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

L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – ABRIL 2018 

 

 La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 6, 20 i 22 d’abril. 

 

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 30 d’abril de 2018 és de 24.008 persones col·legiades, de les quals 

16.618 són  col·legiades exercents i 7.390 són col·legiades no exercents. 

 

 La Junta de Govern ha acordat que el secretari i les diputades coresponsables de 

Formació senyora Cristina Vallejo i Yvonne Pavia siguin els representants de l’ICAB 

en la Comissió Mixta de Treball constituïda entre els Col·legis de Barcelona i 

Madrid. 

 

 La Junta de Govern ha acordat aprovar inicialment el projecte de Reglament del 

Centre de Documentació/ Biblioteca elaborat per la pròpia Biblioteca amb 

col·laboració amb l’Assessoria Jurídica de l’ICAB i sotmetre’l a informació pública 

col·legial durant un període d’un mes, per mitjà de la seva publicació a la pàgina web 

col·legial, a fi que les persones col·legiades puguin conèixer la documentació i formular 

les al·legacions, els suggeriments o les esmenes que considerin oportunes. 

 

 La Junta de Govern ha acordat designar com a representants de l’ICAB en la 

Comissió Mixta creada entre el Col·legi de Notaris de Catalunya i l’ICAB, el 

secretari, senyor Jesús Sánchez, la diputada senyora Cristina Vallejo i el diputat senyor 

Frederic Munné. 

 
 La Junta de  Govern ha acordat ampliar el Servei de videoconferències amb Centres 

Penitenciaris a les instal·lacions de la Ciutat de la Justícia Edifici L’Hospitalet. 
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 La Junta de Govern es dóna per assabentada dels escrits de sol·licitud d’informació 

presentats referits a l’ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària de 26 d’abril 

de 2018, a l’empara de l’article 61 dels Estatuts col·legials, per la lletrada senyora Anna 

Boza; l’advocada senyora Bibiana Domingo; el lletrat senyor Jordi Domingo; l’advocat 

senyor Jaume Barroso; el lletrat senyor Lluís Rodríguez Pitarque i la lletrada senyora 

Vanessa González Fornas i adopta els acords següents: 

 

Primer.- Admetre a tràmit les anteriors sol·licituds d’informació.  

 

Segon.- Informar durant l’Assemblea General de 26 d’abril de 2018, amb els límits 

establerts en la normativa d’aplicació, especialment en matèria de protecció de dades 

de caràcter personal, sobre aquelles peticions d’informació que reuneixin els requisits 

establerts per l’article 61.1 dels Estatuts col·legials. 

 

Tercer.- Desestimar aquelles peticions d’informació formulades en els escrits examinats 

que es refereixen a assumptes que no són objecte de l’ordre del dia de l’Assemblea 

General de 26 d’abril de 2018, sens perjudici que la Junta de Govern, amb voluntat de 

màxima transparència, pugui facilitar la informació sol·licitada en el transcurs de 

l’Assemblea. 

 

Quart.- Notificar els acords a les persones interessades i informar sobre el seu contingut 

a l’inici de l’Assemblea General Ordinària de 26 d’abril de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, abril de 2018 

 


