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

La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 13 i 27 d’octubre de 2020. 

 

El cens col·legial a 31 d’octubre de 2020 és de 24.144 persones col·legiades, de les 

quals 17.073  són col·legiades exercents i 7.071 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: 
 

• Atorgar la Medalla de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona a les persones 

següents: 

- Senyor Martí Batllori Bas, col·laborador de la Comissió de Normativa de l’ICAB. 

- Senyor Vicente Pérez Daudí, catedràtic de dret processal de la Universitat de 

Barcelona i vocal de la Comissió de Normativa de l’ICAB. 

- Senyora Cristina Martínez Vicente, vocal de la Comissió de Deontologia de l’ICAB i 

ex secretaria e.f. del Col·legi. 

- Senyora Olga Arderiu Ripoll, ex diputada de la Junta de Govern de l’ICAB. 

- Senyor Francisco Javier Orduña Moreno catedràtic de Dret civil de la Universitat de 

València i ex magistrat de la Sala Civil del Tribunal Suprem. 

 
• Atorgar el Premi Felip Portabella, destinat a guardonar un membre de la judicatura que 

hagi destacat per la seva consideració envers l’advocacia en l’exercici de la funció 

jurisdiccional i per la seva especial col·laboració amb l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 

de Barcelona al magistrat senyor Francisco González de Audicana Zorraquino, 

magistrat titular del Jutjat de Primera Instància número 38 de Barcelona. 
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• En el marc de la problemàtica que afecta a la concessió de les cites prèvies per a la 

realització dels diferents tràmits policials d’estrangeria, aprovar el següent 

Comunicat de la Comissió d’Estrangeria: 
“La Comissió d'Estrangeria de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona ha realitzat 
nombroses actuacions exigint institucionalment una solució que posi fi a la greu 
problemàtica derivada de l'absència de cita prèvia per als diferents tràmits policials 
d'estrangeria. Problemes que incideixen molt negativament en la situació i condicions 
de vida dels ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea i de tercers països, dificultant la 
legítima defensa dels seus drets i interessos per part dels nostres companys i 
companyes. 

Amb ànim constructiu, la Comissió d'Estrangeria ha presentat de la mà del ‘Consejo 
General de la Abogacía Española’ diverses propostes a la Secretaria d'Estat de 
Seguretat que s'estan considerant. 

Així mateix, la Comissió d'Estrangeria dóna el seu suport a la iniciativa d'alguns lletrats 
i lletrades de concentrar-se el dia 15 d'octubre davant la Prefectura Superior de Policia 
de Catalunya per manifestar públicament la seva protesta per aquesta situació.” 

• En atenció a la situació de pandèmia i les sol·licituds d’ajornament de quotes efectuades 

per algunes persones col·legiades, i havent la Junta de Govern acordat valorar la 

situació d’aquestes un cop finalitzats els mesos d’ajornament, s’acorda indicar a aquells 

companys/es que fa cinc o sis mesos es van acollir a l’ajornament de les quotes dels 

mesos de abril a setembre 2020, que a partir d’aquest octubre, i durant dotze mesos, 

se’ls tornarà a passar el rebut de la quota col·legial juntament amb la part alíquota de la 

quantitat aplaçada. 

En el supòsit que es trobin  en circumstàncies de necessitat i vulguin sol·licitar a la Junta 

de Govern l’exempció del pagament de la totalitat o part de les quotes prorrogades, 

caldrà que acreditin que continuen en la situació de necessitat que els va donar el dret 

a la pròrroga, complint amb les condicions i els requisits següents: 

 Ho podran sol·licitar:  

a)  els advocats/des per compte d'altri, que es trobin en situació d’atur acreditat. 

b) els advocats/des que treballen per compte propi, que no percebin més de 2 cops 
l’IMPREM de 2020 (7.519,59 € x 2 = 15039,19€)  

Les sol·licituds, es poden presentar on-line a l’adreça de correu electrònic: 
ajornaments@icab.cat . 

Caldrà adjuntar, com a mínim i sense perjudici que la Junta de Govern pugui recavar-ne 
d’altra, la documentació següent: 

mailto:ajornaments@icab.cat
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1) En el cas dels advocats per compte propi: 

a) Còpia de l’alta censal. 

b) Còpia de les darreres declaracions anuals i trimestrals d’IRPF. 

c) Còpia de les darreres declaracions trimestrals d’IVA. 

d) Còpia de qualsevol altra documentació que acrediti les càrregues familiars (família 
nombrosa, situacions de dependència, etc.) i /o despeses relacionades amb els costos 
de l’activitat professional (costos del local del despatx, assalariats del despatx, etc...) 

2) En el cas dels advocats per compte d'altri: 

a) Informe de vida laboral. 

b) Última declaració anual d’IRPF 

c) Còpia de la resolució de la Direcció Provincial de l’INEM atorgant l’atur. 

d) Còpia de qualsevol documentació que acrediti càrregues familiars (família nombrosa, 
situacions de dependència, etc.). 

L’exempció només es podrà fer 1 cop a l’any i mentre duri la pandèmia per Covid. 

 

• Ratificar la signatura del Document d'adhesió al Conveni de 15 de febrer de 2018 
(BOE 24 d'abril de de 2018) entre l'Administració General de l'Estat, mitjançant el 
Ministeri d'Economia, Industria i Competitivitat (Direcció General d'Industria i de 
la petita i mitjana empresa (DGIPYME) i el Consejo General de la Abogacía 
Española per a l'establiment de punts d'atenció a l'emprenedor (PAE) integrats en 
la RED CIRCE. 

 

• Ratificar la signatura del Conveni entre l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de 
Barcelona i la Mutualidad General de la Abogacía Mutualidad de Previsón Social 
a Prima Fija per a l'establiment de mecanismes de col·laboració mútua i d'intercanvi 

d'informació derivats de la condició de l'ICAB com a soci protector de la Mutualidad. 

 

• Prorrogar per a un any més el Conveni marc de col·laboració signat entre l’ICAB i la 
Fundación Fernando Pombo i la Fundación Profesor Uría que té per objecte 

l’establiment d’un compromís de col·laboració entre les entitats signants per al disseny 

i execució de programes mitjançant els quals els voluntaris d’aquestes i, si escau, de 
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manera conjunta, puguin desenvolupar una tasca social en benefici de diverses 

persones i col·lectius desfavorits. 

 

• Prorrogar per al període d’un any el Contracte signat entre l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Madrid i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per a  

l’establiment d’un marc de col·laboració recíproca entre el Centro de Estudios del Ilustre 

Colegio de Abogados de Madrid i el Centre de Formació del Il·lustre Col·legi de 

l’Advocacia de Barcelona.  

 
• Convocar, conformitat amb les previsions de l’article 7 i següents del Reglament de 

Règim Interior de les Delegacions del Col·legi (aprovat per Acord de la Junta de Govern 

de 27 setembre de 2016), eleccions a la delegació de Badalona per al divendres 11 

de desembre de 2020 per proveir els càrrecs de delegat o delegada i sotsdelegat o 

sotsdelegada d’aquesta delegació territorial. 

 
• Convocar, conformitat amb les previsions de l’article 7 i següents del Reglament de 

Règim Interior de les Delegacions del Col·legi (aprovat per Acord de la Junta de Govern 

de 27 setembre de 2016), eleccions a la delegació de Vilanova i la Geltrú per al 

divendres 11 de desembre de 2020 per proveir els càrrecs de delegat o delegada i 

sotsdelegat o sotsdelegada d’aquesta delegació territorial. 

 
Barcelona, octubre de 2020 


