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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 2017 

 

• La Junta de Govern del Col·legi ha celebrat sessions el 13 i 27 de juny. 

La Comissió Permanent de la Junta s’ha reunit el 6 de juny. 

 

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 13 de juny de 2017  és de 24.281  persones col·legiades, de les 

quals 16715  són  col·legiades exercents i 7.566 són col·legiades no exercents. 

 

• La Junta de Govern ha acordat prorrogar fins al 31 de juliol de 2017 el termini per tal 

que els corresponents Jurats decideixin sobre l’atorgament de les modalitats A i C del 

Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 2016 sobre Dret Administratiu (edició ordinària i 

extraordinària) i sobre el Premi Jurídic Ferrer Eguizábal edició extraordinària 2016 

sobre Dret Civil Català. 

 

• La Junta de Govern ha acordat  celebrar el 12 de juliol com a Dia de la Justícia Gratuïta 

i de l’advocat d’Ofici, amb els actes següents: 

- Acte institucional a les 11  h.  del matí  a la Ciutat de la Justícia, amb lectura del 

Manifest a càrrec del Degà. 

- Estand al hall de  la Ciutat de la Justícia des de el que els vocals de la Comissió del 

Torn d’Ofici i els advocats que voluntàriament vulguin ser-hi presents  s’informi  a la 

ciutadania i als companys i companyes, del que significa el Torn d’Ofici i la Justícia 

Gratuïta, amb repartiment del material habitual, en horari de 9 a 14 h. 
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• La Junta de Govern ha aprovat la pròrroga dels Convenis institucionals següents: 

 
- Conveni de col·laboració amb el Consejo General de la Abogacía per a la difusió 

de la informació d’interès comunitari. 

- Conveni de col·laboració amb Gabinetes de Audioprótesis, Electromedicina y 

Servicios SA per a la promoció de les ofertes dels productes i serveis d’aquesta 

empresa entre les persones col·legiades i el personal de l’ICAB. 

 

• La Junta de Govern  ha acordat signar un conveni de col·laboració amb l’Asociación 

Española de Compliance (ASCOM) perquè els alumnes del Màster Compliance 

puguin accedir als materials i als drets d’examen per obtenir la certificació CESCOM 

que els acredita com a especialistes en Compliance. 

 

 

Barcelona, juny 2017 


