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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 2019 

 

La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 5, 12, 13, 19 i 26  de març. 

 

El cens col·legial a 31 de març de 2019 és de 23.997  persones col·legiades, de les 

quals 16.713 són col·legiades exercents i 7.284 són col·legiades no exercents. 

 

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: 

 

 Donar-se 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 

2018. 

 

 Aprovar la Memòria d’activitats de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 

corresponent a l’exercici 2018, 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. 

 

 En relació amb els estats financers i de la liquidació pressupostària corresponent a 

l’exercici 2018:  

a) Donar-se per assabentada de l’informe d’auditoria de comptes 2018 elaborat per 

BDO Auditores SL. 

b) Aprovar els estats financers auditats i la liquidació pressupostària corresponents 

a l’exercici 2018 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. 

c) Presentar els estats financers auditats i la liquidació pressupostària 

corresponents a l’exercici 2019 a l’aprovació de l’Assemblea General Ordinària 

convocada per al 3 d’abril de 2019. 
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 En relació amb la proposta pressupost ordinari i quotes col·legials per a l’exercici 

2019: 

a) Aprovar el projecte de pressupost ordinari i de quotes col·legials per a l’exercici 

2019, formalitzat conjuntament pel tresorer i l’oïdora de comptes, de conformitat 

amb els articles 79 i 80 dels Estatuts col·legials. 

b) Sotmetre el projecte de pressupost ordinari i de quotes col·legials per a l’exercici 

2019 a l’aprovació de l’Assemblea General Ordinària convocada per al 3 d’abril. 

 

 Convocar, 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 concordants, convocar 

l’Assemblea General Ordinària per al 3 d’abril de 2019, 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 2018. 

Segon.- Examen i aprovació, si escau, del pressupost ordinari de la Corporació i de les quotes 

col·legials per a l’exercici 2019.  

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

2018. 

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. 

 

Nota: 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 14 de març de 2019 es podran presentar propostes o esmenes signades com a mínim, 

per cinquanta persones col·legiades, amb els requisits establerts a l’article 60è dels Estatuts 

col·legials. Fins al 19 de març de 2019 les persones col·legiades podran presentar peticions 

http://www.icab.cat/
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escrites d’informació referides als assumptes de l’ordre del dia (article 61è dels Estatuts 

col·legials). 

Les propostes o esmenes i les peticions escrites d’informació es podran presentar davant del 

Registre General de l’ICAB (c/ Mallorca, 283, planta baixa, horari de 9.00 h a 20.00 h, de dilluns 

a divendres) o per correu electrònic a l’adreça assemblea@icab.cat. 

 

 Aprovar la signatura del Conveni marc del SAIER per al període 2019-2021, amb la 

finalitat d’oferir una atenció especialitzada en temes de migració internacional 

(immigració, emigració, retorn i refugi) adreçat tant a la població estrangera com a la 

població amb nacionalitat espanyola,  afegint nous compromisos respecte als anys 

anteriors com són:  

- Facilitar a l'Ajuntament de Barcelona tota la informació que requereixi de les 

activitats ordinàries de l’entitat. 

- Participar en aquelles comissions, trobades, grups de treball, i activitats que en 

matèria d’Immigració, Emigració, Retorn voluntari i Refugi, s’impulsin des de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

- Fer difusió, dintre de les seves possibilitats, de les actuacions que porta a terme 

l’Ajuntament de Barcelona en matèria de d’Immigració, Emigració, Retorn 

voluntari i Refugi que puguin ser d’especial interès per a les persones membres 

i/o usuàries de l’entitat. 

- Fer partícip a l’Ajuntament de Barcelona en aquells actes públics d’especial 

rellevància de cadascuna de les entitats, que es desenvolupin a la ciutat de 

Barcelona. 

 

 Satisfer la quota anual corresponent al 2019 amb un import de 450 euros a l’entitat 

European Law Faculties Association (ELFA).   

 

 Satisfer el pagament de la quota anual corresponent al 2019 de l’import 2.000,00 euros 

+ 12 euros (despeses generals) a l’entitat Federation des Barreaux d'Europe (FBE). 

 

 Anul·lar, per un defecte formal, la convocatòria acordada el 5 de febrer de 2019 per 

proveir els càrrecs  de delegat/da i sostdelegat/da de la Delegació Territorial de 

Santa Coloma de Gramenet  a celebrar el 25 de març de 2019, i tornar a convocar 

noves eleccions per al 7 de maig de 2019 per proveir els esmentats càrrecs. 

 

mailto:assemblea@icab.cat
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 Nomenar col·legiada d'Honor l'advocada i defensora dels drets humans iranià Sra. 

Nasrín Sotudé, que ha estat recentment condemnada per ''conspirar contra la seguretat 

nacional'' i ''per insultar el líder suprem'', delictes que estan subjectes a pena de presó 

de fins a 38 anys i 148 fuetades. 

 
Amb aquest acord, el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona vol expressar la seva màxima 

solidaritat amb la lletrada Sra. Nasrín Sotudé, guardonada amb el Premi Sájarov a la 

Llibertat de Consciència del Parlament Europeu en 2012, que ha assumit la defensa de 

notòries personalitats com la Premi Nobel de la Pau 2013 Shirín Ebadí o dels opositors 

detinguts durant les protestes del Moviment Verd de 2009. 

 

La figura de la col·legiació d'honor està prevista en els Estatuts de l'ICAB (art. 4.4) per 

a reconèixer la labor de persones o institucions que hagin destacat pels seus mèrits o 

serveis rellevants en favor de l'advocacia o del Col·legi. 

 

 Convocar un Concurs de Redacció Infantil per a nens i nenes de 7 a 12 anys fills 

de col·legiats/des i de treballadors/es, les bases del qual es poden consultar a la 

pàgina web col·legial.  

 

 Signar, a proposta del Grup de l’Advocacia Jove de l’ICAB, un Conveni de 

Col·laboració amb Altermútua per col·laborar en la producció de continguts 

audiovisuals de formació per a advocats/des joves, en el Premi extraordinari de futurs 

advocats de Barcelona i per a la constitució d’un grup de treball i seguiment entre el 

GAJ i Altermútua per tal d’identificar les necessitats en matèria de previsió social del 

col·lectiu d’advocats joves. 

 

 

Barcelona, març de 2019 


