JUNY 2015

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


La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 2, 9 i 19 de juny.

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 17 de juny de 2015 es de 24.320 persones col·legiades, de
les quals 16.672 són exercents i 7.648 no exercents.



Mediació. La Junta de Govern ha acordat sol·licitar a l’Agència Catalana de
Consum el reconeixement de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona de
la condició d’entitat acreditada de consum, de conformitat amb l’article 2 del
Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les
relacions de consum.



Campanya publicitària “Mai caminaràs sol”. Per part de la Junta de
Govern s’ha aprovat l’inici d’una campanya publicitària a les línies transversals
dels autobusos de Barcelona amb l’objectiu de transmetre a la ciutadania el
paper de l’advocat/da. Amb l’eslògan “Mai caminaràs sol” (You’ll never walk
alone) el missatge que es vol transmetre és que els advocats i advocades
acompanyen els ciutadans durant tot un procediment jurídic i sempre estan al
seu costat. La campanya també es reforçarà en premsa diària amb insercions a
pàgina sencera. La campanya durarà inicialment fins a finals de juliol i es farà
una segona onada de recordatori l’octubre.



Conveni amb la Diputació de Barcelona.- En desenvolupament del
Conveni de Col·laboració signat el 9 d’abril de 2015 entre l’ICAB la Diputació de
Barcelona, la Junta de Govern ha aprovat un Conveni amb la Diputació de
Barcelona que preveu la col·laboració entres ambdues institucions en activitats
relacionades amb publicacions conjuntes (normativa vigent a Catalunya en
matèria d’urbanisme i altra normativa relacionada; un número de la Revista

Jurídica de Catalunya dedicat a temes de Dret públic local), catalogació de fons
bibliogràfics i activitats formatives.


Dia de la Justícia Gratuïta i de l’Advocat/da del Torn d’Ofici. La Junta
de Govern de ha aprovat el programa d’actes a desenvolupar el proper 10 de
juliol en el marc de la celebració del Dia de la justícia Gratuïta i de l’Advocat/da
del

Torn

d’Ofici

consistents

en

el

desplegament

d’una

banderola

commemorativa en la porta de l’entrada del Palauet de la seu col·legial; la
lectura pública d’un Manifest reivindicatiu del sistema de justícia gratuïta;
l’organització al Pati de Columnes de la seu col·legial d’una Jornada del Servei
d’Orientació Jurídica de Portes Obertes, entre les 10 i les 14 h; la celebració
d’un Acte Institucional consistent en una Taula Rodona amb el títol “L’ahir,
l’avui i el demà del Torn d’Ofici” i el lliurament d’un diploma del Col·legi a tots
els companys i companyes que portin 30 anys de servei continuat en el Torn
d’Ofici.


Aprovació inicial dels Estatuts del Grup de l’Advocacia Jove de
l’ICAB. La Junta de Govern del Col·legi d’Advocacia de Barcelona, en sessió de
9 de juny de 2015, ha aprovat inicialment els Estatuts del Grup de l'Advocacia
Jove de l’Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona; així sotmetre’ls a
informació pública col·legial, d’acord amb l’article 42.2 de la Llei 7/2006, de 31
de maig, d’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals,
publicant-los a la pàgina web, durant el període d’un mes, des de la data de
publicació, a fi que les persones col·legiades puguin examinar-lo i formular les
al·legacions, els suggeriments o les esmenes que considerin



Comissió d’Advocats Mediadors. La Junta de Govern ha convocat
eleccions per al proper 10 de setembre de 2015 amb la finalitat de proveir els
càrrecs de president/a, vicepresident/a, secretari/ària-tresorer/a i 11 vocals de
la Comissió d’Advocats Mediadors de la Corporació. La convocatòria íntegra
pot consultar-se a la pàgina web corporativa (www.icab.cat).



Dia mundial de les persones refugiades. La Junta de Govern ha aprovat
l’adhesió de l’ICAB al Manifest elaborat per diverses institucions i entitats que
treballen en aquest àmbit a la ciutat de Barcelona amb ocasió de la celebració
del dia mundial de les persones refugiades.



Convenis de Col·laboració en activitats de formació. La Junta de
Govern ha aprovat la pròrroga dels Convenis en matèria de formació subscrits
amb les institucions següents: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat
Internacional de Catalunya, Col·legi d’Administradors de Finques de
Barcelona-Lleida,

Ajuntament

de

Badalona,

Ajuntament

de

Sabadell,

Associació pro-habitatge, UNE de Cohesió Social de GEDI SCCL, Universitat
Abat Oliba-CEU, Universitat Pompeu Fabra i Fundació Institut d’Educació
Contínua, Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, Associació de Transitaris
Internacionals de Barcelona, Facultat de Psicologia de la Universitat de
Barcelona, Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Col·legi de censors
Jurats de Comptes de Catalunya, Fundació ESADE (Facultat de Dret),
Universitat a Distància de Madrid, Ajuntament de Sant Adrià del Besòs i
Fundació Universitària Martí l’Humà.


Participació en la Jornada Open House Barcelona. Per part de la Junta
de Govern s’ha acordat la participació de l’ICAB en la Jornada 48 h Open
House Barcelona que tindrà lloc el cap de setmana del 24 i 25 d’octubre de
2015, de manera que entre les 15 i les 19 h del dissabte 25 d’octubre es podran
efectuar visites guiades al Palauet Casades i a la Biblioteca del Col·legi.



Convocatòria ICAB 2015 per a la concessió d’ajuts a projectes de
cooperació jurídica amb pobles en vies de desenvolupament (0,7%).
La Junta de Govern ha aprovat la concessió amb càrrec a la partida 2015 d’ajuts
a projectes de cooperació jurídica amb pobles en via de desenvolupament a les
entitats següents:
-

Associació Juristes Solidaris. Projecte: “Trabajo digno en las zones francès
del Departamento de Masaya”. Import: 30.500 euros.

-

Tambali Comerç Just i Cooperació. Projecte: “Gestión de Turnos como
contribución al acceso a la justícia y el proceso de reforma judicial en el
Paraguay”. Import: 23.000 euros.

-

Cooperacció. Projecte: “Acciones legales para la defensa de mujeres sin
acceso a la justícia en El Salvador”. Import: 25.381, 54 euros.

-

CIEMEN. Projecte: “Suport jurídic als refugiats de la minoria kurda
Jazidita de la guerra de Síria i l’Irak”.Import: 41.150 euros.
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