
 

 
  

    DESEMBRE 2022 



  

2 
 

 
ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE 
L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – DESEMBRE  2022 
 

La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 2, 13 i 20 de desembre de 

2022. 

 

El cens col·legial a 31 de desembre de 2022 és de 24.113 persones col·legiades, de 

les quals 17.262 són col·legiades exercents i 6.851 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: 
 
Premis 
 

• Aprovar les Bases del Premi al Secretariat Jurídic “Memorial Esteve Ferrer i 
Garriga”, així com de la convocatòria de la 1a primera edició d’aquest Premi, que  

té caràcter anual i està destinat a guardonar els millors treballs o memòries que versin 

sobre la funció de les secretàries i secretaris jurídics, o bé sobre les eines o iniciatives 

encaminades a millorar o facilitar la tasca de secretariat jurídic, o les condicions de les 

persones que la desenvolupen. 

 
Les Bases de la convocatòria del Premi Memorial Esteve Ferrer i Garriga es poden 

consultar en la pàgina web col·legial www.icab.cat . 

 

• Instituir el Premi ICAB a la Trajectòria en el Periodisme del Sector Legal, destinat a 

guardonar professionals del periodisme que hagin destacat per la seva trajectòria en la 

tasca informativa sobre el sector legal i, especialment, sobre l’advocacia. 

 

• Ampliar el termini de presentació de candidatures fins al 13 de gener de 2023 del Premi 
"In Memoriam Juan Carlos Elías" Edició 2022 i del Premi Feixó Carreras per a 
noves promocions Edició 2022, als efectes de promoure el màxim la participació dels 

col·legiats i col·legiades en ambdós Premis. 

 

http://www.icab.cat/
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Convenis  

• Aprovar, per un any més, la pròrroga del Conveni marc de col·laboració amb la 

Defensa de la Ciutadania de Badalona, amb l’objectiu d’afavorir una millor defensa 

dels drets dels ciutadans i ciutadanes de Badalona, que s’ha anat prorrogant per 

períodes successius d’un any. 

 

• Signar un Conveni de col·laboració amb el Col·legi de Secretaris, Interventors i 
Tresorers de l’Administració Local de Barcelona (CSITAL) amb la finalitat que 

ambdues institucions col·laborin i es prestin suport recíproc en les activitats formatives 

i en els serveis de Mediació-ADR, mitjançant el Centre ADR-ICAB. 

 
• Renovar el contracte de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona (Guàrdia 

Urbana) que té per objecte establir l’habilitació d’una sèrie de recursos i línies de treball 

per a permetre una millor prestació per part d’ambdues institucions de les funcions i 

competències que li són pròpies respectivament. 

 

Eleccions a Comissions de persones col·legiades 

• Desconvocar les eleccions inicialment previstes per al 21 de desembre de 2022 per 

proveir els càrrecs de l’òrgan de direcció de la Comissió d’Advocats Sèniors que 

seguidament s’indiquen i declarar electa la candidatura única proclamada integrada 

pels companys i companyes següents: 

 

President 

Antonio  Martínez del Hoyo Clemente  

Vicepresident 

Joaquín Ramos López  

Secretari-Tresorer 

José María Delgado Rodríguez  

Vocals 

Maria Isabel Mato Ruiz  

Mª Concepción Hernández Sanz  

Carlos-Manuel Dobarro Ramos  

Mª Mercedes Molina Folch  
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Antonio Gorrita Torres  

Marta Elena Savio Torrado  

 

• Donar-se per assabentada del resultat de les eleccions celebrades el passat 15 de 

desembre de les eleccions per proveir els càrrecs de l’òrgan de direcció de la 
Comissió de Protecció dels Drets dels Animals de l’Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona (ICAB).  
Les dues candidatures presentades han estat les següents:  

Candidatura encapçalada per la Sra. Mª José Mata Montero 

Candidatura encapçalada pel Sr. Carlos Contreras López 

El cens de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals està integrat per 370 
persones col·legiades.  

Han exercit el seu dret de vot un total de 63 col·legiats i col·legiades i el resultat de 
l’escrutini ha estat de 18 vots a favor de la candidatura presidida per l’advocada Sra. Mª 
José Mata Montero, 44 vots a favor de la candidatura presidida per l’advocat Sr. Carlos 
Contreras López i 1 vot en blanc, resultant la candidatura presidida pel Sr. Carlos 
Contreras la proclamada com a guanyadora.  

Amb aquests resultats, l’òrgan de direcció de la Comissió de Protecció dels Drets dels 
Animals queda integrat per les persones següents:  

President:           Carlos Contreras López 

Vicepresidenta:          Núria Murlà Ribot 

Secretària-tresorera:          Núria Besora Noguera 

Vocal:            Sergi Palmes Oranich 

Vocal:            Nuria Vila Rodriguez 

Vocal:            Berta del Castillo Jurado 

Vocal:            Salvador Barroso Moreno 

Vocal:            Christian Morron Lingl 

Vocal:            Francisco Blázquez Martínez 

Vocal:            Núria González López 
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Altres acords d’interès 

• Col·laborar amb l’Ajuntament de Santa Susanna en l’elaboració del seu Protocol per 
a l’assistència a víctimes de violència masclista.  
 

• Prorrogar el pressupost col·legial 2022 a partir de l’1 de gener de 2023 i fins a 

l’aprovació del pressupost per a l’exercici 2023 per l’Assemblea General Ordinària que, 

de conformitat amb l’article 57 dels Estatuts col·legials, ha de celebrar-se almenys 

durant el primer quadrimestre de l’any. 

 
La pròrroga no afecta als crèdits previstos al pressupost 2022 per a despeses 

corresponents a programes o actuacions que han terminat en l’exercici 2022 o per a 

obligacions que s’extingeixin en 2022. 

  

• Traslladar un Comunicat de la Comissió de Justícia Penal Internacional i Drets 
Humans de l’ICAB sobre la violació dels Drets Humans a la República Islàmica 
d’Iran al Col·legi d’Advocats de Teheran i a d’altres col·legis de l’advocacia. 

 

Altres informacions d’interès general 

• El 14 de desembre de 2022 va tenir lloc a la seu col·legial l’acte de lliurament de la 

Medalla de l’ICAB a la Sra. Lourdes Ciuró i Buldó, ex consellera de Justícia, en 

reconeixement a la sensibilitat que durant el seu mandat com a consellera va manifestar 

cap a l’advocacia, així com per la seva col·laboració amb el Col·legi des d’una actitud 

d’escolta i diàleg, amb una especial receptivitat cap a les iniciatives normatives 

promogudes des de l’ICAB i també al Sr. Joaquim Clavaguera  i Vila, en reconeixement 

a la seva inestimable col·laboració amb l’ICAB des de la seva responsabilitat com a 

secretari general del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 
 

 

Barcelona, desembre de 2022 


