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

L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – MARÇ 2017 

 

• La Junta de Govern del Col·legi ha celebrat sessions el 7 i 21  de març. 

La Comissió Permanent de la Junta s’ha reunit el 14 i 28 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 7  de març de 2017 és de 24.126 persones col·legiades, de les 

quals 16.513  són  col·legiades exercents i 7.613 són col·legiades no exercents. 

 

• La Junta de Govern ha acordat interposar recurs de cassació contra la sentència 

959/2016 d’1 de desembre de 2016 de la Secció 2a de la Sala Contenciosa 

Administrativa del TSJC relativa a l’acord del ple del Consell de Col·legis 

d’Advocats de Catalunya, d’adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. 

 

• La Junta de Govern ha acordat Iniciar l’estudi i preparació d’un projecte de 

modificació de l’actual Reglament del Servei de Defensa d’Ofici i d’Assistència 

Jurídica Gratuïta de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb la finalitat 

d’adequar, si escau, aquesta normativa col·legial als principis del dret de la 

competència i a la resta de normativa aplicable.  

 
• La Junta de Govern ha acordat subscriure el Document de Consens de les Entitats 

Professionals davant la Ponència del Parlament pel que fa a la Proposició de llei 

del nou Codi Tributari de Catalunya i el Consell Fiscal de Catalunya, en què es 

proposen diverses modificacions als articles 3-5, 3-8, 3-18 i a la disposició addicional 

primera de la proposició de llei. 

 
• La Junta de Govern ha aprovat els estats financers auditats i la liquidació 

pressupostària corresponents a l’exercici 2016 que han estat 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.  

 



  

3 
 

Igualment, la Junta de Govern ha acordat presentar els estats financers auditats i la 

liquidació pressupostària corresponents a l’exercici 2016 a l’aprovació de la Junta 

General Ordinària que es convocarà properament, de conformitat amb les previsions 

de l’article 57 dels Estatuts col·legials. 

 

• La Junta de Govern ha aprovat la pròrroga, per al període d’un any, dels Convenis 

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 Secretaria d’Ocupació i Relacions laborals del Departament 

d’Empresa i Ocupació, promoure la relació entre la Secretaria d’Ocupació i 

Relacions Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació per tal d’impulsar, 

fomentar i promoure la creació i el coneixement de cooperatives i empreses 

d’economia social. 

- Conveni 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. 

- Conveni marc i el conveni específic de desenvolupament d’aquest amb la 

Diputació de Barcelona per col·laborar en algunes activitats relacionades amb 

les publicacions, formació, exposicions i catalogació de fons. 

 

• La Junta de Govern ha acordat donar trasllat a la Comissió de Relacions amb 

l’Administració i la Justícia de la necessitat d’impulsar i realitzar les gestions oportunes 

per a l’adscripció d’un/a fiscal als Jutjats de Vilafranca del Penedès. 

 

• La Junta de Govern ha acordat convocar d’eleccions per proveir els òrgans de direcció 

de les Comissions de persones col·legiades següents: Comissió d’Advocats de 

Responsabilitat Civil i Assegurances, Comissió de Defensa dels Drets de la 

Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia, Comissió de Dones Advocades, 

Comissió de Drogues, Comissió de Justícia Penal Internacional, Comissió per a 

la Protecció dels Drets dels Animals, Comissió de Drets de la Gen Gran, Comissió 

d’Arbitratge i Comissió per a la Igualtat dels Nous Models de Família. 
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• 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 l’any 2016.  

 
• 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 2016, així com presentar-la 

a l’Assemblea General Ordinària que, de conformitat amb l’article 57.a) dels Estatuts 

col·legials. 

 
• La Junta de Govern ha acordat la convocatòria d’Assemblea General Ordinària per 

al 27 d’abril de 2017, 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 2016. 

Segon.- Informe sobre les activitats i actuacions del defensor de la persona col·legiada 

durant l’any 2016. 

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 5 d’abril de 2017 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 

http://www.icab.cat/
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de 9.00 a 20.00 h, de dilluns a divendres) o per correu electrònic a l’adreça 

assemblea@icab.cat. 

 

Barcelona, març 2017 

 
 

mailto:assemblea@icab.cat

