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ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE COL·LEG I DE 

L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – NOVEMB RE 2018 

 

La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 13,20 i 27 de novembre. 

 

El cens col·legial  a 30 de novembre de 2018 és de 24.098 persones col·legiades, de 

les quals 16.791 són col·legiades exercents i 7.307 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: 

 

• Aprovar que la representació  de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona al 

Col·legi d’Advocats Penal Internacional (CAPI)  sigui assumida per la senyora Erika 

Torregrossa Acuña, presidenta en funcions de la Comissió de Justícia Penal 

Internacional i Drets Humans de l’ICAB. 

 

• Aprovar l’adhesió  del Col·legi al Manifest per la igualtat i contra la discriminació de 

les dones en l’exercici de la Fisioteràpia #MeTooFI SIO. 

 

• Satisfer la quota 2018 de 1.200 euros a l’associació FERRMED  (Ferroviario de 

Mercancías Escandinavia-Rin-Ródano-Mediterráneo Occidental). 

 

• Aprovar la col·laboració entre l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i 

l’European Blockchain Convention per a la celebració de la convenció del 29 de 

novembre de 2018 que tindrà lloc a Barcelona.  

 

• Desconvocar, de conformitat amb les previsions de l’article 22.6 del Reglament de la 

Comissió de Cultura i Formació de l’ICAB, les eleccions inicialment previstes per al 29 

de novembre de 2018 per proveir els càrrecs de l’òrgan de direcció de la Secció de Dret 

de Compliance  i declarar electa la candidatura única proclamada  integrada pels 

companys i companyes següents: 

Presidenta  Sra. Isabel Vizcaíno González 

Vicepresident  Sr. Francisco Bonatti Bonet 
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Secretari  Sr. Jaume Antich Soler  

Vocals  Sr. Alain Casanovas Ysla 

Sra. Ana Costa Casellas  

Sra. Carmen de Castillo Vericat 

Sr. Marcelo Gui Usabiaga  

Sra. Anna Nuñez Miró 

Sra. Monsterrat Pla Pla  

Sra. Maria Teixidor Jufresa  

Sr. Emilio Zegrí de Olivar 

 
• Aprovar el Conveni de col·laboració signat entre l’Asociación Española de 

Compliance (ASCOM) i l’Il·lustre Col·legi de l’Advo cacia de Barcelona , que té per 

objecte que els alumnes del Programa del Màster de l’ICAB puguin obtenir la certificació 

Compliance CESCOM® i rebin la formació necessària en aquest sentit.   

 

• Crear la figura del Defensor/a de la Persona Assegurada , que té com a funció principal 

l’acompanyament de la persona col·legiada quan té un conflicte amb l’asseguradora, 

contractada per l’ICAB per a cobrir la responsabilitat civil professional. La seva actuació 

es realitza en col·laboració amb la corredoria sense perjudici de dur-la a terme sense 

interferències de cap tipus i amb independència absoluta.  

 
Exerciran de defensor de la persona assegurada els membres de la Comissió 

d’Intermediació, Responsabilitat i Assegurança col·legial garantint així imparcialitat total 

i objectivitat en la resolució de les queixes sotmeses al seu coneixement. 

 

El supòsits en què el Defensor/a de la Persona Assegurada actua són: 

- Davant de discrepàncies en la determinació de l'origen, les causes, les 

circumstàncies i / o les conseqüències del sinistre per part de l’asseguradora o 

existència de divergència de criteris en quant a l’aplicació de la pòlissa subscrita. 

- Davant de la taxació insuficient per part de l'asseguradora del valor del sinistre 

generant un perjudici a la persona assegurada. 
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- Davant la dilatació en la resolució del cas o si es considera que es tramita sense 

la necessària diligència. 

- Davant la desatenció o desinformació. 

- Per tal d’atendre a l’advocat o advocada del perjudicat, sempre i quant la persona 

assegurada hagi autoritzat a donar informació de l’estat del sinistre.  

 

• Nomenar l’advocada Gemma Sala Valero, com a nova membre de la Comissió 

d'Intermediació, Responsabilitat i Assegurança Col· legia l. 

 

• Incorporar la diputada senyora Susana Ferrer  a la Comissió de Relacions amb 

l’Administració i la Justícia (CRAJ) ,. 

 

• Declarar, de conformitat amb les previsions de l’article 109.3 dels Estatuts Col·legials, 

prorrogat el pressupost col·legial 2018 a partir de  l’1 de gener de 2019 i fins a 

l’aprovació del pressupost per a l’exercici 2019 pe r l’Assemblea General Ordinària  

que, de conformitat amb l’article 57 dels Estatuts Col·legials, ha de celebrar-se almenys 

durant el primer quadrimestre de l’any. 

 

La pròrroga no afecta als crèdits previstos al pressupost 2018 per a despeses 

corresponents a programes o actuacions que han terminat en l’exercici 2018 o per a 

obligacions que s’extingeixin en 2018. 

 

• Aprovar la signatura d’un Conveni de col·laboració entre la Universitat Alfon so X El 

Sabio i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barc elona  per gestionar les pràctiques 

del màster d’accés a l’advocacia d’aquesta Universitat. 

 
 

• Acordar la creació al web col·legial del nou “ESPAI ADR ICAB” . 
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• Aprovar la signatura d’un Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la 

Competitivitat de l’Empresa, Acció i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 

que té per finalitat col·laborar en la internacionalització de les empreses i professionals 

de la demarcació territorial de l’ICAB pertanyents al sector dels serveis jurídics; 

intercanviar informació sobre l’evolució de la presència empresarial local en mercats 

exteriors, amb especial incidència en el sector dels serveis jurídics i intercanviar 

informació sobre les línies bàsiques d’actuació en el camp de la promoció exterior en el 

sector dels serveis jurídics.  

 

• Ampliar el termini per a la presentació de Projectes del Premi  Feixó Carreras per a 

noves promocions  fins al 10 de gener de 2019, als efectes de promoure el màxim la 

participació dels col·legiats i col·legiades en aquest. 

 
 

Barcelona, novembre de 2018 

 


