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ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE 
L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – JUNY  2020 
 

La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 3,9,16,22,25 i 30  de juny de 

2020. 

 

El cens col·legial a 30 de juny de 2020 és de 24.026  persones col·legiades, de les 

quals 16874 són col·legiades exercents i 7.152 són col·legiades no exercents. 

 

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: 

 

• Emetre un comunicat públic posant de manifest que no s’estan complint les mesures 

de seguretat sanitàries acordades per la Sala de Govern el Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya. 

 

• Aprovar  la Política de Compliance Penal de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona. 

   

• Aprovar la incorporació de l’ICAB a l’Associació UNE -Asociación Española para la 

Normalización, que és una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat participar 

en el procés normalitzador a Espanya i en l'àmbit europeu i mundial a través dels 

estàndards ISO, desenvolupant les funcions d'entitat de normalització segons el 

Reglament  (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de 

novembre de 2009, desenvolupat a Espanya pel Reial Decret 2200/1995, de 28 de 

desembre i el Reial Decret 1072/2015, de 27 de novembre.  
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• Signar un contracte amb l’empresa ALDAN MERIDIAN, S.L (Prestige Hotels) amb 

l’objectiu que les persones col·legiades membres dels Club ICAB gaudeixin d’un 

descompte del 10% en les reserves on line realitzades de diumenge a dijous i del  7%  

en les reserves efectuades de divendres i dissabtes.  

  

• Satisfer la quantitat de 907,50€ corresponent a la quota 2020 a la l'Association 
Internationale des Jeunes Avocats (AIJA). 

 
• Satisfer a la Fundació Sant Raimon de Penyafort l’aportació anual de 1.000 euros 

corresponent al 2020, en compliment de l’acord adoptat en la seva sessió de 23 

d’octubre de 2018.  

 

• Aprovar que la Secció col·legial de la Infància i de l’Adolescència passi a denominar-se 

d'ara endavant Secció de Dret de la Infància i de l'Adolescència. 

 

• Donar el vist i plau a la convocatòria, per a celebrar eleccions del GAJ, el proper 27 
de juliol del 2020, a fi d’escollir tots els membres del Comitè Executiu del GAJ per un 

període de dos anys, d’acord amb els requisits establerts als articles 27, 39 i concordants 

dels seus Estatuts del GAJ, la resta de la normativa aplicable i, especialment d’acord 

amb les mesures sanitàries que corresponguin.  

 
• De conformitat amb el que disposen els articles 56è, 57è, 58è i 59è dels Estatuts de 

l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i altres normes concordants, la Junta de 

Govern, en sessió ordinària de 22 de juny de 2020, ha acordat la convocatòria 
d’Assemblea General Ordinària i tot seguit d’Assemblea General Extraordinària 
per al 23 de juliol de 2020, a les 13.00 h, a la seu col·legial (carrer Mallorca, 283 de 
Barcelona i dependències annexes), amb l’ordre del dia següent: 

  ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
              ORDRE DEL DIA 

 

Primer.- Examen i aprovació, si escau, de la gestió anual de la Junta de Govern, la     

memòria d’activitats, els estats financers i la liquidació del pressupost corresponents a 

l’exercici 2019. 

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

quotes col·legials per a l’exercici 2020.  
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Tercer.- Informe sobre les activitats i actuacions del defensor de la persona col·legiada 

durant el 2019.  
Quart- Nomenament de tres persones interventores, entre les assistents a l’Assemblea, 

per a l’aprovació i la signatura de l’acta. 

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 

  ORDRE DEL DIA 

Primer.- Ratificació, si escau, de la proposta efectuada per la Junta de Govern de 

nomenament del lletrat senyor Joan Maria Xiol Quingles com a defensor de la persona 

col·legiada per a un nou mandat.  

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. 

Les assemblees es podran seguir per videostreaming en directe a través de la pàgina 

web col·legial.  

Es convoca totes les persones col·legiades. 
Nota: D’acord amb l’article 59è dels Estatuts col·legials, la documentació relativa a les 

Assemblees Generals Ordinària i Extraordinària estarà a disposició de les persones col·legiades 

al Servei d’Atenció Col·legial  (c/ Mallorca, 283, planta baixa, horari de 9.00 a 15.00h, de dilluns 

a divendres). Igualment, pot consultar-se a la pàgina web del Col·legi (www.icab.cat). 

Fins al 2 de juliol de 2020 es podran presentar propostes o esmenes signades, com a mínim, 

per cinquanta persones col·legiades, amb els requisits establerts a l’article 60è dels Estatuts 

col·legials. Fins al 7 de juliol de 2020 les persones col·legiades podran presentar peticions 

escrites d’informació referides als assumptes de l’ordre del dia (article 61è dels Estatuts 

col·legials).Les propostes o esmenes i les peticions escrites d’informació es podran presentar 

davant del Registre General de l’ICAB (c/ Mallorca, 283, planta baixa, horari de 9.00 a 15.00 h, 

de dilluns a divendres) o per correu electrònic a l’adreça assemblea@icab.cat 

Les Assemblees es desenvoluparan de conformitat amb les normes sanitàries vigents en el 

moment de la seva celebració. 

 

Barcelona, juny  de 2020 


