taxacions de costes
s’haurà d’atendre al límit del terç de la quantia processal sumant totes les costes,
d’acord amb l’art. 394.3 de la LEC.


La Junta de Govern ha acordat, de conformitat amb les previsions de l’article 15 i altres
normes concordants del Reglament de les Comissions de Persones Col·legiades de
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, desconvocar les eleccions inicialment
previstes per al 22 de març de 2018 per proveir els càrrecs de l’òrgan de direcció de
la Comissió dels Drets de les Persones amb Discapacitat i declarar electa la
candidatura única proclamada integrada pels companys i companyes següents:



President:

Xavier Puigdollers Noblom

Vicepresidenta:

Carmen Parra Rodríguez

Secretària:

Sílvia García Nogué

Vocal:

Antonio Galiano Barajas

Vocal:

Mercè Pagonabarraga Mora

Vocal:

Joan Maria Raduà Hostench

Vocal:

Sònia Fabra Fargas

La Junta de govern ha acordat, de conformitat amb les previsions de l’article 85.3 dels
Estatuts col·legials, el nomenament de la lletrada senyora Isabel Pedrola com a nova
vocal de la Comissió delegada de Prospectives Socioprofessionals.



La Junta de Govern ha acordat programar un Cicle d’Esmorzars Solidaris de l’ICAB.
El format d’aquests esmorzars, que tindran una periodicitat bimensual, serà el d’una
trobada amb una personalitat rellevant en el món de l’advocacia o, en general, del dret
per tractar sobre temes d’actualitat relacionats amb la professió o amb la seva funció
com a garant dels drets de les persones.
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Totes les persones col·legiades podran assistir a aquestes sessions i l’import del tiquet
de cada trobada – inicialment de 15 euros – es destinarà a una fundació o entitat de
caràcter social.


La Junta de Govern ha acordat el pagament de la quota anual 2018 de 1.940 euros a
la Union Internationale des Avocats (UIA).



La Junta de Govern ha acordat aprovar la celebració el proper 17 de maig de 2018 a la
seu de l’ICAB del Congrés Internacional de Dret Digital, en col·laboració amb
ENATIC, signant entre ambdues institucions un conveni de col·laboració per la posada
en marxa de projectes comuns.



La Junta de Govern es dóna per assabentada de l’informe presentat pel senyor Joan
Maria Xiol Quingles, defensor de la persona col·legiada, sobre les seves activitats i
actuacions durant el 2017.



La Junta de Govern ha acordat aprovar la Memòria d’activitats de l’Il·lustre Col·legi
de l’Advocacia de Barcelona corresponent a l’exercici 2017, així com presentar-la
a l’Assemblea General Ordinària que, de conformitat amb l’article 57.a) dels Estatuts
col·legials, es convocarà per a la seva aprovació.



La Junta de Govern es dóna per assabentada de l’informe d’auditoria de comptes
2017 elaborat per BDO Auditores SL.



La Junta de Govern ha acordat aprovar els estats financers auditats i la liquidació
pressupostària corresponents a l’exercici 2017 formalitzats de manera conjunta pel
tresorer i l’oïdora de comptes del Col·legi, de conformitat amb les previsions dels articles
79 i 80 dels Estatuts col·legials.
Igualment, ha acordat presentar els estats financers auditats i la liquidació
pressupostària corresponents a l’exercici 2017 a l’aprovació de l’Assemblea General
Ordinària que es convoca en aquesta mateixa sessió, de conformitat amb les previsions
de l’article 57 dels Estatuts col·legials.



La Junta de Govern ha acordat de conformitat amb el que disposen els articles 56è,
57è i 59è dels Estatuts de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i altres normes
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concordants, la Junta de Govern, en sessió de 22 de març de 2018, ha acordat la
convocatòria d’Assemblea General Ordinària per al 26 d’abril de 2018, 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, la
memòria d’activitats, els estats financers i la liquidació del pressupost corresponents a
l’exercici 2017.
Segon.- Informe sobre les activitats i actuacions del defensor de la persona col·legiada
durant el 2017.
Tercer.- Torn obert de paraules.
Quart.- Nomenament de tres persones interventores, entre les assistents a l’Assemblea,
per a l’aprovació i la signatura de l’acta.
L’assemblea es podrà seguir per videostreaming en directe a través de la pàgina web
col·legial.
Es convoca totes les persones col·legiades.
D’acord amb l’article 59è dels Estatuts col·legials, la documentació relativa a l’Assemblea General Ordinària
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 9 d’abril de 2018 les persones col·legiades podran presentar peticions escrites d’informació referides
als assumptes de l’ordre del dia (article 61è dels Estatuts col·legials) davant del Registre General de l’ICAB
(c/ Mallorca, 283, planta baixa, horari de 9.00 a 20.00 h, de dilluns a divendres) o per correu electrònic a
l’adreça assemblea@icab.cat .

Barcelona, març de 2018
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