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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  2020 
 

La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 3, 10, 17, 24 i 27 de març de 

2020. 

 

El cens col·legial a 31 de març de 2020 és de 24.075 persones col·legiades, de les 

quals 16.900 són col·legiades exercents i 7.175 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: 
 
ACORDS  EN RELACIÓ AMB LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA DE COVID-19 
 

• Ratificar totes les mesures que, amb caràcter urgent, s'han adoptat a l'ICAB per fer 

front a l'alarma sanitària derivada de la pandèmia de COVID-19, com són: 

 

• Mesures adoptades per a la seguretat de les persones col·legiades, persones 

treballadores de l'ICAB i de la ciutadania en general, segons la circular 

informativa de la degana sobre els serveis de l'ICAB  de 15 de març de 2020. 

Comunicat sobre serveis col·legials 
 

Aquestes mesures inclouen la suspensió de tots els terminis dels que disposen 

les persones col·legiades per exercitar els seus drets, respecte els actes dictats 

per aquesta corporació en exercici de les seves funcions públiques que els 

confereixen les normes vigents -des del divendres 13 de març fins el divendres 

27 de març de 2020, inclòs aquest darrer- sense perjudici que les actuals 

circumstàncies recomanin acordar posteriorment la pròrroga de la suspensió ara 

establerta. 

Suspensió terminis col·legials 

• Facilitació a les persones col·legiades de l'accés gratuït a formació per 

videostreaming.  

http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cccabe27fca69cffc357097e9d2b0f0f1610058213ccc5b9b4e5ed2cad7e3d52b5a17c6148993b9aef
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cccabe27fca69cffc357097e9d2b0f0f164dd52189b4c2798731e68ae21451d05879cc9b320e5b5482
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• Mesures de 10 i 11 de març de 2020: (i) internes; (ii) respecte a actes i formació; 

(iii) respecte als òrgans judicials, a la Comissió de Relacions amb l'Administració 

i la Justícia, al Torn d'Ofici i al Departament de Justícia.  

 

• Suspensió, a partir del 16 de març, del servei presencial d'atenció als advocats i 

advocades del Torn d'Ofici i Assistència a la Persona Detinguda.  

Suspensió atenció presencial als lletrats/des en Dependències del Torn d'Ofici    
 

•  Ajornament de la quota col·legial del mes d’abril, fins el 16 d’abril de 2020. 

Comunicat Quotes col·legials 
          

• Ajudar a aquelles persones col·legiades que es trobin en una especial situació 

de necessitat en dos escenaris: 

Comunicat Quotes col·legials 
 

a) Ajornar  el pagament de tres quotes col·legials (abril, maig i juny de 2020) 

amb l’únic requisit de la sol·licitud prèvia a partir del 25 de març i fins al 6 

d’abril de 2020, per ser retornades a partir del juliol de 2020 i fins al juny de 

2021. 
b) Obrir per a totes les persones col·legiades que es trobin en circumstàncies 

de crisi greu derivades de l’estat d’alarma, la possibilitat de sol·licitar del 25 

de març fins al 8 d’abril l’ajornament en el pagament de 6 quotes col·legials 

corresponents als mesos d’abril a setembre, per ser retornades en parts 

iguals els dotze mesos següents, des d’octubre de 2020 i fins setembre de 

2021. 

La Junta de Govern podrà, transcorregut el termini d’aplaçament, i 

acreditades les circumstàncies de necessitat, acordar l’exempció de 

pagament de la totalitat o part de les quotes prorrogades. 

Les persones sol·licitants hauran de ser advocats o advocades en exercici, 

al corrent del pagament de les quotes col·legials respecte a les quals no 

s’hagi adoptat una decisió prèvia d’ajornament i que es trobin en alguna 

d’aquestes situacions: 

https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cccabe27fca69cffc357097e9d2b0f0f16715b200a7ef8ae9c8e90da6ef8bbb2d4e74f31d680273fbf11393d2b348c8b7b
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cccabe27fca69cffc357097e9d2b0f0f166c0fca167628603a0cead57f5dab39496bbe8299c74f53a4
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cccabe27fca69cffc357097e9d2b0f0f166c0fca167628603a0cead57f5dab39496bbe8299c74f53a4


  

4 
 

 a) els advocats/des per compte d'altri, que es trobin en situació d’atur 

acreditat. 

b) els advocats/des que treballen per compte propi, que no percebin més de 

2 cops l’IMPREM de 2020 (7.519,59 € x 2 = 15039,19€) 

Les sol·licituds es poden presentar on-line a l’adreça de correu electrònic: 

ajornaments@icab.cat. Cal adjuntar, com a mínim i sense perjudici que la 

Junta de Govern pugui reclamar-ne d’altra, la documentació següent: 

1) En el cas dels advocats/des per compte propi: 

a) Còpia de l’alta censal. 

b) Còpia de les darreres declaracions anuals i trimestrals d’IRPF. 

c) Còpia de les darreres declaracions trimestrals d’IVA. 

d) Còpia de qualsevol altra documentació que acrediti les càrregues 

familiars (família nombrosa, situacions de dependència, etc.) i/o 

despeses relacionades amb els costos de l’activitat professional (costos 

del local del despatx, assalariats/des del despatx, etc...) 

2) En el cas dels advocats/des per compte d'altri: 

a) Informe de vida laboral. 

b) Última declaració anual d’IRPF 

c) Còpia de la resolució de la Direcció Provincial de l’INEM atorgant l’atur. 

d) Còpia de qualsevol documentació que acrediti càrregues familiars 

(família nombrosa, situacions de dependència, etc.).                 

• Destinar 100.000 euros a l’obra social de la Fundació Degà Ignasi de Gispert 
per atendre aquelles situacions encara més excepcionals.  

 

Es poden consultar totes les mesures adoptades en la pàgina web col·legial: 
www.icab.cat. 

 

mailto:ajornaments@icab.cat
http://www.icab.cat/
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ALTRES ACORDS 

• Donar-se per assabentada de la superació per part de l’ICAB de l’Auditoria externa 
de la ISO realitzada per AENOR, amb l’obtenció del certificat corresponent a les 

activitats del Torn d’Ofici i la certificació corresponent a les activitats coordinades des de 

la Seu Col·legial adreçades tant a la ciutadania com a les persones col·legiades.   

• Donar-se per assabentada de la Resolució de la Sala de competència de la Comissió 
Nacional del Mercat i de les Comunicacions (CNMC) dictada en l’expedient de 

vigilància V/0587/16, en què declara que els nous criteris orientadors en taxació de 
costes de l’ICAB donen compliment i s’ajusten a les normes de la competència. 

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

corresponent a l’exercici 2019, 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. 

• Aprovar els estats financers auditats i la liquidació pressupostària corresponents a 

l’exercici 2019 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, i presentar-los a l’aprovació de l’Assemblea General Ordinària que es 

convoca en aquesta mateixa sessió, de conformitat amb les previsions de l’article 57 a) 

dels Estatuts col·legials. 

 

• Donar-se per assabentada de l’informe d’auditoria corresponent a l’exercici anual 

tancat a 31 de desembre de 2019 elaborat per BDO Auditores SL. 

 

• Aprovar el projecte de pressupost ordinari i de quotes col·legials per a l’exercici 
2020, formalitzat conjuntament pel tresorer i l’oïdora de comptes, de conformitat amb els 

articles 79 i 80 dels Estatuts col·legials. 

Igualment, sotmetre el projecte de pressupost ordinari i de quotes col·legials per a 

l’exercici 2020 a l’aprovació de l’Assemblea General Ordinària prevista a l’article 57.b) 

dels Estatuts col·legials. 
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• 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 

2019. 

 

• Aprovar, conforme a l’article 82è dels Estatuts col·legials, la proposta del nomenament 
del lletrat senyor Joan Maria Xiol Quingles, col·legiat número 7.832 de l’Il·lustre 

Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, com a defensor de la persona col·legiada de 

l’ICAB, en atenció a la seva trajectòria i experiència professional, al seu ampli 

coneixement del funcionament de la Corporació, així com a l’excel·lent tasca 

desenvolupada com a defensor de la persona col·legiada durant els darrers anys. 

Així mateix, sotmetre l’acord anterior a la ratificació de l’Assemblea General 

Extraordinària, de conformitat amb els articles 56è, 58è i 82è dels Estatuts col·legials. 

• Convocar l’Assemblea General Ordinària i tot seguit l’Assemblea General 
Extraordinària per al 16 d’abril de 2020, a les 13.00 h, a la Sala 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 2019. 

Segon.- Examen i aprovació, si escau, del pressupost ordinari de la Corporació i de les 
quotes col·legials per a l’exercici 2020.  

Tercer.- Informe sobre les activitats i actuacions del defensor de la persona col·legiada 
durant el 2019.  

Quart- Nomenament de tres persones interventores, entre les assistents a l’Assemblea, 
per a l’aprovació i la signatura de l’acta. 
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Assemblea General Extraordinària 

Ordre del dia 

Primer.- Ratificació, si escau, de la proposta efectuada per la Junta de Govern de 
nomenament del lletrat senyor Joan Maria Xiol Quingles com a defensor de la persona 
col·legiada per a un nou mandat.  

Segon.- Torn obert de paraules.  

Tercer.- Nomenament de tres persones interventores, entre les assistents a 
l’Assemblea, per a l’aprovació i la signatura de l’acta. 

Les assemblees es podran 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 les 
Assemblees Generals Ordinària i Extraordinària 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 20 de març de 2020 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 25 de març de 2020 les persones col·legiades podran presentar peticions 
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 a 20.00 h, de dilluns a 
divendres) o per correu electrònic a l’adreça assemblea@icab.cat 

• Donar suport a la Declaració sobre els Refugiats a Grècia proposada per l´Advocacia 

belga i que han subscrit diversos col·legis de l'advocacia i entitats europees. 

 

• Satisfer la quota de 2.500 euros corresponent al 2020 a l’entitat Observatorio 
Internacional de la Abogacía en Riesgo. 
 

• Satisfer la quota de 1.940 euros a l’entitat  Unió Internacional d’Advocats (UIA). 
 

• Satisfer la quota corresponent al 2020 a l’entitat FBE (Federation des Barreaux 
d'Europe) de 2.000 euros més 12 euros de despeses generals.  
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• Convocar el Concurs de Redacció Infantil 2020 i aprovar les seves Bases.  

 

•  Aprovar, de conformitat amb el que disposa l’article 74 dels Estatus col·legials,  que la 

Secció de Dret matrimonial i de família de l’ICAB passi a denominar-se Secció de Dret 
de família, així com comunicar l’anterior acord a l’òrgan de direcció de l’esmentada 

Secció. 

 
•  Aprovar l’adhesió de l’ICAB a la campanya “Dónde están ellas” de l’Oficina a Espanya 

del Parlament Europeu i signar el corresponent Manifest d’adhesió a la campanya, 

comunicant aquest a l’Oficina a Espanya del Parlament Europeu. 

Igualment, seguir els indicadors de participació de dones en actes organitzats per 

l’ICAB, als efectes de comunicar a l’Oficina d’Espanya del Parlament Europeu el resultat 

d’aquests. 

 

 

Barcelona, març de 2020 

 


