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

L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – ABRIL  2020 

 

La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 2, 8, 23 i 29 d’ABRIL de 2020. 

 

El cens col·legial a 30 d’abril de 2020 és de 24.068  persones col·legiades, de les 

quals 16.892  són col·legiades exercents i 7.176 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: 

 

• Desconvocar les Assemblees Generals Ordinària i Extraordinària inicialment 

previstes per al 16 d’abril, davant de la situació d’estat d’alarma i de l’emergència 

sanitària derivada de la pandèmia per COVID-19, de conformitat amb les previsions de 

l’article 40 apartat 6 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 

extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. 

 

Un cop finalitzat l’estat d’alarma, s’efectuarà una nova convocatòria de les Assemblees 

en el termini legalment previst, de la qual s’informarà oportunament totes les persones 

col·legiades. 

• Prorrogar fins al 30 d’abril el termini per a la petició d'ajornament de quotes col·legials 

durant 3 o 6 mesos a partir del mes de maig, arran de la declaració de l’estat d’alarma 

decretat pel Govern per fer front al COVID-19, per a totes aquelles persones col·legiades 

que no ho hagin sol·licitat anteriorment. 

 

• Adherir-se al Conveni de col·laboració entre l’Administració General de l’Estat 

(Ministeri de Política Territorial i Funció Pública) i el Consell General de 

l’Advocacia Espanyola en relació amb la realització de tràmits administratius i gestió 

documental per via electrònica de 15 d’abril de 2020.  

Aquest Conveni té per objecte habilitar els professionals de l'advocacia col·legiats en 

els col·legis d'advocats d'Espanya, que figuren inscrits en el Registre de representants 
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del Consell General de l'Advocacia Espanyola, per a la presentació electrònica de 

documents en representació de terceres persones, per tal d'afavorir el compliment 

d'obligacions i l'exercici de drets de caràcter administratiu per part dels ciutadans davant 

les delegacions i subdelegacions de Govern.  

L'àmbit del Conveni comprèn els tràmits en matèria d'estrangeria que es realitzen en les 

delegacions i subdelegacions de Govern, a través de les oficines d'estrangeria i, si 

escau, de les Àrees o Dependències funcionals de Treball i Immigració (inclosos aquells 

en els que es requereixi, d'acord amb la normativa vigent, la compareixença presencial 

de l'interessat, d'acord amb el que estableix la disposició addicional vuitena del 

Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya 

i la seva integració social), sempre que els mateixos estiguin disponibles per a la 

presentació de documents per part dels ciutadans a la seu electrònica del Ministeri 

d'adscripció orgànica. 

 

• Convocar les Beques “Ferrer Eguizábal” per a realitzar els estudis següents: 

- Postgrau en Pràctica Jurídica (2019-2020): 7 beques per import de 700 euros 

cadascuna.  

- Màster de Dret Financer (2019-2020): 5 beques per un import de 1.000 euros 

cadascuna. 

El termini per sol·licitar-les finalitzarà el 8 de maig de 2020.  

 

• Acordar que les banderes onegin a mig pal a la façana del Col·legi en senyal de dol per 

les morts provocades per la pandèmia per COVID-19. 

 

• Aprovar inicialment el Projecte de Modificació dels articles 12, 16, 19, 20 i la 

disposició final, d’Addició d’un nou article 21 i de la Derogació de la disposició 

addicional del Reglament de la Comissió d’Honoraris. El text aprovat estarà a 

disposició dels col·legiats i col·legiades en la pàgina web col·legial, a fi que durant el 

termini d’un mes puguin formular les al·legacions i suggeriments al text que considerin 

pertinents. 

   

Barcelona, abril de 2020 

 


