
 
 
 

 
 
REGLAMENT DE LA COMISSIÓ D'ADVOCATS SENIORS  
 
La Junta de Govern de l ’I l· lustre Col· legi d’Advocats de Barcelona va 
aprovar, el 27 de maig de 2008, el Reglament de la Comissió d’Advocats 
Sèniors.  
 
Aquest reglament, que preveu la composició i  funcionamen t de la 
Comissió, calia que fos adaptat als vigents Estatuts col· legials de 
l ’Il· lustre Col· legi d’Advocats de Barcelona, aprovats en Junta General 
Extraordinària de 14, 15 i  16 de gener de 2009 i  publicats  al DOGC el 25 
de març de 2009 1,  de conformitat amb el que  disposa la disposició 
transitòria segona d’aquest text  de referència col·legial.  
 
La iniciativa de creació i  el funcionament d’aquest tipus de Comissió es 
troba previst a l ’article 93 2 dels vigents Estatuts col· legials.  Aquest  
precepte estatutari  disposa que aquest t ipus de Comissió, que té com a 
finalitat promoure el debat jurídic en el sí  de la Corporació en els 
diferents àmbits d’interès professional del col·lectiu, es regirà en primer 
lloc pel  seu propi reglament.   
 
És per aquest motiu que després de sis anys de funcionament de la 
Comissió, i  amb l ’experiència acumulada, s’ha considerat oportú 
l ’aprovació d’un reglament propi que s’ajusti  a les particularitats 
detectades en el desenvolupament habitual de les seves activitats,  sens 
perjudici de l ’aplicació supletòria del Reglament de persones 
col·legiades, aprovat  per la Junta de Govern, el 17 de desembre de 2012, 
en aquelles qüestions que no estiguin expressament previstes en aquest 
reglament.  
 
El reglament consta de deu articles, tres disposicions transitòries , i  tres 
disposicions finals.  
 
 
ARTICLE 1.-  CONSTITUCIÓ I FINALITAT. 
 
La Comissió d'Advocats Sèniors de l 'ICAB es constitueix a l 'empara de la 
normativa col· legial  vigent, sent la seva finalitat l 'estudi i  l ’elaboració 
de propostes relativ es als problemes jurídics, professionals,  d’oci i  de 
qualsevol altre tipus que puguin interessar o afectar a aquest col·lectiu 
per raó de l 'edat i  la situació personal i  al conjunt de l ’advocacia en 
general.   
  
 

                                            
1 Aquests  Esta tut s  han perdut  vigènc ia .  Les  previsions estab lertes  en aquesta  
nor mat iva  ha n estat  incorp orades a ls  act ua ls  Estat ut s  col · legia ls,  apr ovat s en Junta  
Genera l  Extra or dinària  de 4 i  6  de febrer  de 2015,  per  R esolució JUS/68 9/2015 ,  de 10 
d’abr i l ,  dec lar at s  ade quat s a  la  lega li t at  i  inscr i t s  en e l  R egis tre  de Col · legis  
Professionals  de la  Generali tat  de  Ca ta lunya de  17  d ’a bri l  de  2015.  

 
2 En e ls  Estat uts  vigent s,  art i c le  87 .  

 



 
ARTICLE 2.- FUNCIONS.   
 
Per l ’acompliment de ls seus fins, la Comissió d'Advocats Sèniors  té les  
funcions següents:  
 
a) L'estudi de la normativa vigent, projectes normatius i  jurisprudència 
que puguin incidir en el col· lectiu d'advocats sèniors, i  en tot allò que 
afecti  a la professió.  
 
b) L’elaborac ió i  presentació de propostes a la Junta de Govern de 
l ’ICAB, relacionades amb la defensa dels  interessos d'aquest col·lectiu.  
 
c) L’organització de conferències, congressos, jornades,  seminaris,  
cursos, activitats d’oci i  qualsevol altre acte relatiu a ma tèries de la seva 
competència.  
 
d) L’estudi i  dictamen, si escau, d’aquelles qüestions col·legials que la 
Junta de Govern sotmeti a la seva consideració, en atenció a la dilatada 
experiència professional dels membres de la Comissió.  
 
e) L’orientació i  tute la,  en el seu inici professional,  a aquells joves 
advocats que el Col·legi proposi,  sempre que el Col·legi  ho sol·liciti.  
 
f)  Totes aquelles competències pròpies de la Junta de Govern, que, si  
escau,  aquesta pugui delegar expressament a la Comissió.  
 
 
ARTICLE 3.- ADQUISICIO I PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE 
MEMBRE DE LA COMISSIÓ. 
 
3.1 Podran ser membres de la Comissió tots els advocats majors de 65 
anys que estiguin donats d’alta a l ’I l · lustre Col· legi d'Advocats de 
Barcelona, no estiguin inhabilitats,  en ple ús dels drets col· legials i  al 
corrent de les  seves obligacions col·legials.   
 
3.2. La condició de membre de la Comissió es perd per:  
 
a) Causar baixa a l ’I l · lustre Col·legi  d'Advocats de Barcelona .  
b) Sol·licitar  la baixa voluntària com a membre de la Comiss ió.  
 
 
ARTICLE 4.- DRETS I OBLIGACIONS DELS MEMBRES.  
 
4.1 Els  membres de la Comissió disposen dels  següents drets:  
 
a) Participar en les activitats que promogui la Comissió.  
 
b) Assistir a les  reunions de la Comissió amb veu i  vot.  
 
c) Ser elegible per a tots els càrrecs de la Comissió sempre que portin un 
any incorporats a aquesta en la data de la convocatòria de les eleccions.  
Per ser elector es requereix estar inscrit  en el cens de la Comissió en la 
data de la convocatòria.  
 
d) Presentar propostes i  inic iatives, a través del Comitè Executiu de la 
Comissió, per al  seu trasllat a la Junta de Govern del Col· legi.  



 
 
e) Gaudir  de tots els  serveis i  mitjans de que disposi la Comissió per al 

seu bon funcionament.  
 
4.2 Són obligacions dels  membres de la Comissió:  
 
a) complir amb el  que es disposa en aquest reglament i  amb els acords 
que adopti la Comissió i  el  seu Comitè Executiu, o  la Junta de Govern.  
 
b)exercir les funcions inherents al càrrec que ostentin en la  Comissió, 
així com les que expressament se' ls encom anin.  
 
c) prestar ajuda i  col·laboració, en la mesura de les seves possibilitats,  
als treballs  comuns de la Comissió.  
 
 
ARTICLE 5e.- ÒRGANS DE LA COMISSIÓ.  
 
5.1 President.   
 
5.1.1.  El president de la Comissió d'Advocats Sèniors  té les funcions 
següents:  
 
a) actuar d'enllaç entre la Comissió i  la Junta de Govern del Col·legi.  
 
b) convocar les  reunions ordinàries i  extraordinàries de la Comissió i  
fixar l ’ordre del dia d’aquestes.   
 
c)  Presidir  les reunions de la Comissió i  del  Comitè Executiu.  
 
5.1.2. En el  casos de vacant, absència o malaltia del president, aquest 
serà substituït pel vicepresident.  
 
 
5.2. El Vicepresident.  
 
5.2.1.  El  Vicepresident exerceix totes aquelles  funcions que li  encomana 
el President i  el substitueix en els casos detallats en l ’apa rtat  5.1.2 
d’aquest article.   
 
5.2.2. En els casos de vacant, absència o malalt ia del vicepresident,  
aquest serà substituït pel  vocal que acordi el Comitè Executiu.  
 
 
 
5.3. El Secretari tresorer.  
 
El secretari tresorer s’encarrega, per indicació del presi dent,  d'efectuar 
la convocatòria de les reunions de la Comissió, de redactar les actes de 
les mateixes i  l ’exercici de les  funcions pròpies del càrrec de secretari  
tresorer; també s’ocupa de la custòdia dels arxius i  de la documentació 
de la Comissió.  
 
5.4. Els  vocals.  
 



 
Els vocals de la Comissió són sis,  i  s ’encarreguen del correcte 
funcionament de les funcions que les encomana el Comitè Executiu.  
 
 
ARTICLE 6e.- COORDINACIÓDE LA COMISSIÓ.  
 
La coordinació de la Comissió amb la Junta de Govern es realitzarà a  
través del  Degà i del  diputat de la mateixa Junta que aquesta designi.  
 
 
ARTICLE 7e.-  ELECCIÓ I DURADA DELS CARRECS ELECTES.  
 
7.1 El president, el vicepresident, el secretari tresorer i  els vocals de la 
Comissió seran escollits d’entre els membres d’aques ta,  mitjançant 
votació lliure, directa i  secreta, sent electors tots aquells membres de la 
Comissió que figurin inscrits en el cens d’aquesta en la data de la 
convocatòria de les eleccions, excepte els membres sancionats no 
rehabilitats .  
 
7.2. Els membres de la Comissió que es presentin a les eleccions hauran 
de dur inscrits en la mateixa un any,  en el  moment en que siguin 
convocades les eleccions.  
 
7.3. Les eleccions es convocaran amb un mes d’antelació a la data de la 
seva celebració i  es podran presentar  candidatures f ins a quinze dies 
naturals abans d’aquesta data.   
 
7.4. La durada del mandat dels càrrecs enumerats en l’apartat  7.1 
d’aquest article és de tres anys,  amb la possibilitat d'una reelecció 
immediata per a un nou mandat.  
 
7.5.Si per qualsevol motiu, durant el període del seu mandat, cessés 
algun dels  membres electes de la Comissió, el seu càrrec podrà ser 
cobert per la persona que designi el Comitè Executiu, havent de ser 
ratificat el seu nomenament per la primera Assemblea General de la 
Comissió que se celebri.  
 
7.6. Els càrrecs electes cessaran:  
 
a) per finalització del període del seu mandat.  
 
b) per renúncia, expressada per escrit.  
 
c)  per incompliment dels  deures inherents al  seu càrrec.  
 
d) per haver perdut les condicions o requisits per ser membre de la 

Comissió establerts a l ’article 3.2 d’aquest reglament.   

 
 
 
 
ARTICLE 8è. REUNIONS DE LA COMISSIÓ EN ASSEMBLEA 
GENERAL. 
 



 
La Comissió es reunirà en Assemblea General o plenari obligatòriament 
un cop a l ’any amb caràcter ordinari,  i  sempre ab ans del 30 de juliol.  En 
aquesta reunió plenària, a proposta del Comitè Executiu, es procedirà a 
aprovar les activitats i  el  cost d’aquestes, per a l ’exercici  següent. El 
plenari també es reunirà amb caràcter extraordinari,  a iniciativa del 
Comitè Executiu i  quan ho demanin dos terços dels membres de la 
Comissió.  
 
 
ARTICLE 9è- COMITÉ EXECUTIU. 
 
9.1. Per al seu millor funcionament,  la Comissió operarà mitjançant un 
Comitè Executiu, format pel president,  el vicepresident, el Secretari -
tresorer i  els sis vocals,  encarregat del compliment dels acords i  
directrius f ixats per la Comissió.  
 
9 2. El Comitè Executiu es reunirà almenys una vegada al mes, prèvia 
convocatòria amb cinc dies d'anticipació, la qual inclourà l 'ordre del dia.  
 
9.3. L’assistència a les reun ions del Comitè Executiu és  obligatori per a 
tots els seus membres. La no assistència precisa de l ’oportuna 
justificació.  S'entendrà la renúncia al càrrec la no assistència 
injustificada a tres reunions consecutives o a cinc d’alternes en el 
període d'un any. La vacant produïda es cobrirà per cooptació.  
 
 
ARTICLE 10e.- ACORDS. 
 
10.1,  El  acords de la Comissió i  del Comitè executiu s'adoptaran per 
majoria simple de vots dels assistents, corresponent un vot a cadascun 
dels seus membres.  En els  supòsit d'empat,  el president disposarà de vot 
diriment.  
 
10.2 El vot serà personal i  indelegable.  
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. 
 
1. Les properes eleccions  als càrrecs del Comitè Executiu de la Comissió , 
es convocaran en la primera Junta de Govern que es reuneixi ,  un cop 
hagin exhaurit el  seu mandat els  càrrecs que foren escollits  en la data 
més propera i  anterior a  l ’entrada en vigor d’aquest reglament .  
 
2. No obstant l ’anterior, quan quedin vacants la majoria dels càrrecs del  
Comitè Executiu, les  eleccions seran convocades e n la primera Junta de 
Govern reunida una vegada s’hagi  produït aquesta majoria de vacants.  

 
3.  En qualsevol dels supòsits,  en les properes eleccions  es renovaran 
íntegrament tots  els càrrecs del  Comitè Executiu .  
 
 
 
DISPOSICIONS FINALS. 
 
1 .  En tot allò no prev ist en aquest reglament s’aplicarà el Reglament de 
persones col· legiades aprovat el 17 de setembre de 2012 per la Junta de 



 
Govern de la Corporació, sempre d’acord amb les previsions establertes 
als vigents Estatuts col·legials.  
 
2.  Totes les qüestions que sor geixin de l 'aplicació  o interpretació del 
present reglament seran sotmeses a la Junta de Govern,  qui en el  
termini d'un mes donarà una resposta.  
 
3.  Aquest reglament entrarà en vigor l ’endemà de la seva publicació a la 
pàgina web col·legial.   
 
 


