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APORTACIONS DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE 

BARCELONA EN L’ESTRATÈGIA DE LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ I 

D’ENFORTIMENT DE LA INTEGRITAT PÚBLICA 
 

El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea General de la ONU va establir un nou acord 

mundial sobre canvi climàtic, on els 193 Estats membres de tot el món es comprometien 

a adoptar l’Agenda 2030.  Un programa impulsat per la ONU que forma part del 

Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament i que  aborda 17 Objectius 

de Desenvolupament Sostenible (ODS), també denominats Agenda 2030 per el 

Desenvolupament Sostenible, que són un pla d’acció per a les persones, el planeta i 

la prosperitat.  

L’objectiu genèric és adoptar les mesures necessàries per crear un planeta més 

sostenible, segur i pròsper per a la humanitat. 

A l’entendre que l’ICAB no pot quedat aliè, no només pel paper que tenim com a 

Institució a la societat civil sinó perquè té un compromís amb la justícia, la igualtat, la 

defensa dels drets humans i de la dignitat de la persona, la Junta de Govern va acordar 

el passat mes de febrer, desenvolupar un pla específic d’acció en la promoció dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible en el sector legal.   

Aquest pla d’acció ha esta dissenyat en atenció especial en relació als Objectius de 

Desenvolupament Sostenible núm. 5 Igualtat de gènere i núm. 16 Pau i justícia i 

institucions sòlides.   

Per dur a terme aquest pla d’acció s’ha constituït una Comissió Delegada sent la 

finalitat la promoció d’aquests objectius de desenvolupament sostenible, d’ara endavant 

denominats ODS. Aquesta està presidida per la Degana, la seva Vicepresidència per 

una Diputada,  hi formen part membres designats per la Junta de Govern que gaudeixen 

de la màxima confiança per tal de dur a terme aquest encàrrec, amb un grau 

d’experiència i coneixements demostrats i tindrà el suport del Consell d’Assessor i d’un 

grup de treball tècnic- format pels responsables dels departaments per la consecució 

dels fins que tenim- establint una xarxa a tots nivells.  

El Consell Assessor sobre els ODS, amb naturalesa jurídica d’òrgan consultiu, tal com 

estableix a l’article 74.1n) dels nostres Estatus Col·legials, format per membres de 

prestigi, és el nostre ambaixador per difondre les activitats de l’ICAB envers els objectius 

de la comissió Agenda 2030.  Donen suport a la Junta de Govern en l’objectiu 

d’aconseguir el posicionament de l’ICAB com a Institució de referència en l’impuls als 

Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

La Comissió Delegada té les següents funcions:  

Analitzar els objectius i definir un projecte que recolzi la consecució dels objectius. 
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Agendar entrevistes amb personatges clau de renom per traslladar les propostes 

concretes a realitzar. 

Col·laborar amb altres iniciatives institucionals del sector de l’advocacia o de caràcter 

interprofessional, acadèmic o social, a nivell local, català, espanyol, europeu i 

internacional, encaminades a la promoció dels Objectius del Desenvolupament 

Sostenible.  

Crear un canal de denuncia públic per tal d’incentivar la comunicació de possibles 

situacions on l’objectiu es veu obstaculitzat. 

Difondre en l’àmbit de l’advocacia de Barcelona i en la societat civil del seu entorn els 

ODS. 

Estudiar la legislació que s’aplica a cadascun dels objectius i proposar iniciatives 

legislatives i /o reformes que ajudin a una millora 

Fomentar el debat i l’intercanvi d’experiències al si de l’ICAB en relació amb els ODS 

Organitzar conferències, col·loquis, seminaris, cursos, jornades, congressos o 

qualsevol altra activitat formativa, d’investigació o difusió relacionada amb els fins de la 

Comissió. 

Treballar per a la incorporació activa dels ODS als valors professionals i a la cultura 

col·legial de l’ICAB. 

En relació amb l’ODS núm. 5 Igualtat de gènere , els propòsits són: 

1. Assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d'oportunitats 

de lideratge a tots els nivells decisoris en la vida política, econòmica i pública.  

2. Millorar l'ús de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de la 

informació i les comunicacions, per promoure l'apoderament de les dones 

3.  Aprovar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per promoure la igualtat 

de gènere i l'apoderament de totes les dones i les nenes a tots els nivells 

 

Per assegurar la participació en la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat 
d’oportunitats, s’ha creat una certificació per part del Col·legi: “MARCA ADVOCACIA 
ICAB”,  que de manera voluntària, poden sol·licitar els despatxos per tenir la distinció 
amb els estàndards de qualitat i de garantia en  la representació i la participació paritària 
de dones i homes. 

 

També a l’àmbit de la tecnologia s’ha elaborat la CARTA DE BARCELONA PELS 

DRETS DE LA CIUTADANIA EN L'ERA DIGITAL, per garantir que les millores 

indubtables que els desenvolupaments tecnològics aportin a la qualitat de vida de les 



 
 

3 
 

dones i homes, es duguin a terme en el marc del respecte als drets humans essencials 

i als principis democràtics de les societats i la igualtat d’oportunitats.  

A més, es participar en l’ASSOCIACIÓ 50a50 LIDERATGE COMPARTIT, per fomentar 
la presència de les dones en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, 
econòmica i pública i ser una eina per treballar transversament des de les institucions, 
organismes, associacions, empreses i organitzacions, així trencar l’anomenat ‘sostre de 
vidre’. 

 

En relació amb l’ODS núm. 16 Pau i justícia i institucions sòlides els propòsits són:  

1. Posar fi al maltractament, l'explotació, la tracta i totes les formes de violència i 

tortura contra els nens  

2. Promoure l'estat de dret en els àmbits nacional i internacional i garantir la igualtat 

d'accés a la justícia per a tots 

3. Reduir considerablement la corrupció i el suborn en totes les seves formes 

4. Crear a tots els nivells institucions eficaços i transparents que rendeixin comptes  

En la celebració del  IV Congrés de l’Advocacia de Barcelona es va elaborar el document 
15 PROPOSTES PER A UNA JUSTICIA DIGNA, i en el punt 9 una proposta ben clara 
“por una justicia que avance de acuerdo con el ODS 16: Paz, Justicia e 
Instituciones sólidas de Agenda 2030 de la ONU. Construyamos una Sociedad 
más libre, igualitaria y justa”. Aquest document que va ser presentat als partits polítics 
amb motiu de les eleccions de 2019 i traslladades al Ministeri de Justícia per ser 
avaluades. En aquest sentit l’ICAB intensificar la cooperació i col·laboració amb altres 
organismes autonòmics, estatals i internacionals, per promoure la implantació de 
mesures en matèria de transparència i codis ètics i/o de bones pràctiques.  

I en aquesta línia  una de les activitats principals de la nostra institució és la participació 

en matèria de normativa, en l’elaboració i aprovació de disposicions en el marc legal, 

impulsant l’accés a la informació pública i bon govern, tot vinculat en matèria de 

transparència, en aplicació de lleis i polítiques no discriminatòries en favor del 

desenvolupament sostenible.  

En aquesta línia el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, fidel a la seva trajectòria 

caracteritzada per donar la màxima informació sobre la seva activitat més enllà de les 

obligacions legals, elaborant el CODI ÈTIC ICAB, que no és una norma jurídica, sinó un 

recull de regles  i principis d’actuació professional que han d’orientar i governar la 

convivència entre les diferents persones i col·lectius de l’ICAB. 

L’ICAB vol ser un partenariat més en compartir els compromisos de país per fer realitat 

els ODS que el Govern de Catalunya està elaborant un Pla nacional per a la 

implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, que donarà lloc a l'Aliança Catalunya 

2030. 

 


