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REGLAMENT DE LA COMISSIÓ PER A LA COOPERACIÓ I EL 
DESENVOLUPAMENT (0,7%). 
 

 

PREAMBUL 

 

La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona en sessió de 

26 de juliol de 2016, va aprovar definitivament el Reglament de la Comissió per a la 

cooperació i el desenvolupament (0,7%) d’aquesta Corporació, com a Comissió 

delegada de la Junta de Govern, segons l’article 85 i la disposició addicional 

segona dels vigents Estatuts de l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 

aprovats en Junta General Extraordinària de 4 i 6 de febrer de 2015, per Resolució 

JUS/689/2015, de 10 d’abril, declarats adequats a la legalitat i inscrits en el 

Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya; i, publicats en el 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 17 d’abril de 2015. 

 

Com a comissió delegada de la Junta de Govern, la Comissió per a la cooperació i 

el desenvolupament (0,7%) està presidida pel degà o degana o per un membre de 

la Junta de Govern; així com, els seus membres actuaran per un mandat de dos 

anys, que no podrà ser renovat més de dos cops consecutius.  

 

Així mateix, per acord de la Junta de Govern de 13 de novembre de 2018, es va 

decidir aprovar un mètode de càlcul de la partida del 0,7% del pressupost col·legial 

anual destinada als ajuts a projectes de cooperació jurídica en vies de 

desenvolupament, en què la base de càlcul serien només els ingressos procedents 

de les funcions privades del Col·legi, descartant-se els de les funcions públiques. 

Dels ingressos de les funcions privades no es tindrien en consideració els 

corresponents a la pòlissa de Responsabilitat Civil  de les persones col·legiades. 
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Per tot això, la Junta de Govern ha acordat la modificació del Reglament de la 

Comissió per a la cooperació i el desenvolupament (0,7%) d’aquesta Corporació, 

aprovat el 26 de juliol de 2016, per un nou text - que consta igualment de nou 

articles i dues disposicions finals – de conformitat amb la redacció següent.  

 

ARTICLE 1r.- OBJECTE I FINALITAT.  

La Comissió per a la cooperació i el desenvolupament (0,7%) (en endavant també 

“la Comissió”) és una Comissió delegada de la Junta de Govern de l’Il·lustre 

Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, que vetlla per l’eficaç destinació del 0,7% del 

pressupost general del Col·legi a l’ajut i a la cooperació amb els països menys 

desenvolupats, que es regula pels Estatuts col·legials i per aquest Reglament. 

S’entén per a pressupost general del Col·legi als efectes del càlcul del 0’7% regulat 

en aquest Reglament, únicament els ingressos procedents de les funcions privades 

del Col·legi – sense incloure els  corresponents a la pòlissa de RC de les persones 

col·legiades - .  

 

ARTICLE 2on.- FUNCIONS.  

La Comissió té com a funcions: 

a) Vetllar per a l’eficaç destinació del 0,7% del pressupost general del Col·legi 

a l’ajut i a la cooperació amb els països menys desenvolupats. 

b) Estudiar l’interès i la viabilitat dels projectes de cooperació que s’hi 

presentin i que vulguin rebre finançament procedent de la partida 0,7% del 

pressupost de l’ICAB, i emetre el corresponent informe valoratiu. 

c) Elevar a la Junta de Govern, a sol·licitud d’aquesta o per iniciativa pròpia, 

els informes amb proposta de resolució relatius als projectes presentats, per 

a que decideixi l’atorgament o denegació de la subvenció sol·licitada. 

d) Potenciar, en l’àmbit del Col·legi, els projectes de formació i docència, tant 

per als col·legiats com per a d’altres persones de carreres jurídiques, amb 

la intenció d’augmentar la sensibilització i informació respecte dels 

desequilibris existents en els països menys desenvolupats, i de quina ha 

d’ésser la funció del jurista en l’àmbit de la cooperació. 
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e) Actuar com a òrgan consultiu de la Junta de Govern en temes de 

cooperació i ajut a països menys desenvolupats. 

f) Elevar a la Junta de Govern l’informe de seguiment i el de resultats de 

cadascun dels projectes finançats un cop acomplert el termini d’execució 

previst per als mateixos.  

g) Elevar a la Junta de Govern la proposta de revocació total o parcial de les 

subvencions atorgades i l’obligació de l’entitat corresponent, en el seu cas, de 

reintegrar els imports percebuts, d’acord amb les bases. 

h) Elevar a la Junta de Govern la proposta de bases que han de regir el 

procés d’adjudicació dels ajuts amb càrrec al 0,7% del pressupost col·legial, 

per a la seva aprovació. 

i) Formular les propostes de modificació justificades de les bases de la 

convocatòria. 

 

ARTICLE 3er.- COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA. 

3.1. Formen part de la Comissió:  

a) Els vocals. 

b) Un President/a i un Secretari/a-tresorer-a. 

 

3.2. Per al seu funcionament, la Comissió s’estructura de la següent manera:  

a) El Plenari de la Comissió. 

b) Les comissions de treball que es puguin formar, quan el volum d’assumptes a 

tractar faci necessària la seva constitució.  

c) El Consell Assessor. 

 

ARTICLE 4art.- MEMBRES DE LA COMISSIÓ. NOMENAMENT I PÈRDUA 

D’AQUESTA CONDICIÓ. 

4.1. Vocals de la Comissió.  

a) Són vocals de la Comissió, les persones col·legiades designades per la Junta 

de Govern, per un període de dos anys i que no estiguin sancionades ni 

inhabilitades per a l’exercici de l’advocacia. 

b) En tot cas, el mandat del vocals de la Comissió no pot ser renovat més de dos 

cops consecutius. Els vocals de la Comissió poden ser substituïts en qualsevol 
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moment i cessen automàticament en el moment que prengui possessió una 

nova Junta de Govern. 

 

4.2. President/a. 

La presidència de la Comissió correspon al degà/na o diputat/da de la Junta de 

Govern en qui delegui. El president/a actuarà d’enllaç entre la Comissió i la Junta 

de Govern i presidirà les reunions de la Comissió. El president/a de la Comissió 

tindrà les funcions següents:  

 

a) Dirigir la comissió d’acord amb els estatuts col·legials i aquest reglament 

b) Elevar a la Junta de Govern la proposta per a la designació de nous membres 

c) Elevar les propostes a la junta per fer efectiu el procediment de concessió dels 

ajuts econòmics per a la cooperació i el desenvolupament, i en tot cas: 

- Instar la convocatòria dels ajuts anuals,  

- Sol·licitar l’aprovació dels projectes aprovats pel plenari de la Comissió 

- Autoritzar els pagaments i els tràmits escaients per donar compliment a 

la convocatòria corresponent.    

 

4.3. Secretari/ària-tresorer/a. 

a) El secretari/a-tresorer/a serà designat/ada pel president/a de la Comissió entre 

els vocals, i s’encarregarà d’efectuar les convocatòries de les reunions per 

indicació del president, així com de redactar les actes i els acords adoptats en 

aquestes, i emetre els certificats que es demanin. Igualment, s’ocuparà de tenir 

cura de l’arxiu de la Comissió. En cas d’absència, malaltia o vacant serà 

substituït/da per un vocal. 

b) El secretàri/a-tresorer/a s’ocuparà de fer propostes de despesa i el control de la 

partida pressupostària destinada a la comissió, així com donar comptes a la 

comissió.  

 

4.4. La condició de membre de la Comissió es perd, a banda de la baixa 

voluntària, per les següents causes: 

a) La baixa del Col·legi. 
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b) La inhabilitació per a l’exercici de l’advocacia. 

c) L’absència injustificada dels membres de la comissió, de TRES vegades 

consecutives, o de CINC en un any, a les sessions convocades, ja siguin 

ordinàries o extraordinàries, premi tràmit d’audiència, és causa de cessament 

automàtic en el seu càrrec.  

4.5. Es portarà un control de qui forma part de la Comissió, mitjançant un registre. 

 

ARTICLE 5è.- ÒRGANS, FUNCIONAMENT I ACORDS. 

5.1. El Plenari de la Comissió 

a) La Comissió es reuneix en plenari com a mínim tres vegades l’any: una 

obligatòria en el primer semestre per obrir la convocatòria anual d’ajuts, i  dues 

en el darrer semestre, per resoldre sobre el repartiment, la deliberació, i la 

proposta d’acords a la Junta de Govern sobre la concessió dels ajuts als 

projectes de la convocatòria vigent.  

b) També es reuneix en sessió extraordinària sempre que la convoqui el seu 

president a iniciativa pròpia o d’un terç, com a mínim, dels vocals de la 

Comissió. En aquest cas, amb la sol·licitud, cal que es fixin els punts de l’ordre 

del dia que caldrà tractar. 

c) Les reunions s’entendran vàlidament constituïdes amb l’assistència de la meitat 

dels vocals de la Comissió. 

d) De la reunió s’estendrà un acta que serà aprovada i signada pels vocals en la 

convocatòria següent.   

e) La Comissió prendrà els seus acords per majoria simple de vots dels vocals  

assistents, corresponent un vot a cadascun dels membres de la Comissió. Els 

acords de la Comissió tindran la forma de proposta de resolució, si s’eleven a 

aprovació de la Junta de Govern, d’informe o de decisió en els altres casos, en 

funció del seu contingut. 

 

5.2. El Consell Assessor.  

a) El Consell Assessor és l’òrgan consultiu que assessora als membres de la 

Comissió en les decisions o en la pressa d’acords. Llevat d’acord en sentit 

contrari adoptat pels membres de la Comissió, el consell assessor serà 
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convocat i podrà participar en tots els actes i reunions d’aquesta però els seus 

membres no gaudeixen de dret de vot. 

b) El Consell Assessor estarà constituït íntegrament per antics membres de la 

Comissió i seran designats i remoguts del seu càrrec per la Junta de Govern. Al 

no ostentar la condició de membres de la Comissió, la permanència dels seus 

integrants en aquest òrgan consultiu no es troba sotmesa a la limitació  de 

mandats prevista en els vigents estatuts col·legials pel membres de les 

Comissions delegades de Junta de Govern. 

c) Els membres del Consell Assessor hauran d’abstenir-se de prestar 

assessorament o valoració quan ostentin un càrrec representatiu o tinguin una 

relació laboral, o de col·laboració professional o de voluntariat amb una 

organització que hagi presentat un projecte en aquella convocatòria. 

 

ARTICLE 6è.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT. 

Qualsevol modificació del present reglament es realitzarà d’acord amb les 

previsions estatutàries. 

 

DISPOSICIONS FINALS 

PRIMERA.- Totes les qüestions que sorgeixin de l’aplicació, interpretació i abast 

del present reglament seran sotmeses a la Junta de Govern.  

 

SEGONA.- Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en la 

pàgina de la web col·legial.  

 

Barcelona, 4 de juliol del 2019. 

 

 


