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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 2017 

 

 La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 5 i 12 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 31 de desembre de 2017  és de 24.118  persones col·legiades, de 

les quals 16.640 són  col·legiades exercents i 7.478 són col·legiades no exercents. 

 

 La Junta de Govern ha aprovat la continuïtat durant el 2018 de la prestació del Servei 

d’orientació jurídica als ciutadans/es prestat mitjançant els  Punts d’Orientació 

Jurídica Municipals (POJM), així com del Servei d’Intermediació en Deutes 

d’Habitatge  (SIDH),  mitjançant conveni amb la Diputació de Barcelona. 

 

 La Junta de Govern ha convocat el Concurs de Redacció Infantil 2018 per a nens i 

nenes i la XIX edició del les Bases del Concurs de Contes d’Advocats , les bases de 

qual es poden consultar en l’apartat Formació/Biblioteca>Subvencions, Premis i 

Beques de la pàgina web col·legial www.icab.cat . 

 

 De conformitat amb el que preveu l’article 20 i altres normes concordants del Reglament 

de la Comissió de Cultura i Formació de l’ICAB, la Junta de Govern ha convocat 

eleccions per al proper 16 de gener de 2017 per proveir els càrrecs de president/a, 

vicepresident/a, secretari/ària i un mínim d’un vocal i un màxim de deu vocals de les 

Seccions de l’ICAB següents: 

- Secció de Dret Marítim i del Transport 

- Secció de Dret Lingüístic 

Seran electores totes les persones col·legiades que el dia de la convocatòria electoral 

constin inscrites en la Secció i no estiguin inhabilitades. 

 

Des del 7 de desembre de 2017 el cens electoral estarà exposat al públic a la Secretaria 

del Col·legi. Dins dels cinc dies hàbils següents a l’exposició pública del cens electoral, 

http://www.icab.cat/
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es podrà impugnar la inclusió o exclusió a les llistes davant de la Junta de Govern, qui 

resoldrà en els cinc dies hàbils posteriors a la finalització del termini per fer 

impugnacions respecte el cens electoral. 

Podran ser candidates totes les persones col·legiades inscrites en la Secció el dia de 

la convocatòria electoral que, en el moment d’ésser proclamades candidates, reuneixin 

els requisits següents: 

a) Estar al corrent de les obligacions col·legials. 

b) No estar inhabilitades. 

c) No formar part de la Junta de Govern ni de l’òrgan de direcció de cap Secció del   

Col·legi. 

d) Portar un any incorporades a la Secció. 

Les candidatures podran presentar-se al Registre del Col·legi dins dels quinze dies 

naturals posteriors a la convocatòria, és a dir, fins a les 20.00 h del 20 de desembre de 

2017, i estaran signades per les persones candidates, amb indicació del seu número 

de col·legiació. 

Les candidatures seran tancades i hauran d’incloure candidats/es per proveir tots els 

càrrecs que surtin a l’elecció i respondran a criteris de paritat d’acord amb la normativa 

vigent d’aplicació, és a dir, hauran de tenir una composició equilibrada de dones i 

homes, de forma que en el conjunt de la llista els candidats de cadascun dels sexes 

suposin com a mínim el 40%. 

Les persones electores podran emetre el seu vot personalment a la seu del Col·legi 

entre les 13.00 h i les 18.00 h del 16 de gener de 2017, en què es tancaran les urnes i 

s’iniciarà l’escrutini. 

 

 La Junta de Govern ha aprovat la incorporació com a nous vocals de la Comissió de 

Normativa del senyor Pol Gonzalez Mansilla i de la senyora Carmen Varela Álvarez. 

 

 Respecte als tres escrits de sol·licitud d’informació en relació amb l’Assemblea 

General Ordinària de 19 de desembre de 2017, presentats, a l’empara de l’article 61 

dels Estatuts col·legials, pel lletrat senyor Jordi Verdaguer Vila-Sivill, pel lletrat senyor 

Miguel Cervilla Domínguez i cinc persones col·legiades més i per la lletrada senyora 

Vanessa González Fornas, la Junta de Govern ha acordat: 

 

Primer.- Admetre a tràmit les tres peticions d’informació abans esmentades. 
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Segon.- Facilitar durant l’Assemblea General de 19 de desembre - amb caràcter previ 

a la votació del primer punt de l’ordre del dia –  aquella informació sol·licitada que 

reuneix els requisits de l’article 61.1 dels Estatuts col·legials, que exigeix, a més de la 

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

de l’Assemblea General, que la petició estigui referida als assumptes de l’ordre del dia, 

que, en aquest cas, és fonamentalment l’examen i aprovació del pressupost ordinari de 

la Corporació i de les quotes col·legials per a l’exercici 2018. 

 

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 d’aquesta 

Assemblea General, ja que formulen preguntes relatives a la gestió de la Junta de 

Govern o a la liquidació pressupostària de l’exercici 2017, que correspondria examinar 

en l’Assemblea General d’aprovació de la liquidació pressupostària 2017 que, d’acord 

amb els Estatuts col·legials, haurà de celebrar-se durant el primer quadrimestre de 

2018. 

 

No obstant això, la Junta de Govern, en exercici dels principis de transparència i bon 

govern, facilitarà de forma succinta aquesta informació, sempre amb els límits que 

estableix la normativa d’aplicació en matèria de protecció de dades de caràcter 

personal. 

 

Quart- Notificar els acords als interessats i informar sobre el seu contingut a l’inici de 

l’Assemblea General Ordinària de 19 de desembre de 2017. 

 

 La Junta de Govern ha aprovat la continuïtat de la prestació durant 2018 i 2019, del 

Servei SOJ a la seu de l’OAC de la Plaça de Sant Miquel de Barcelona, a través del 

que s’impulsarà i difondrà,  també, la mediació com a mètode de resolució de conflictes 

familiars i civils, autoritzant la signatura del corresponent conveni amb l’Ajuntament de 

Barcelona.  

 

 La Junta de Govern ha aprovat la continuïtat de la col·laboració  amb l’Ajuntament 

de Pineda de Mar per a la prestació durant el 2018 d’un servei d’orientació jurídica a 

les dones de Pineda de Mar, especialment a les que es troben en situació de violència 

sobre la dona, autoritzant la signatura del conveni per a la cobertura del servei. 
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 La Junta de Govern ha aprovat el nomenament del senyor Marc Viader Pericas 

(col·legiat 7.491) com a nou membre de la Comissió de la Memòria Històrica, 

d’acord amb el que disposa l’article 85.3 dels Estatuts col·legials. 

 
 La Junta de Govern ha acordat l’atorgament de les Medalles del Col·legi, destinades 

a guardonar per la Junta de Govern a advocats/des i entitats en homenatge a la seva 

trajectòria personal, professional, col·legial, institucional o social, així com en 

reconeixement a la seva col·laboració amb la institució a les persones següents: 

Sra. Roser Navarro Tapias, advocada i ex diputada de la Junta de Govern de l’ICAB. 

Sra. Mercedes Cora Calabuig, advocada i ex diputada de la Junta de Govern de l’ICAB. 

Sr. Joan Basas Mariné, advocat, vocal de la Junta de Govern de la Mutualitat de 

l’Advocacia i ex vicedegà de l’ICAB. 

Sra. Montserrat Serrallonga i Sivilla, col·legiada de l’ICAB i ex presidenta de la Comissió 

d’Advocats Sèniors de l’ICAB. 

Sra. Sara Chandler, presidenta de la Federació de Col·legis d’Advocats d’Europa (FBE). 

 La Junta de Govern ha atorgat el Premi Felip Portabella, instituït per l’ICAB per 

guardonar un membre de la judicatura que s’hagi distingit pel seu respecte envers els 

advocats i advocades en l’exercici de la seva professió, a les persones següents: 

 

Sr. Luis Martínez Zapater, magistrat de la Secció 7a de l’Audiència Provincial de 

Barcelona, a títol pòstum. 

Sr. Carlos Puigcerver, magistrat ex titular del Jutjat de Primera Instància núm. 50 de 

Barcelona. 

 

 

 

 
 

Barcelona, desembre de 2017 

 


