ABRIL 2015

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DEL COL·LEGI D’ADVOCATS
DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – ABRIL 2015


La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 14 i 28 d’abril.
La Comissió Permanent de la Junta ha celebrat reunions el 7 i 21 d’abril.

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 28 d’abril de 2015 es de 24.358 persones col·legiades, de
les quals 16.663 són exercents i 7.665 no exercents.



Convenis de Col·laboració. Per part de la Junta de Govern s’ha aprovat la
pròrroga dels Convenis de Col·laboració en matèria de reciprocitat en la
prestació de serveis bàsics als respectius col·legiats/des subscrits amb els
Il·lustres Col·legis d’Advocats de Tortosa i de Madrid.
Així mateix, la Junta de Govern ha acordat la pròrroga dels Conveni de
Col·laboració subscrit entre l’ICAB i la Secretaria d’Ocupació i Relacions
Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació, que té per objecte
impulsar, fomentar i promoure la creació i el coneixement de cooperatives i
empreses d’economia social.
Igualment, l’òrgan de govern del Col·legi ha aprovat la signatura d’un Conveni
Marc amb la Diputació de Barcelona per a la col·laboració en matèria de
publicacions, catalogació de fons i formació.



Delegacions territorials. En haver estat proclamat un únic candidat/a per a
cadascun dels càrrecs vacants a la Delegació territorial del Col·legi a Santa
Coloma de Gramenet, la Junta de Govern, de conformitat amb el que
disposa el Reglament de Règim Interior de les Delegacions territorials de
l’ICAB, ha acordat la desconvocatòria de les eleccions així com nomenar els

candidats únics proclamats com a nova delegada i nou sotsdelegat
respectivament:



-

Delegada: Sra. Consolación Sierra Sierra.

-

Sotsdelegat: Sr. Jonathan Juiz Sánchez.

Beques de Formació. La Junta de Govern ha convocat els següents
programes de beques:
-

Beques Ferrer Eguizábal: set beques de 900 euros per als alumnes de
l’Escola de Pràctica Jurídica.

-

Comissió d’Arbitratge: una beca per a la realització del IV Curs
d’Especialització en Arbitratge, modalitat on-line, organitzat pels Il·lustres
Col·legis d’Advocats de Barcelona, Madrid, Màlaga, València i el Senyoriu de
Biscaia.



Diada de Sant Jordi . La Biblioteca del Col·legi ha programat diversos actes
amb ocasió de la celebració de la Diada de Sant Jordi 2015:
-

Tradicional Fira del llibre a l’avantsala de la Biblioteca, a partir de les 10 h,
on les principals editorials jurídiques obsequiaran els col·legiats amb una
obra jurídica mentre que el Col·legi els hi regalarà una rosa.

-

Mostra de llibres no jurídics escrits per col·legiats/des de l’ICAB, de 10 a 15
h a l’entrada de la seu col·legial per la cantonada de Mallorca i Roger de
Llúria.

-

Lliurament dels Premis del Concurs de redacció infantil i del Concurs
Contes d’Advocats.

-

Lliurament dels Premis del Concurs de redacció infantil i del Concurs
Contes d’Advocats.



Dia d’Europa. La Junta de Govern ha aprovat l’adhesió a la Declaració del
Consell Català del Moviment Europeu amb ocasió de la celebració el proper 9 de
maig del Dia d’Europa, així com donar-ne publicitat per mitjà de la pàgina web
col·legial.



50è aniversari de l’Escola de Pràctica Jurídica de l’ICAB. La Junta de
Govern ha aprovat un programa d’activitats per al curs 2015-2016 per celebrar
el 50è aniversari de la creació i inici d’activitats de l’Escola de Pràctica Jurídica
de l’ICAB, que inclou activitats acadèmiques i socials, entre d’altres,
l’elaboració d’una gran orla commemorativa amb fotografies de representats de
totes les promocions d’alumnes de l’EPJ i la posada en marxa de la plataforma
“Alumni EPJ ICAB”.



40è aniversari del Congrés en Defensa de la Cultura Catalana. La
vicedegana del Col·legi, senyora Rosa M. Barberà, ha estat nomenada per la
Junta de Govern com a representat de l’ICAB en relació amb els actes que
s’organitzin per a la celebració del 40è aniversari del Congrés en Defensa de la
Cultura Catalana que va ser impulsat per l’ICAB.



Nova imatge de la revista Món Jurídic. La Junta de Govern ha aprovat
una renovació de la imatge de la revista col·legial Món Jurídic, amb una nova
enquadernació i maquetació, per fer-la més moderna i amb una presentació de
major qualitat.



Convenis de Col·laboració. Per part de la Junta de Govern s’ha acordat la
renovació del Conveni de Col·laboració entre l’ICAB i el Consejo General de la
Abogacía Española per a la difusió d’informació d’interès sobre la Comunitat
Europea mitjançant el butlletí electrònic “Europa en Breve”.



La Junta de Govern es va donar per assabentada de la publicació en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de la Resolució JUS/689/2015, de 10
d’abril, per la qual s’inscriuen en el Registre de Col·legis
Professionals de la Generalitat de Catalunya els nous Estatuts de

l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, que entraran en vigor en
el termini de 20 dies des de la seva publicació.


La Junta de Govern ha estudiat les conclusions de l’informe “Análisis de las
caracaterísticas de las patologias y lesiones del abogado en España”
que ha elaborat la Fundació Instituto de Investigación Aplicada a la Abogacía i
que va ser presentat a la seu de l’ICAB el 27 d’abril.



Designació d’observador jurídic. La Junta de Govern va acordar acreditar
el lletrat senyor Robert Sabata i GripeKoven,

membre de la Comissió de

Defensa dels Drets de la persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia de l’ICAB,
per tal que assisteixi en qualitat d’observador jurídic al judici que se celebrarà a
Istanbul (Turquia) els propers dies 13 i 14 de maig contra diversos advocats
turcs compromesos amb la garantia del dret de defensa.
Barcelona, abril de 2015

