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

L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – NOVEMBRE 2016 

 

 La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 8, 15 i 21  de novembre. 

La Comissió Permanent de la Junta ha celebrat reunions el 15 i 29 de novembre. 

 

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 8 novembre de 2016 és de 24.243 persones col·legiades, de les 

quals 16.757  són  col·legiades exercents i 7.486 són col·legides no exercents. 

 

 La Junta de Govern ha aprovat la signatura del Conveni de col·laboració entre l’ICAB 

i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al funcionament d’un servei 

puntual d’orientació jurídica a la ciutadania i informació jurídica als ciutadans. 

 
 La Junta de Govern ha acordat la pròrroga, per un any, dels Convenis institucionals 

següents: 

 
- Conveni específic de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona 

que té per objecte emmarcar i coordinar l’actuació d’ambdues entitats en 

l’assessorament, intercanvi d’informació i realització de treballs, en els camps de 

la investigació, la tecnologia, la formació i l’elaboració de projectes, que se signà 

el 9 de gener de 2008. 

- Conveni de col·laboració amb la Sindicatura de Greuges de Barcelona que té 

per objecte establir les bases d’un ampli marc de cooperació entre ambdues 

entitats dins de l’àmbit de la defensa dels drets i de les llibertats, amb la finalitat 

de desenvolupar projectes comuns en benefici de la ciutadania. 

- Convenis de cooperació educativa amb les entitats Fundació Blanquerna, el 

Servei Català de la Salut, Tribunal Arbitral de Barcelona, el Col·legi 

d’Administradors de Finques Barcelona-Lleida, l’Ajuntament de Badalona i 

l’Ajuntament de Sabadell. 
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 La Junta de Govern ha aprovat la realització de la revista Món Jurídic en format 

electrònic “e-Món jurídic” amb articles sobre novetats legislatives i temes doctrinals 

d'interès. 

 

 La Junta de Govern ha aprovat la convocatòria i les Bases del Concurs de la XVIII 

Edició del Concurs Contes d’Advocats. 

 
 La Junta de Govern ha aprovat la convocatòria del Premi Noves Idees 2016 en dues 

categories: 

 Premi Noves idees de Servei, per premiar el servei novador o de millora d’un 

servei existent adreçat als col·legiats i col·legiades que pugui oferir o estigui 

oferint l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. 

 Premi Noves idees per al Jove Emprenedor, per premiar la millor idea per a 

desenvolupar un despatx d’advocats i que específicament tingui com a 

beneficiari a joves advocats menors de 40 anys. 

 

 La Junta de Govern ha aprovat, dins dels actes organitzats amb motiu de la propera 

Diada de Sant Jordi, la convocatòria d’una nova edició del Concurs de Redacció 

Infantil per a nens i nenes de 7 a 12 anys fills de col·legiats/des i de treballadors/es de 

l’ICAB, amb tres categories diferenciades: 1) per als més petits de 7 anys; 2) per als 

nens amb edats compreses entre els 7 i 10 anys i 3) per als nens que tenen entre 10 i 

12 anys. 

 

Les Bases dels Premis convocats per la Corporació poden consultar-se en la pàgina 

web corporativa (www.icab.cat). 

 

 La Junta de Govern ha aprovat la pròrroga per a l’any 2016 del conveni de col·laboració 

entre l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i el Departament de Justícia per a 

la prestació del Servei d’Orientació a la Mediació dins del marc dels Serveis 

d’Orientació Jurídica. 

 

 La Junta de Govern ha aprovat la contractació de la pòlissa col·lectiva de 

responsabilitat civil professional amb la CAJA DE SEGUROS REUNIDOS Cía de 

Seguros y Reaseguros S.A.-CASER. 
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L’esmentada pòlissa inclou dues possibilitats de contractació dels del punt de vista del 

límit d’indemnització: 

 

 Primer límit d’indemnització de 50.000 €, pe any i sinistre, amb una franquícia de 

900 € per sinistre i una prima anual de 99,25€, a pagar en dos rebuts semestrals 

corresponents als mesos de gener i juliol. 

 

Per als nous col·legiats en el 2017 o 2018 que no han exercit mai anteriorment 

ni a Barcelona ni a cap altre demarcació gaudiran  de la gratuïtat total de la prima 

durant el primer any natural i també durant el segon any gaudiran d’un 

descompte del 50% quan es tracti de la pòlissa bàsica. 

 

 Segon límit d’indemnització acumulat de 500.000€, per any i per sinistre, amb 

la possibilitat de seleccionar la quantia de la franquícia amb efectes al primer 

tram. Els efectes d’aquest increment de franquícia sobre la prima anual (a pagar 

en dos rebuts semestrals corresponents als mesos de gener i juliol) són: 

 

            

 Pòlissa Professional fins a 500.000€  

 

OPCIÓ A: FRANQUICIA 900€ 

 

ANY 2017               ANY 2018 

 

425,13€                  483,51€ 

 

OPCIÓN B: FRANQUICIA 2.000€ 

 

ANY 2017            ANY 2018  

 

401,78€                452,73€               

 

OPCIÓN c: FRANQUICIA 3.000€ 

 

ANY 2017            ANY 2018  

 

369,93€                417,70€               

 

 La Junta de Govern ha aprovat el Projecte de pressupost ordinari i de quotes 

col·legials per a l’exercici 2017 i sotmetre’ls a l’aprovació de l’Assemblea General 

Ordinària prevista a l’article 57.b) dels Estatuts col·legials. 

 
 De conformitat amb el que disposen els articles 56, 57 i 5è dels Estatuts de l’Il·lustre 

Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i altres normes concordants, la Junta de Govern 
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ha acordat la convocatòria d’Assemblea General Ordinària per al 22 de desembre 

de 2016, a les 13.00 h, al Saló d’Actes del Col·legi, amb l’ordre del dia següent: 

 

Primer.- Examen i aprovació, si escau, del pressupost ordinari de la Corporació i de les 

quotes col·legials per a l’exercici 2017.  

 

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. 

 

 

Barcelona, novembre de 2016 

 

 
 


