MAIG 2015

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


La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 12 i 19 de maig.
La Comissió Permanent de la Junta ha celebrat reunions el 5 i 26 de maig.

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 12 de maig de 2015 es de 24.256 persones col·legiades, de
les quals 16.698 són exercents i 7.657 no exercents.



Comissió de Normativa. La Junta de Goven ha aprovat la presentació
juntament amb el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya
d’al·legacions al projecte de Decret pel qual es crea i es regula el Registre de
Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector
públic i s’estableix el procediment d’investigació i tramitació de denúncies en
cas d’incompliment.



Renovacions. Per part de la Junta de Govern s’ha acordat la renovació del
contracte signat entre l’ICSAB i el Grup Editorial El Derecho i Quantor S.L.
(EDQ) per al desenvolupament i posada a disposició dels col·legiats i
col·legiades de l’ICAB de la plataforma denominada “LegalQUIZ”.



Composició de la Junta de Govern. Amb caràcter previ a la convocatòria
d’eleccions a càrrecs de la Junta de Govern, i per tal de donar compliment al que
disposa l’article 95.4 dels Estatuts col·legials, el secretari del Col·legi, senyor
Rafael Espino, la diputada senyora Blanca de Olivar i els diputats senyor Jani
Trias i Josep Llàcer van presentar la seva dimissió com a membres de la Junta
de Govern, amb la intenció de presentar-se a la reelecció en els propers comicis.
A la vista de les dimissions produïdes, de conformitat amb el que disposa
l’article 78.2 dels Estatuts col·legials, la Junta de Govern va acordar nomenar la
diputada senyora Cristina Martínez Vicente com a nova secretària de la
Corporació.

Igualment, i pel que fa a les diverses àrees de responsabilitat col·legial que han
quedat vacants, a l’empara de l’article 78.1 dels Estatuts col·legials la Junta de
Govern va acordar la següent distribució de responsabilitats col·legials:
-

Comissió de Drogues: senyora Esther Palmés, diputada responsable.

-

Comissió de Justícia Penal Internacional: senyor Vidal Masramon, diputat
responsable.

-

Àrea Internacional: senyor J. Oriol Rusca, degà.

-

Comissió d’Arbitratge: senyor J. Oriol Rusca, degà.



Convocatòria d’eleccions a càrrecs

de la Junta de Govern. De

conformitat amb l’article 92 dels Estatuts col·legials i altres normes
concordants, la Junta de Govern, en sessió de 19 de maig, ha acordat convocar
eleccions per al proper 30 de juny, amb la finalitat de proveir els càrrecs de
secretari o secretària i cinc diputats o diputades, el mandat del quals estarà
subjecte al que disposa l’apartat 1 de la disposició transitòria tercera dels
Estatuts col·legials i, per tant, tindrà una durada de dos anys.
Com a novetats d’aquest procés electoral, d’acord amb els nous Estatuts
col·legials de 2015, totes les persones electores poden emetre el seu vot
presencial durant la jornada electoral a totes les Delegacions territorials del
Col·legi, així com votar anticipadament a la seu central de l’ICAB entre les 15 i
les 20 h del 29 de juny.
Tota la informació sobre les eleccions pot consultar-se en el banner especial
“Eleccions ICAB 2015”, ubicat en la pàgina d’inici del web corporatiu
www.icab.cat.

Barcelona, maig de 2015

