Responsabilitat
social
corporativa

Responsabilitat
social corporativa
de l’ICAB
2015-2016
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona no és una organització mercantil típica sinó una corporació de dret públic, però, no per això
ha de quedar allunyada d’exercir una bona acció de Responsabilitat
Social Corporativa (RSC).
Cal tenir present que entre les finalitats del Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona establertes estatutàriament hi ha la de “ vetllar per què
l’actuació professional dels advocats i advocades respongui als interessos i les necessitats de la societat actual, així com garantir les bones
pràctiques i el compliment de les seves obligacions deontològiques”.
Un dels objectius més clars és la integració en la societat on desplega
els seus efectes així com garantir el respecte escrupolós a unes normes ètiques. Aquests valors es troben en l’ADN d’aquesta corporació.
A més, també s’indica en l’article 7 dels Estatuts col·legials, respecte
de les seves finalitats, que hauran de “promoure les activitats i prestar els serveis que beneficiïn als seus membres i la funció social que
té encomanada”, tornant a incidir en aquest aspecte social que ha de
presidir tota estratègia de responsabilitat corporativa.
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Més enllà d’aquestes qüestions cal tenir
en consideració altres aspectes de la
definició d’aquest Col·legi de l’Advocacia.
És una institució amb més de 150 anys
d’història que en l’actualitat té més de
24.000 col·legiats cal considerar però,
que el 68% són d’adscripció obligatòria
en la mesura que la regulació actual
exigeix que per al desenvolupament de
l’advocacia s’ha de ser col·legiat, mentre
que el 28 % corresponen a la modalitat
de no exercents i, per tant, d’adscripció
voluntària.
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona té un pressupost ordinari d’uns
18.000.000 d’euros dels quals el 65 %
corresponen als ingressos provinents de
les quotes i la resta a serveis prestats als
seus col·legiats fonamentalment en l’àmbit de la formació.
A més, cal tenir en compte la gestió i la corresponent comptabilització dels serveis
d’assistència jurídica gratuïta que suposen
a l’any uns 21.000.000 d’euros més.
Té uns 190 treballadors i disposa d’unes
instal·lacions repartides en diversos edificis que ocupen més de 9.000 metres
quadrats entre els quals hi ha un Palauet
modernista considerat patrimoni cultural local i una biblioteca que tant per
quantitat de volums, com per les obres
que conté (entre les quals hi ha alguns
incunables) tenen un valor històric més
enllà del purament material.
L’òrgan de direcció executiu està encapçalat per una Junta de Govern formada per 16 membres que són escollits
cada 4 anys.
A més, ha de retre comptes a l’Assemblea composta per la totalitat dels col·legiats com a mínim 1 vegada a l’any: per a
l’aprovació de l’execució del pressupost

i activitats realitzades i per l’aprovació
dels pressupostos (abril).
Tot veient les finalitats de la corporació,
aquesta té i ha de tenir una relació estreta amb diversos organismes de l’Administració Pública. Tant amb el poder
executiu, fonamentalment, els Departaments de Justícia i d’Interior de la Generalitat i el Ministeri de Justícia, com amb
el poder legislatiu, Congrés dels Diputats i Parlament de Catalunya, com amb
el judicial: Tribunal Superior de Justícia,
Consell General del Poder Judicial.
Així mateix, forma part d’un consell de
col·legis d’advocats a nivell autonòmic (CICAC) i d’un altre a nivell nacional (CGAE) i
pertany a l’associació dels col·legis professionals de Catalunya (Intercol·legial).
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estan basats en l’advocat individual i la
pressió actual a prestar serveis professionalitzats i rendibles des d’un punt de
vista estrictament empresarial; ha pogut comportar certa pèrdua d’aquesta
identitat que ara, gràcies a les actuals
tendències que ajuden a sistematitzar i
ordenar els valors estratègics d’una direcció basada en la responsabilitat social corporativa, podrien ajudar.
Per això, apareix com una prioritat definir aquesta línia a seguir i que no només
podrà homogeneïtzar i dotar de sentit
diverses accions que s’estan realitzant i
que, conscient o inconscientment, van
encaminades en aquesta direcció, sinó
que també podrà atorgar uns criteris
més sòlids a l’hora de poder seguir prestant els serveis actuals i els que en un
futur es desenvolupin.

Finalment, cal tenir en consideració que
és membre i patró de cinc Fundacions
amb objectius diferents però d’entre les
quals destaca, la Fundació Degà Ignasi
de Gispert que té com a objectiu principal, ajudar a aquells col·legiats o als
seus familiars que pateixen, com a conseqüència de malaltia o jubilació, greus
mancances econòmiques o materials.
MOTIVACIONS
Tal com s’ha posat de relleu en la presentació realitzada del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, l’estratègia de responsabilitat social corre tranquil·lament
per les venes de la institució des de la
seva constitució, en la mesura que, tant
la seva raó de ser com les seves finalitats
actuals i les accions que voluntàriament
ha anat realitzant, estan dirigides a contribuir que la societat on s’emmarca, sigui una societat més justa, més solidària
i amb més drets.
No obstant això, és cert que malgrat
els seus orígens fortament corporatius,
actualment la composició de membres

SOLIDARICAB
Àrees en què ja s’està desenvolupant
una estratègia de responsabilitat social:
INTERNES (dirigides al col·lectiu d’advocats o treballadors):
• Fundació Ignasi de Gispert. L’ICAB destina una part del seu pressupost (2,5%)
a finançar en la seva gairebé totalitat (el
Patronat està constituït per tres institucions de les quals ICAB contribueix en
un 70 %) de l’obra social realitzada des
d’aquesta. Consisteix, fonamentalment,
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Gràfic 2. INVERSIÓ DESTINADA A AJUTS DIRECTES D’OBRA SOCIAL
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• Els Voluntaris donen suport a les persones beneficiàries en aquelles qüestions d’acompanyament i atenció que
no suposin ajut econòmic. Entre d’altres tasques, hi ha les següents:
• Acompanyar a la persona beneficiada
tant a la seva residència com, si és el
cas, a l’exterior.
• Realitzar en nom de la persona beneficiada tràmits o gestions de tipus
administratiu amb el document que
es consideri necessari per actuar específicament com a mandatari.
• Acompanyar a la persona beneficiada
en cas d’urgències mèdiques.
• Defensar a la persona beneficiada en
aquells conflictes que puguin sorgir
i que requereixin de la intervenció
d’un advocat sempre i quan es tracti
d’actuacions no judicials i per tant no
incloses en els beneficis de justícia
gratuïta. El beneficiari, a més, haurà
d’acreditar que es troba dins dels
paràmetres de concessió dels beneficis de la llei de justícia gratuïta.
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66.460,08€

• Dins de les accions de Responsabilitat
Social Corporativa que el Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona porta a terme,
la Junta de Govern va crear l’any 2016
un grup de voluntaris per auxiliar la Fundació Ignasi de Gispert (FIdG), per tal
que puguin ajudar a les persones col·legiades que estan passant dificultats.

50

70.594,52€

A continuació es presenta la distribució
per anys dels ajuts donats (Gràfic 1, Gràfic 2, Gràfic 3, Gràfic 4)
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274.735,36€

en atorgar ajudes mensuals a aquells
peticionaris acreditats de trobar-se en
condicions econòmiques d’extrema gravetat com a conseqüència d’una malaltia
o incapacitat per treballar. Els subjectes
susceptibles de rebre els ajuts són tant
els col·legiats de l’ICAB com els seus familiars directes i treballadors de l’ICAB.

77.083,64€
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• Projectes socials de foment al respecte
dels drets humans des d’un punt de vista jurídic. L’ICAB també destina el 0,7%
del seu pressupost a atorgar ajudes a
col·lectius o associacions que després
d’un concurs convocat anualment, a través de la Comissió per a la Cooperació
i el desenvolupament (0,7%),presentin
projectes de cooperació jurídica amb
pobles en vies de desenvolupament.
Fundació
Degà
Ignasi
de Gispert

L’import total de la partida pressupostària 0,7% corresponent a la convocatòria del del 2015 va ser 120.280,25
euros, corresponent al pressupost
2015, 115.611,02 € als quals es va sumar
el romanent de l’any 2014: 4.669,23 €

V o l u n ta r i at i c a b
d ’a d v o c a t s p e r a a d v o c a t s
Vols ajudar? Necessites ajuda?
Som companys. Sempre a prop teu

Els projectes guardonats van ser:

Per col·laborar amb nosaltres, envia’ns un mail a
fundacio@icab.cat i ens posarem en contacte amb tu.
Més informació a www.icab.cat

Carrer Mallorca 281
08037 Barcelona
Tel. 93 496 18 80
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Gràfic 6. DADES CONCURS ANUAL COMISSIÓ 0,7%

Any 2015:
• Associació Juristes Solidaris, el projecte escollit va ser el subvencionat a
la convocatòria 2014 que portava per
títol: “Trabajo digno en las Zonas Francas del Departamento de Masaya”.
Van rebre 30.500 €
• Tambali Comerç Just i Cooperació, el
projecte escollit va ser el subvencionat a la convocatòria 2014 que duia
per títol: “Gestion de turnos como
contribución al acceso Justicia y el
proceso de reforma judicial en el Paraguay ”. Van percebre 23.000 €
• Cooperacció, el projecte escollit va
ser el subvencionat a la convocatòria
2014 que duia per títol: “Acciones Legales para la defensa de mujeres sin
acceso a la justícia en El Salvador ”.
Van obtenir 25.381,54 € per dur a terme el projecte
• CIEMEN, el projecte escollit va ser el
subvencionat a la convocatòria 2012
que duia per títol: “Suport Jurídic als
refugiats de la minoria Kurda Iazidita
de la guerra de Síria i l’Irak ”. Van rebre
41.150 euros
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Any 2016:
Per 2016, la convocatòria es va obrir el
dia 1 de juny de 2016. L’import total de
la partida pressupostària 0,7% corresponent a la present convocatòria era de
115.975,32 euros, els quals corresponien
115.726,61 € al pressupost 2016 i 248,71 €
de romanent de l’any 2015.
Es van presentar 12 projectes quina
suma total era de 334.553.26 €.
La Junta de Govern en sessió 27 de setembre de 2016, va aprovar la concessió
d’ajuts als projectes de cooperació al
desenvolupament a:
• Assemblea de Cooperació per la
Pau, el projecte escollit va ser el subvencionat a la convocatòria 2013 que
duia per títol: “ Mejorar el acceso al
derecho fundamental a la restitución
de tierras de 20 casos (10 mujeres y
10 hombres reclamantes) de víctimas del desplazamiento, despojo y
abandono forzado de tierras en el departamento de Antioquia (Colombia)
“. Aquest projecte va rebre una dotació de 38.127,02 euros.
• CIEMEN, el projecte escollit va ser el
subvencionat a la convocatòria 2012
que duia per títol: “Apoderament de
la comunitat refugiada kurda iazidita
de Turquia en la titularitat de drets ”.
Aquest projecte va rebre una dotació
de 40.174,81 euros.
El finançament d’aquests projectes suposa la despesa d’un 67,52 per cent del
pressupost de 2016 la qual cosa implica
un restant de 37.673,49 Euros els quals
es destinaran a projectes de l’exercici
económic de l’any 2017.
Les entitats van portar fotografies del
projecte escollit que varen quedar exposades coincidint amb el Mercat Soli-
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9
dari de la Festivitat de Sant Raimon al
Centre de Formació de l’ICAB.
L’evolució dels col·lectius o associacions
presentades, les guardonades i l’import
destinat al concurs ha estat el següent
(Gràfic 6).
• Mesures anticrisi. L’ICAB davant la situació conjuntural que s’està vivint de
profunda depressió econòmica ha desenvolupat una sèrie de mesures per
pal·liar la situació d’aquells que puguin
estar travessant pitjors situacions. Les
mateixes consisteixen en:
• Possibilitat de sol·licitar l’ajornament
de les quotes col·legials: aplicable a
aquells col·legiats que acreditin estar a
l’atur o bé, si continuen treballant per
compte propi, amb ingressos inferiors
a 17.000 € bruts anuals (Gràfic 7).
• Possibilitat d’acollir a la reserva del
5% de places en qualsevol activitat
formativa per a aquells col·legiats que
reuneixin les condicions anteriorment
descrites.
• Ajuda a discapacitats. L’ICAB també ha
obert una línia d’ajuts, que consisteixen
en aplicar un descompte del 50 % en
tots els serveis que ofereix l’ICAB, per a
aquells col·legiats que o bé ells mateixos,
o bé un familiar dependent , pateixin una
situació de discapacitat o malaltia greu.
• Beques de formació i estades a l’estranger. L’ICAB disposa de diverses convocatòries a l’any per atorgar beques
d’estudi en tots els programes formatius
d’especialització (màster i postgrau) així
com per poder realitzar pràctiques remunerades tant a la demarcació territorial de l’ICAB com a l’estranger (a través
dels convenis d’agermanament amb
altres col·legis d’advocats fonamentalment europeus).

L’any 2015 es va presentar la sol·licitud
de beques Erasmus+ i es varen concedir
10 places. L’any 2016 es varen fer les mobilitats atorgades.
• Ajudes a la formació. L’ICAB ofereix
anualment a tots els seus treballadors
la possibilitat d’acollir a l’ajuda de fins a
un 50% del cost dels estudis que s’hagin
realitzat amb aprofitament (assignatura
aprovada o certificació conforme s’ha
assistit al 85 % de les classes impartides)
alhora que ofereix gratuïtament l’assistència a totes les activitats formatives
que es realitzen per part de l’ICAB.
• Deganat Obert. Una iniciativa per la qual
el degà i els diputats de la Junta de Govern estan a disposició dels col·legiats i
col·legiades els dimecres a la tarda, de
18 a 20 h. L’objectiu d’aquesta activitat
és poder atendre personalment totes
aquelles persones col·legiades que vulguin fer algun comentari o suggeriment
relacionat amb l’exercici de la professió.
• Protecció del Medi ambient:
Des del departament de Serveis Generals i d’Informàtica s’han portat
a terme una sèrie accions per tal de
reduir l’impacte medi ambiental i disminuir l’emissió de CO2 a l’atmosfera:
Durant l’any 2015:
• Apagat automàtic de la il·luminació
de les cabines dels cinc ascensors
de l’ICAB. S’ha instal·lat en la cabina de l’ascensor d’un dispositiu que
permet l’apagat automàtic de la il·luminació procedent de la botonera
després que ha quedat estacionada
sense servei i amb les portes automàtiques tancades.
Aquest dispositiu inclou nous tubs
d’il·luminació amb tecnologia LED
que substitueix els tubs fluorescents
instal·lats, la qual cosa permet apro-

5
3

2012

2013

2014

0

0

2015

2016

Gràfic 7. ADVOCATS/DES ACOLLITS A
L’AJORNAMENT DE QUOTES COL·LEGIALS
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Gràfic 8. ADVOCATS/DES ACOLLITS
AJUT PER DISCAPACITAT
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Gràfic 9. ADVOCATS/DES QUE HAN
REBUT BEQUES FORMATIVES
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Gràfic 10. ADVOCATS/DES PRÀCTIQUES
A L’ESTRANGER
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Gràfic 11. PERSONAL QUE HA REBUT
AJUT ECONÒMIC PER FORMACIÓ
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Gràfic 13. DADES DEGANAT OBERT

fitar al màxim els avantatges del apagat. Els LED representen una tecnologia innovadora comparable que
es caracteritza principalment per la
seva llarguíssima vida útil, amb una
vida mitjana estimada de 50.000 de
funcionament, i per un excepcional
estalvi d’energia. Presenta els següents avantatges:
• Redueix el consum elèctric de
l’enllumenat, en un ascensor tipus
consisteix en el 92%.
• El menor consum ajuda a reduir
les emissions de CO2 a l’atmosfera.
• Evita les molèsties per l’excés de
temperatura a la botonera.
• Major confort de viatge en reduir
la temperatura mitjana a la cabina.
• La vida mitjana del tub LEDs és 10
vegades superior al tub fluorescent.
• Suprimeix les fallades d’enllumenat per tub fluorescent, reactància
i encebador.
• Evita el parpelleig i el consum dels
tubs fluorescents fosos.
• L’encesa és immediata i sense parpelleigs.
• El feix de llum emès no conté ones
ultraviolades ni infraroges.
• Absència de l’efecte estroboscòpic per a l’ull humà.
• Funcionament silenciós en suprimir el brunzit de les reactàncies.
• La major vida útil del tub LEDs
disminueix la generació de residus
per tubs i suprimeix la de reactàncies i encebadors esgotats.
L’impacte aconseguit ha estat la reducció de 1,60 Tn/any d’emissió de
CO2 a l’atmosfera.
• S’ha substituït el SAI (Sistema d’Alimentació Ininterrompuda) de l’ICAB per un
de nou trifàsic d´entrada i sortida, de
tecnologia On-line, doble conversió,
sense transformador, compost per rec-
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tificador amb corrector del factor potència (PFC), carregador de bateria, ondulador, bypass estàtic, construït amb
materials reciclables en més del 80% i
molt més eficient energèticament.
• S’han reconstruït les dues fonts situades als jardinets davant de la
façana del Palauet Casades, al carrer Roger de Llúria de Barcelona,
declarat bé cultural d’interès local
(BCIL) i actual seu de l’ICAB, per tal
de refer-les tal com ho va preveure
l’arquitecte Agustí Borrell i Sensat
quant es va produir l’ampliació del
palau original. Aquesta reconstrucció ha estat possible per l’acord de
patrocini publicitari entre la Fundació AGBAR i l’ICAB, que té com
a objecte principal la col·laboració
econòmica de la Fundació AGBAR.
Durant l’any 2016:
• Dins del pla de millora energètica es
realitza el seguiment de:
• Índex de reducció del consum de
paper (kg) a l’ICAB amb l’objectiu de
reduir un 5% respecte l’any anterior.
L’any 2016 s’ha aconseguit reduir un
9,9% passant d’un consum de 16.876
Kg/any a l’any 2015 a 12.901 Kg/any
a l’any 2016. L’impacte aconseguit
ha estat la reducció de 11.93 Tn/any
d’emissió de CO2 a l’atmosfera.
• Índex de reducció del consum
elèctric a l’ICAB amb l’objectiu de
reduir un 3% respecte l’any anterior. L’any 2016 s’ha obtingut un
augment d’un 0,2% respecte l’any
anterior passant d’un consum de
711.323 Kwh/any a 712.743 Kwh/any.
Aquest augment ve provocat per
que durant el segon semestre de
l’any 2016 es varen realitzar unes
obres al Palauet Casades i que
cada any costa més obtenir reduccions del consum elèctric donat
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Gràfic 14. ÍNDEX DE REDUCCIÓ CONSUM ELÈCTRIC
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LES MILLORES ENERGÈTIQUES HAN
REDUÏT LE EMISSIONS DE CO2 I HAN
PERMÈS ACONSEGUIR UNA QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA E
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• Es disposa d’un procediment intern per a l’arxiu de documentació que fa una especial referència
a l’eliminació dels materials que
puguin ser no reciclables: clips,
carpetes de plàstic, carpetes amb
anelles, etc.
• Es disposa d’un Pla de Gestió de
Residus generats a les dependències de l’ICAB per al seu posterior
reciclatge de: paper/cartró, envasos de plàstic, vidre, matèria orgànica, rebuig, cartutxos de tinta
i tòner, piles, fluorescents, equips
informàtics i elèctrics i documentació confidencial.
• S’ha reduït el consum elèctric per
la virtualització de Servidors informàtics i llocs de treball.
• Els ordinadors es renoven per tal
de mantenir les eines de treball
actualitzades, els equips substituïts s’ofereixen als treballadors,
de forma que tenen accés a equips
moderns i completament operatius i a molt bon preu (es millora
la informatització a nivell personal
dels treballadors).
• L’ICAB disposa de 309 ordinadors, 189 pels treballadors i 120 a
disposició dels col·legiats. A l’any
2016 s’han renovat 79 ordinadors.

8,02%

delegacions

• s’han portat a terme actuacions
per la millora i el confort climàtic,
amb la instal·lació d’aire condicionat tant al Pati de Columnes com a
la Sala de Lectura de la Biblioteca
amb un sistema de “bomba de calor” tipus VRV-IV.
• s’han fet reformes per insonoritzar
els espais propers a la Biblioteca,
que han requerit els canvis pertinents per adequar el comportament tèrmic amb l’aïllament total
de la coberta i la col·locació d’un
doble vidre a les 60 finestres de
les façanes del Palauet substituint
el vidre senzill existent per doble
de baixa emissivitat composat per
un 4-6-4 i la instal·lació de rivet de
cautxú perimetral adhesiu.
• s’han realitzat canvis a la il·luminació
de tots els espais del Palauet amb
el canvi a la tecnologia de leds que
facilita la lectura i l’estudi a la Sala
de Lectura de la Biblioteca i una reducció important de consum en tot
l’edifici. S’han substituït 700 bombetes de baix consum i 60 pantalles
fluorescents per bombetes i pantalles LED i s’han afegit 80 m lineals

Totes aquestes millores energètiques
han fet possible la reducció de l’emissió de diòxid del conjunt de l’edifici del
Palauet de l’ICAB, passant de l’emissió
de 77,56 KgC02/m2 any equivalent i una
qualificació de la lletra F, a una emissió
de diòxid de carboni 74,98 KgC02/m2
any equivalent i aconseguint a més a
més la reducció de la qualificació a la
lletra E.

21,02%

cj - hospitalet

• El Palauet Casades ha estat sotmès
durant sis mesos a les obres d’adequació a la normativa contra incendis i de
millora energètica, per tal de millorar
la seguretat de tot l’edifici, de les persones que hi treballen i de l’important
patrimoni cultural de què disposem a la
Biblioteca i resta de dependències del
Palauet Casades. Respecte al tema de
la millora energètica:

de tires LED que permeten una reducció de consum d’uns 4.000 Kwh
al mes i un estalvi anual d’emissions
de CO2 a l’atmosfera d’unes 20 Tn.

cjbh

que hi han menys noves bones
pràctiques per aplicar com a usuaris dels edificis i, també, menys millores energètiques a nivell d’instal·lacions als edificis de l’ICAB.
En el següent quadre es pot veure
l’evolució d’aquest índex.

seu Icab
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Gràfic 15. ORDINADORS A L’ICAB
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• S’ha ampliat en 45 els tràmits que
ara es poden fer online i per tant
evitant els desplaçaments de
col·legiats i l’ús del paper.
• S’ha ampliat el sistema de videoconferència amb els centres
penitenciaris, s’ha inclòs el centre de Can Brians I. Es continua
treballant per ampliar el sistema
per tal d’incloure tots els centres
penitenciaris. (Això permet reduir
els desplaçaments i facilitar la interacció advocat-intern).
• S’ha posat en marxa un software per a la gestió de 46 espais
de l’ICAB (27 aules, 11 sales de
reunions i 8 altres espais), fer la
reserva, demanar serveis addicionals (càtering, recursos tècnics,
manteniment, consergeria, comunicació). Aquest software permet
optimitzar els recursos, facilita la
gestió de l’ocupació dels espais
i la reserva de les sales per part
dels treballadors. L’impacte aconseguit ha estat la reducció de paper, temps de reserva i de millora
del servei.
• S’està posant en marxa una Intranet per facilitar la comunicació
entre els treballadors de l’ICAB.
• S’està posant en marxa el sistema
de CRM (Gestió de la relació amb
els clients), per conèixer amb més
precisió i detall la relació que tenim
amb els nostres col·legiats i associats i poder oferir-los serveis més
ajustats a les seves necessitats.
• Creació de comissions per a la realització d’activitats d’interès per als
col·legiats i foment de les accions en
equip. L’ICAB disposa de més de 40
comissions i seccions en què els advocats poden inscriure i participar
desinteressadament en la realització i
convocatòria d’accions i activitats dirigides a la resta de col·legiats tant de

tipus formatiu com de col·laboració.
En aquest sentit , per exemple:
• S’han creat els anomenats Grups de
Millora Contínua per la qual grups
d’advocats s’ajuden uns als altres
per al desenvolupament d’estructures de despatx millor organitzades i
més rendibles.
• La Comissió de Sèniors ha efectuat
com a acció directament vinculada
a la Responsabilitat Social Corporativa, la creació d’una xarxa de voluntariat entre els membres de la
Comissió anomenada Grup Solidari.
• Premis anuals. L’ICAB convoca anualment premis dirigits tant a la promoció
de la cultura jurídica com a les bones
pràctiques. Aquests premis tant honorífics com també econòmics pretenen
contribuir a la millora i superació individual.
L’any 2015 es varen convocar els següents premis:
MEMORIAL DEGÀ RODA I VENTURA
• El premi està dotat amb 3.000 euros.
• Podran optar al Premi els llicenciats/
des i graduats/des en Dret i els/les
estudiants d’una Facultat de Dret.
• El Premi està destinat a guardonar
un article, assaig o llibre que versi
sobre Col·legis professionals i l’exercici de les professions liberals, especialment l’advocacia, publicat en el
territori de l’Estat espanyol i escrit
en qualsevol de les llengües oficials
d’aquest entre l’1 de gener i el 31 de
desembre de 2015.
PREMI JURÍDIC FERRER EGUIZÁBAL
2015 EDICIÓ EXTRAORDINÀRIA SOBRE EL DRET D’ASIL A EUROPA
• El lletrat Lluís Ferrer Eguizábal,
membre de l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona i periodista, va constituir una Fundació que
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porta el seu nom i que per mitjà d’un
premi vol promoure la investigació i
l’estudi jurídic.
• Podran optar al Premi els advocats/
des, les llicenciats/des i graduats/
des en Dret i els estudiants de Dret.
No podrà presentar-se al Premi el
concursant que participi en un altre
premi jurídic convocat per aquesta
Corporació durant el 2015, ni tampoc els membres de la Junta de
Govern, els treballadors o col·laboradors de l’ICAB.
• El Premi, que està dotat amb de
3.303 euros està destinat a guardonar el millor projecte d’investigació
presentat a concurs en matèria “El
dret d’asil a Europa: estudi comparat i propostes de reforma”.
PREMI JURÍDIC FERRER EGUIZÁBAL
2015 SOBRE DRET CIVIL CATALÀ
• Podran optar al Premi els advocats/
des, llicenciats/des i graduats/des
en Dret i estudiants de Dret.
• No podrà presentar-se al Premi el
concursant que participi en un altre
premi jurídic convocat per aquesta
Corporació durant el 2015, ni tampoc els membres de la Junta de
Govern, els treballadors o col·laboradors de l’ICAB. Cada concursant
només podrà presentar-se a una
de les modalitats del Premi amb un
únic treball. Aquesta edició del Premi té dues modalitats:
• Modalitat A: Premi a la millor
monografia publicada o inèdita.
Aquesta modalitat està destinada
a guardonar les millors monografies inèdites o publicades entre
l’1 de setembre de 2014 i el 15 de
desembre de 2015 que es presentin a concurs en matèria de Dret
civil català. El Premi està dotat
amb 6.562 €.
• Modalitat B: Premis als millors
projectes d’investigació. Aques-
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ta modalitat, que consta de dos
Premis de 3.281 € cadascun d’ells,
està destinada a guardonar els
dos millors projectes d’investigació presentats a concurs en matèria de Dret civil català.
PREMI JURÍDIC FERRER EGUIZÁBAL
2015 SOBRE DRET ADMINISTRATIU
• Podran optar al Premi els advocats/
des, les llicenciats/des i graduats/
des en Dret i els estudiants de Dret.
No podrà presentar-se al Premi el
concursant que participi en un altre
premi jurídic convocat per aquesta
Corporació durant el 2015, ni tampoc els membres de la Junta de
Govern, els treballadors o col·laboradors de l’ICAB. Cada concursant
només podrà presentar-se a una
de les modalitats del Premi amb un
únic treball. Aquesta edició del Premi té dues modalitats:
• Modalitat A: Premi a la millor
monografia publicada o inèdita.
Aquesta modalitat està destinada
a guardonar les millors monografies inèdites o publicades entre
l’1 de setembre de 2014 i el 15 de
desembre de 2015 que es presentin a concurs en matèria de Dret
administratiu general o de la Generalitat de Catalunya. El premi
està dotat amb 6.412 €.
• Modalitat B: Premis als millors
projectes d’investigació. Aquesta modalitat, que consta de dos
Premis de 3.206 € cadascun d’ells,
està destinada a guardonar els dos
millors projectes d’investigació
presentats a concurs en matèria
de Dret administratiu general o de
la Generalitat de Catalunya.
PREMI MANUEL DURAN I BAS
• L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona convoca una nova edició
del Premi Duran i Bas per a col·le-

giats i col·legiades de l’ICAB que
hagin obtingut el seu títol de llicenciat o graduat en Dret en l’any de la
convocatòria o en els tres anteriors.
La data límit de presentació serà el
7 de gener de 2016.
• El Premi està dotat amb 3.000 €.
• Podran optar al Premi els col·legiats
i col·legiades de l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona que hagin
obtingut el seu títol de llicenciat o
graduat en Dret en l’any de la convocatòria o en els tres anteriors.
• El Premi està destinat a ajudar a
la realització d’un treball sobre un
tema de Dret privat.
XVI EDICIÓ DEL CONCURS DE NARRATIVA CURTA CONTES D’ADVOCATS
• Aquest concurs és obert a tots els
col·legiats, tant als exercents com
als no exercents, els quals s’anomenen autors dels contes.
• La temàtica dels contes ha d’estar
relacionada obligatòriament amb el
dret o amb la justícia o fer referència al nostre àmbit professional.
• Els contes han d’ésser originals i inèdits, escrits en català o castellà, amb
una extensió mínima de 5 pàgines i
màxima de 10 pàgines en lletra Arial
11 i interliniat senzill. En qualsevol
cas, els autors són responsables de
la seva autoria i originalitat dels contes presentats a concurs.
• S’atorgaran tres premis, patrocinats
per diverses entitats, amb la següent dotació econòmica:
• 1r premi: 1.200 €
• 2n premi: 600 €
• 3r premi: 300 €
• Els premis es lliuraran en un acte
que tindrà lloc en el decurs de la
festivitat de Sant Jordi.

L’any 2016 es varen convocar els següents premis:
PREMI MEMORIAL DEGÀ RODA I
VENTURA 2016
• Per a llicenciats/Des i graduats/des
en Dret i els estudiants d’una Facultat de Dret.
• Destinat a guardonar els millors
treballs que versin sobre Col·legis
professionals i l’exercici de les professions liberals, especialment l’advocacia, publicat en el territori de
l’Estat espanyol i escrit en qualsevol
de les llengües oficials d’aquest entre l’1 de gener i el 31 de desembre
de 2016.
• Modalitat A: Premi de 1.500 € al
millor article, sèrie d’articles o reportatge de caràcter informatiu
o divulgatiu publicat en premsa
escrita o digital, en publicacions
periòdiques i regulars, que tracti
sobre alguna de les matèries indicades.
• Modalitat B: Premi de 3.000 € a la
millor monografia, assaig o article
doctrinal publicat que tracti sobre
alguna de les matèries indicades.
PREMI FEIXÓ CARRERAS 2016 PER A
NOVES PROMOCIONS
• Per a col·legiats/des que hagin obtingut el seu títol de llicenciat o graduat en Dret en l’any de la convocatòria o en els tres anteriors.
• Destinat a ajudar a realitzar un treball sobre un tema de Dret Processal o organització judicial.
• Dotació: 3.000 €.
PREMI MEMORIAL PEDRO MARTÍN
GARCÍA 2016
• Per a col·legiats/des de l’ICAB que
reuneixin els requisits establerts a
les Bases del Premi.
• Destinat a guardonar un treball o article sobre Dret Processal Penal.
• Dotació: 3.000 €.
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Gràfic 16. NÚMERO DE LLIBRES DEL
BOOKCROSSING
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Gràfic 17. ADVOCATS I ADVOCADES
ICAB EN ALTRA AL SERVEI PRO-BONO
DE L’ICO
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Gràfic 18. DESIGNES EFECTUADES
SERVEI PRO BONO ICO

PREMI JURÍDIC FERRER EGUIZÁBAL
2016 SOBRE DRET ADMINISTRATIU (EDICIÓ EXTRAORDINÀRIA I ORDINÀRIA)
• Per a advocats/des, llicenciats/des i
graduats/des en Dret i els/les estudiants de Dret.
• Modalitat A: 2 Premis de 4.218 € a
les millors monografies inèdites o
publicades entre l’1 de setembre
de 2015 i el 31 de desembre de de
2016 en matèria de Dret administratiu general o de la Generalitat
de Catalunya.
• Modalitat B: 2 Premis de 4.218 € als
millors projectes d’investigació en
matèria de Dret administratiu general o de la Generalitat de Catalunya.
• Modalitat C (extraordinària): Premi
de 3.206 € al millor projecte d’investigació sobre l’ “Eficàcia i aplicació de la Llei 20/2013 de garantia
de la unitat de mercat després dels
seus 3 primers anys de vigència”.
PREMI JURÍDIC FERRER EGUIZÁBAL
EDICIÓ EXTRAORDINÀRIA 2016 SOBRE DRET CIVIL CATALÀ
• Per a advocats/des, llicenciats/des i
graduats/des en Dret i els/les estudiants de Dret.
• Dotació: 3.281 € al millor projecte
d’investigació sobre el tema “Disseny de les figures successòries del
Dret civil català davant del sistema
tributari”
PREMI JURÍDIC FERRER EGUIZÁBAL
EDICIÓ EXTRAORDINÀRIA 2016 AL
MILLOR PROJECTE D’INVESTIGACIÓ
EN MATÈRIA DE “DRET A LA SEGONA
OPORTUNITAT DE LA PERSONA FÍSICA”.
• Per a advocats/des, llicenciats/des i
graduats/des en Dret i els/les estudiants de Dret.
• Dotació: 3.206 € al millor projecte d’investigació sobre “El dret a la
segona oportunitat de la persona
física”.
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XVII EDICIÓ DEL CONCURS DE NARRATIVA CURTA CONTES D’ADVOCATS
• Aquest concurs és obert a tots els
col·legiats, tant als exercents com
als no exercents, els quals s’anomenen autors dels contes.
• La temàtica dels contes ha d’estar
relacionada obligatòriament amb el
dret o amb la justícia o fer referència al nostre àmbit professional.
• Els contes han d’ésser originals i inèdits, escrits en català o castellà.
• S’atorgaran tres premis, patrocinats
per diverses entitats, amb la següent dotació econòmica:
• 1r premi: 1.200 €
• 2n premi: 600 €
• 3r premi: 300 €
• Els premis es lliuraran en un acte
que tindrà lloc en el decurs de la
festivitat de Sant Jordiz.
• Bookcrossing: L’ICAB ofereix un servei de bookcrossing per a advocats pel
qual es dipositen o es recullen gratuïtament llibres de tot tipus. L’any 2015 es
van moure 35 llibres i a l’any 2016 es va
decidir deixar de prestar aquest servei.
EXTERNES (dirigides a la societat)
• Servei Pro-bono. En col·laboració
amb l’ICO (Institut Català d’Oncologia) l’ICAB ha obert la possibilitat
d’inscriure voluntàriament en una
llista pro-bono que ofereix assessorament jurídic als malalts oncològics o
els seus familiars directes quan, en circumstàncies econòmiques adverses,
necessités d’aquesta atenció jurídica
que queda fora de l’ abast previst en
la Llei d’assistència jurídica gratuïta.
El servei Pro-Bono ICO ha comptat
el 2015 i 2016 amb 22 advocats/des
voluntaris.
Han estat atesos un total de 31 pacients al 2015 i 25 pacients el 2016
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Gràfic 19. TIPOLOGIA DE MATÈRIES
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Gràfic 20. ADVOCATS I ADVOCADES
INSCRITS AL TOAD

51.773

• Servei d’orientació jurídica. En la mateixa línia que el punt anterior, l’ICAB
ofereix un servei d’orientació previ al
procediment judicial i de caràcter jurídic, a aquells ciutadans que es troben davant d’un conflicte de qualsevol
tipus. Aquest servei és de caràcter
universal i no necessita d’obtenció
del benefici de justícia gratuïta però

21

53.143

• Servei del torn d’ofici i assistència al
detingut. L’ICAB com tots els Col·legis d’Advocats i d’acord amb la normativa existent, gestiona i presta el servei
de torn d’ofici i assistència al detingut
a aquelles persones que obtenen el
benefici de justícia gratuïta o fins i tot
no obtenint, no designen advocat per
a la defensa en procediments en què
és preceptiu. Tot i que aquesta activitat és finançada per la Generalitat de
Catalunya, cal tenir en compte que
les quantitats que per aquesta tasca
realitzen els advocats estan molt per
sota dels honoraris habituals en l’àmbit privat, pel que és, sense cap mena
de dubte, una acció social i solidària
envers els ciutadans.

• Comissions de l’ICAB que realitzen
activitats d’interès per als ciutadans.
• La Comissió de drets dels animals,
fomenta la incorporació dels animals
a la societat com a teràpia ciutadana
(organitzant conferències, congressos
i col·laborant amb l’HSJD i l’Ajuntament de Barcelona). Participació de
l’ICAB als programes AnimalNen (per
a nens malalts) i GOS CIVIC (per la
socialització i facilitació d’accés dels
animals als equipaments de la ciutat
de Barcelona).
• La Comissió d’Arbitratge promou i
efectua totes aquelles accions de
responsabilitat social corporativa
que deriven de les normes i principis que són propis de les entitats i
Corporacions de Dret Públic, i, en
especial aquelles que promouen
l’arbitratge com a sistema de resolució de conflictes més àgil, tant en
l’àmbit contractual com en matèries
especialment sensibles per la ciutadania, en l’àmbit de l’arbitratge laboral, de serveis i/o consum.
• La Comissió de Seniors ha creat
com a acció relacionada amb la
Responsabilitat Social Corporativa,
la distinció Advocatus Seniors per
premiar aquell company que hagi
destacat en l’exercici de la nostra
professió exercida amb dignitat,
professionalitat i criteris deontològics i que sigui un exemple per les

16

18

3.456

Destacar la gran satisfacció demostrada per la possibilitat de disposar
d’aquest projecte, que senten tant
els advocats inscrits voluntàriament i
gratuïtament a aquest servei, com el
propi ICO i els beneficiaris que han
pogut ser atesos dins d’aquest projecte de responsabilitat social col·lectiva

27

54.814

Pel que fa a la matèria consultada, en
forma majoritària s’han fet consultes
sobre l’àmbit de Dret Laboral i de Seguretat, ja que representen el 20% de
la totalitat de les designes, mantenint
la mateixa tendència d’anys anteriors.

suposa un avanç per a la societat en
la mesura que contribueix al coneixement de drets i obligacions i, per tant,
a una societat més justa. Però també
en aquest cas, el servei, tot i trobar-se
subvencionat per l’Administració (Generalitat, Diputació de Barcelona,
Ajuntament de Barcelona) no cobreix
el 100% de les despeses que es generen pel que és el Col·legi d’Advocacia,
amb les quotes dels seus col·legiats,
que acaben finançant part del servei.

3.458

derivats pels serveis socials de l’ICO,
prèvia valoració de la seva insuficiència econòmica.

52.739

memòria2016

2012

2013

2014

2015

2016

Gràfic 21. EVOLUCIÓ CONSULTES SOJ
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generacions d’advocats joves. El
Jurat “ad hoc” en la seva reunió de
10 de desembre acordà nomenar,
Advocatus Senior 2016, al company
sènior Joaquin Armisen Lladó, a qui
se li entrega el Diploma acreditatiu
durant el dinar de Nadal

Gràfic 22. NÚMERO DE COL·LEGIS
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• Participació en BizBarcelona: L’ICAB
participa anualment a la Fira de l’emprenedor a Barcelona que es convoca anualment i en la qual participen
milers de ciutadans amb intencions
emprenedores. La contribució del
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
es realitza a través d’advocats que
voluntàriament s’ofereixen de manera
absolutament gratuïta, serveis d’assessorament durant els dies que té
lloc la Fira.
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Gràfic 23. NÚMERO D’ALUMNES

2013

2013

2014

2015

2016

• Visites guiades: L’ICAB ofereix gratuïtament una sèrie de visites guiades a
les seves instal·lacions, especialment
a la Biblioteca i Palauet declarat patrimoni cultural. Destaquen entre elles
l’activitat “Justícia i Joves” per la qual
adolescents entre 14 i 16 anys participen no només d’aquesta visita sinó
també d’unes activitats dirigides a informar sobre la professió d’advocat i
advertir dels drets i obligacions que
els són aplicables en qüestions tan
específiques com les xarxes socials.
En total, durant 2015, 13 col·legis i 640
alumnes i l’any 2016 (de gener a juny
ja que la resta de l’any el Palauet va
estar en obres), 7 col·legis i 307 alumnes, han gaudit d’aquesta activitat de
forma gratuïta.
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Gràfic 24. DADES VISITES GUIADES
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Gràfic 25. VISITANTS 48H OPEN HOUSE BARCELONA

A més s’ha participat en d’altres accions
concretes com:
• Visites guiades a la ciutadania per tal de
donar a conèixer els tresors bibliogràfics i el seu entorn col·legial. L’any 2015,
s’han fet 99 visites guiades amb 1571 vi-
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sitants i a l’any 2016 (de gener a juny ja
que la resta de l’any el Palauet va estar
en obres), 59 visites amb 893 visitants.
Així mateix es va participar en la 48h
Open House Barcelona l’any 2015 i el
2016 no es va poder participar perquè el
Palauet estava en obres.
• La cessió de fons bibliogràfics duplicats a altres centres que els hi puguin
interessar: Col·legi d’Advocats de Girona, AMAT, UPF, etc.
• Organitzant activitats culturals: visites
a Barcelona per guies contractats i
preparats.
• Secció oberta a la ciutadania sobre
Drets Humans i Dret Penal internacional i Dret a la Pau, on la intenció és fer
el gran centre documental de la ciutat
dedicat a aquest tema.
• Coordinant activitats de la Memòria
Històrica: base de dades sobre els advocats depurats a l’ICAB.
• Mitjans de Comunicació. Des del
departament de Comunicació mitjançant diversos canals de comunicació trasllada el compromís de l’ICAB
amb la societat civil. Entre aquests
temes cal destacar:
• L’orientació als joves sobre els perills de les xarxes socials.
• La participació de més de 30 ONG’s
en el Mercat Solidari de l’ICAB per
donar a conèixer els seus projectes
i recaptar fons per poder-los portar
a terme.
• S’ha creat un banner específic al
web sobre la Responsabilitat Social
Corporativa, en què hi apareixen totes aquelles campanyes solidàries a
les què l’ICAB recolza a través de la
seva difusió.
• Afavorir que es consulti la versió en
pdf de la revista “Món jurídic”, publicada al web col·legial abans que
s’imprimeixi en paper.
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• Difusió de la Marató de TV3 “El diumenge 18 de desembre, el Col·legi
de l’Advocacia de Barcelona i l’Escola Pia de Sarrià participaran a La Marató de TV3 amb dos grans esdeveniments solidaris: un partit de futbol
i un concert de la Coral de l’ICAB.
• Les campanyes de SOLIDARICAB
que s’han posat als flaixos han estat:
L’any 2015:

• Rock & Law.
• Campaña de primavera Proyecto
NANA.
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• Projecte de Nadal Fundació Juan
Bona, en aquesta ocasió per als
nens i nenes que atenen en la seva
missió de Rússia, a Vladivostok.
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• Concert solidari Associació Marc
Palmés-Nens de Katana.
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Gràfic 26. PARTICIPACIÓ EN ACTIVI-

• Programa Aqua Azul de natació
adaptada.
L’any 2016:
• Sopar Solidari de la Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral.

PARTICIPACIÓ EN BIZBARCELONA

TATS I EXPOSICIONS

EL DIUMENGE 18 DE DESEMBRE,
EL COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE
BARCELONA I L’ESCOLA PIA DE
SARRIÀ PARTICIPEN A LA MARATÓ
DE TV3 AMB DOS GRANS ESDEVENIMENTS:

10
10 HORES:
HORES: PARTIT
PARTIT DE
DE FUTBOL
FUTBOL
SOLIDARI
SOLIDARI ENTRE
ENTRE L’EQUIP
L’EQUIP DE
DE FUTBOL
FUTBOL
DE
DE L’ICAB
L’ICAB II L’EQUIP
L’EQUIP D’ALUMNES
D’ALUMNES
DE
DE L’ESCOLA
L’ESCOLA PIA
PIA DE
DE SARRIÀ
SARRIÀ

11 HORES: CONCERT SOLIDARI DE LA
CORAL DEL COL·LEGI DE L’ADVOCACIA
DE BARCELONA AL SALÓ D’ACTES
DE L’ESCOLA PIA DE SARRIÀ

• Magic Line Barcelona.
• Teatre ‘Periodo de Reflexión’.
• Jornada ‘Mujeres sin refugio’.
• Fundació Juan Bonal.
• Festa solidària Càritas a Brafa.
• Associació per al desenvolupament de projectes solidaris al
Sàhara.
• Fundació Finestrelles–Suport a la
discapacitat intel·lectual.

ENTRADA GRATUÏTA
LLOC: ESCOLA PIA DE SARRIÀ
(C/ IMMACULADA 25-35 DE BARCELONA)
S’INSTAL·LARAN URNES SOLIDÀRIES AQUELL
DIA PER RECAPTAR FONS PER A LA MARATÓ.
SIGUES SOLIDARI
PARTICIPA A LA MARATÓ DE TV3!

PARTICIPACIÓ EN LA MARATÓ DE TV3

NADAL SOLIDARI
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• Actes anuals de solidaritat. L’ICAB participa cada any en diverses campanyes de
solidaritat envers la societat en general:
• Nadal: recollida d’aliments i de joguines per a una parròquia. L’any 2015
es varen recollir 450 Kg d’aliments
que es varen repartir a 20 famílies
(100 unitats familiars) i 120 joguines
que es varen repartir a 40 nens i nenes. L’any 2016 es varen recollir 250
Kg d’aliments que es varen repartir a
10 famílies (48 unitats familiars) i 65
joguines que es varen repartir a 42
nens i nenes.

MERCAT SOLIDARI
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Gràfic 27. PANETTONES VENUTS
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Gràfic 28. NÚMERO ONG PARTICIPANTS

• La venda de Panettones durant les
festes nadalenques llur benefici va
anar a parar a la Fundació degà Ignasi
de Gispert. Els fons recaptats es van
dedicar a obra social. La promoció
fou que per als àpats amb la família
o amb els amics es portés un present
dolç amb forma de Panettone, amb la
confiança que estaven fent alhora un
servei social. Aquests Panettone van
estar exposats a l’entrada del Col·legi
de l’Advocacia de Barcelona, a Altermútua i a Bantierra.
• Festivitat de Sant Raimon de Penyafort (patró de l’advocacia catalana): recollida d’aliments o contribucions econòmiques per al Banc
d’Aliments, convocatòria del mercat
solidari amb diverses ONG, realització d’actes lúdics (sopar de gala,
sessió de teatre amateur, etc.) La
venda d’entrades d’aquestes activitats ha permès destinar una part
del què s’ha recaptat a diversos
projectes solidaris, etc.
• Mercat Solidari: l’objectiu d’aquesta cita de germanor és que advocats i advocades, i la ciutadania en
general, col·laborin amb les seves
compres per tal de fer realitat els

memòria2016

projectes solidaris de les entitats
participants.
• Donació de sang: anualment en dates
determinades per la Creu Roja, s’organitzen campanyes per les quals es
convida als col·legiats a participar en
donacions de sang.
• Regal de pàgines de publicitat a
“Càritas” a la revista Món jurídic, per
la seva labor social.
• Adquisició de 250 Kg de caramels
softfruit a la Fundació “Cáncer y
vida” perquè estiguin a disposició
dels col·legiats a les Sales de Togues
dels Jutjats de Barcelona.
CONCLUSIONS
Cal tenir present que totes aquestes accions s’estan realitzant de manera inconnexa, sense tenir de manera conscient
feedback del què suposen tant per a la
pròpia Corporació com per a la societat.
Ni els treballadors, ni els advocats tenen assumides aquestes accions, ni
que formen part de l’essència mateixa
d’un col·legi d’advocats en general, però
d’una manera especial, l’ICAB ha fet un
esforç important en els últims anys per
desenvolupar aquesta vessant.
En aquesta línia però, s’ha fet un afany
especial per comunicar la tasca feta pel
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
enviant notes de premsa específiques
per traslladar el seu compromís amb la
societat civil sobre diferents temes que
han estat d’actualitat durant els anys
2015 i 2016.
Entre aquests temes podem destacar a
l’any 2015:
• L’ICAB analitza amb estudiants d’ESO
l’ús de les xarxes socials per evitar que
es cometin faltes i delictes.

memòria2016
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• L’ICAB participa per primera vegada a
“La Marató de TV3”.
• Més de 200 persones participen a
l’ICAB en les activitats organitzades
amb motiu de “La Marató de TV3”’.
• L’ICAB resolt dubtes jurídics als ciutadans amb motiu de La Marató.
• L’ICAB alerta de la necessitat d’una
educació basada en el respecte i la
igualtat per garantir que els infants visquin en “Pau”.
• L’ICAB reclama que els advocats assisteixin des del primer moment a les
víctimes de violència de gènere.
• L’ICAB se suma la commemoració del
“Dia de les Nacions Unides”.
• Més de 1.000 advocats de tot Espanya
s’apunten en els primers dies al Registre de l’Advocacia per donar assistència jurídica als refugiats.

dores de les empreses subcontractades de la companyia per buscar solucions al conflicte actual.
• L’ICAB, seu de la primera taula de negociació entre Telefónica i l’assemblea
de treballadors.
• L’ICAB acull la segona taula de negociació entre Telefónica i l’assemblea de
treballadors.
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Gràfic 29. NOTES DE PREMSA RELACIONADES AMB TEMES DE RSC

• L’ICAB i altres entitats socials i mèdiques demanen a l’Administració més
recursos per aturar el maltractament
psicològic i físic als infants.
• L’ICAB renova el seu compromís amb
els malalts oncològics.
• L’ICAB denuncia que el nou Codi penal i la Llei de seguretat ciutadana,
aprovats avui, comporten un retrocés
en els drets dels ciutadans.

• L’ICAB i l’ICPB condemnen la situació infrahumana en què es troben els refugiats.

• L’ICAB i altres entitats socials demanen que s’implementin polítiques socials que permetin garantir uns ingressos mínims a les famílies amb fills.

• L’ICAB demana l’alliberament dels advocats de Drets Humans arrestats per
les forces de seguretat xineses.

• L’ICAB s’adhereix al manifest de rebuig a la reforma del Codi penal “No
hi ha dret. Per un Codi penal de tots”.

• L’ICAB alerta de la retallada de drets
que comportarà l’entrada en vigor del
nou Codi Penal.

• Arenys de Mar té un nou Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge.

• L’ICAB condemna l’atac yihadista simultani a Tunísia, França i Kuwait.

• L’ICAB posa en marxa el Torn d’Ofici
sobre dret hipotecari per oferir un assessorament específic a la ciutadania.

• L’ICAB promou amb el seu pressupost
ajudes econòmiques per combatre
el treball infantil en països en vies de
desenvolupament.

• L’ICAB promou la solidaritat amb
el “Mercat solidari” on es donarà a
conèixer el projecte d’una vintena
d’ONG.

• L’ICAB s’ofereix com a mediador entre
Telefónica i els treballadors i treballa-

• L’ICAB alerta que el nou Codi Penal
comporta una manca de seguretat jurí-

ADQUISICIÓ DE CARAMELS
SOFTFRUIT A LA FUNDACIÓ
CÁNCER Y VIDA

CONCERT SOLIDARI NENS KATANA

90

dica per als ciutadans en moltes de les
conductes que regula.
• L’ICAB expressa el seu malestar i indignació per l’atac contra la revista
francesa Charlie Hebdo i rebutja la
violència com a via per defensar els
interessos propis en una societat democràtica.
i al 2016:
• L’ICAB participa per segon any consecutiu a “La Marató de TV3”.
• L’ICAB lliura a “La Marató de TV3”
prop de 1.000 €, amb la col·laboració
de l’Escola Pia de Sarrià i Xaloc de
l’Hospitalet de Llobregat.
• El 18 de desembre, partit de futbol i
concert de la Coral de l’ICAB a benefici de “La Marató de TV3”.
• La Secció de Dret de la Infància i
Adolescència de l’ICAB reclama més
recursos perquè les escoles comptin
amb “vetlladors”, figura que recull la
llei.
• L’ICAB inicia una campanya solidària
de recollida d’aliments.
• Partit de futbol entre advocats de
l’ICAB, l’equip periodistes de TV3 i
l’equip de l’escola Xaloc, a benefici de
La Marató.
• L’ICAB se suma al dia de la commemoració del “Dia de les Nacions Unides”.
• L’ICAB celebra que els advocats japonesos hagin demanat al seu Govern
que aboleixi la pena de mort.

• La Fundació Degà Ignasi de Gispert estrena web i grup de voluntaris que ajuden als advocats/des que ho necessiten.
• La secció de dret marítim de l’ICAB reclama mesures urgents per evitar més
morts a la mar Mediterrània.
• L’ICAB forma part del projecte europeu d’assistència jurídica a refugiats a
Lesbos.
• L’ICAB rebutja l’atac contra l’hospital
de Quetta al qual s’havia traslladat al
president de l’Associació d’Advocats de
Baluchistan després de ser tirotejat.
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tiva per combatre els abusos sexuals
a menors.
• La Secció de Dret Ambiental de
l’ICAB reclama un impuls polític per
tal d’aconseguir una societat amb zero
residus.
També s’ha informat d’aquestes accions
a la pàgina web de l’ICAB (www.icab.cat)
i a la revista Món Jurídic, amb l’objectiu
de fomentar la Responsabilitat Social
Corporativa.

• L’ICAB expressa el seu malestar i rebuig per l’atemptat de Niça.

A Món Jurídic, al 2016, s’ha inclòs una
secció dedicada a donar a conèixer la
tasca de fundacions, principalment, la
nostra, la Fundació Degà Ignasi de Gispert, però també d’altres (Sant Joan de
Déu, Casal dels Infants del Raval, entre
altres).S’han publicat 7 números (inclòs
el darrer, de desembre 2016 / gener de
2017).

• L’ICAB i l’Advocacia Catalana celebren la finalització del treball del grup
redactor de l’avantprojecte de Llei de
mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben
en risc d’exclusió social.

Tot i així s’ha de treballar en una línia
més coherent incorporant sempre a la
memòria de l’ICAB un capítol dirigit a la
responsabilitat social corporativa la qual
cosa pot contribuir de manera important a:

• L’ICAB alerta que un dels principals
obstacles per combatre el tràfic de
persones i explotació sexual és la dificultat de detectar les víctimes.

• Fomentar el sentiment de solidaritat i
cooperació mútua entre els advocats
com a símbol distintiu d’una professió.

• L’ICAB i l’advocacia catalana participen activament en la segona reunió
per defensar la llei d’emergència habitacional.

• L’ICAB denuncia la passivitat d’Europa
davant la crisi dels refugiats i reivindica el treball de l’advocacia en la defensa dels seus drets.
• La Secció d’Infància de l’ICAB reclama
una actualització urgent de la norma-

• Contribuir al coneixement per part de
la societat tant de la institució i les seves funcions com de la pròpia professió i els seus valors.
• Millorar en la prestació de serveis tant
a la ciutadania com al propi col·lectiu
sota uns paràmetres ètics i de qualitat.

