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

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

 

 La Junta de Govern del Col·legi ha celebrat en sessions de 13 i 27  de desembre. 

La Comissió Permanent de la Junta s’ha reunit el 20 de desembre. 

 

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 13 desembre de 2016 és de 24.203 persones col·legiades, de les 

quals 16.710  són  col·legiades exercents i 7.493 són col·legiades no exercents. 

 

 La Junta de Govern ha acordat la pròrroga dels Convenis institucionals següents: 

- Conveni marc amb la Defensa de la Ciutadania de Badalona, que té com a finalitat 

afavorir una millor defensa dels drets dels ciutadans i ciutadanes de Badalona. 

- Protocol de col·laboració amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que té 

com a finalitat establir un Pla de readaptació del model de mediació del Cemicab i els 

jutjats de la ciutat de Barcelona i coordinar un sistema de derivació judicial.  

 La Junta de Govern ha acordat la pròrroga, en el marc del Club ICAB, dels convenis 

amb les empreses següents:  MNM Programación SL per a la promoció d’ofertes 

d’aplicacions informàtiques;  SL Legal Solutions SL per a la promoció d’ofertes de 

productes informàtics; Ceesi Asesores SL per a la promoció d’ofertes en llicències de 

plataformes informàtiques;  Level Programs SL per a la promoció d’ofertes de 

programes informàtics i Gabinetes de Audioprótesis, Electromedicina y Servicios SA 

per a la promoció d’ofertes de servei d’assistència i revisió auditives.  

 

 En relació amb els escrits presentats el 5 de desembre de 2016  per la col·legiada Sra. 

Vanessa González Fornas, en què, a l’empara de l’article 61.1 dels Estatuts (dret 

d’informació en relació amb les Assemblees Generals), sol·licitava informació sobre 

diversos aspectes relacionats amb la pòlissa de responsabilitat civil col·lectiva de l’ICAB, 

així com també respecte al finançament de diverses institucions, la Junta de Govern ha 

acordat: 

 



  

3 
 

Primer.- Admetre a tràmit la sol·licitud d’informació formulada per la senyora Vanessa 

González Fornas, mitjançant escrits presentats en data 5 de desembre de 2016, a 

l’empara de l’article 61.1 dels Estatuts col·legials. 

Segon.- Informar durant l’Assemblea General de 22 de desembre de 2016, amb caràcter 

previ a la votació del primer punt de l’ordre del dia, sobre aquelles peticions d’informació 

que reuneixin els requisits establerts per l’article 61.1 dels Estatuts col·legials, el qual, 

juntament amb la presentació per escrit i dins del termini dels 10 dies hàbils següents a 

la convocatòria de l’Assemblea General, exigeix que les peticions d’informació estiguin 

referides als assumptes de l’ordre del dia de l’Assemblea General que, en aquest cas, 

és l’examen i aprovació del pressupost ordinari de la Corporació i de les quotes 

col·legials per a l’exercici 2017. 

Tercer.- Desestimar aquelles peticions d’informació formulades en els escrits examinats 

que es refereixen a assumptes que no són objecte de l’ordre del dia de l’Assemblea 

General de 22 de desembre de 2016, és a dir, les que no estan referides a l’examen i 

aprovació del pressupost ordinari de la Corporació i de les quotes col·legials per a 

l’exercici 2017, sens perjudici que la Junta de Govern, amb voluntat de màxima 

transparència, pugui facilitar la informació sol·licitada en el transcurs de l’Assemblea. 

Quart.- Notificar els acords a la interessada i informar sobre el seu contingut a l’inici de 

l’Assemblea General Ordinària de 22 de desembre de 2016. 

 

 

Barcelona, desembre 2016 

 

 


