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

La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 6, 14, 21, 23 i 28  de juliol de 

2020. 

 

El cens col·legial a 31 de juliol de 2020 és de 24.084  persones col·legiades, de les 

quals 16857 són col·legiades exercents i 7.227 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: 

 

• Convocar les edicions 2020 dels Premis Jurídics següents:  

Premi Memorial Pedro Martín García 2020 
El premi està destinat a guardonar un treball o article sobre Dret Processal Penal. La 

data límit de presentació és l'1 de desembre de 2020 

 

Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 2020 sobre Dret Financer i Tributari 
El premi està destinat a guardonar la millor monografia publicada o inèdita i el millor 

projecte d'investigació sobre Dret Financer i Tributari . La data límit de presentació és l'1 

de desembre de 2020. 

 

Premi 'In memoriam Juan Carlos Elías' 
Destinat a guardonar la millor proposta motivada, en forma d’article o no, de millora en 

els pactes dels fulls d’encàrrec professional, la facturació o minutació, les taxacions de 

costes i jures de comptes i, en general, els honoraris professionals de l’advocacia. La 

data límit de presentació és l’1 de desembre de 2020. 

 

 

https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cccabe27fca69cffc36c5209235d8ca6dcff8445b53d006dca879fe836d3805be94d721f3cb8a4f2fbd3f0cd70a542f072
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cccabe27fca69cffc36c5209235d8ca6dc3dc272778328531c1bc19b6b3fa4f6537d16327e8de934e1b98da46c1fef0026
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cccabe27fca69cffc36c5209235d8ca6dcb03037fa091c38dff8b10dac7d34181277975597df6bde9e
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Premi Feixó Carreras 2020 per a noves promocions 
El Premi està destinat a ajudar a la realització d’un treball sobre un tema de Dret 

Processal o Organització Judicial. La data límit de presentació serà l’1 de desembre de 

2020. 

 

Premi Memorial Degà Roda i Ventura 2020 
El Premi està destinat a guardonar els millors treballs que versin sobre Col·legis 

professionals i l’exercici de les professions liberals, especialment l’advocacia, publicats 

en el territori de l’Estat espanyol i escrits en qualsevol de les llengües oficials d’aquest 

entre l’1 de gener i l’1 de desembre de 2020 

 

• Donar-se per assabentada de la Dotzena Edició del Premi Treballs de Recerca 

convocat per l’Associació Catalana de Pèrits Judicials i Forenses col·laboradors amb 

l’Administració de Justícia. 

 
• De conformitat amb el que s’estableix en la Resolució SLT/1746/2020, de 17 de juliol, 

per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció 

del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al municipi de Barcelona i altres de l’àrea 

metropolitana, i en sessió extraordinària de 20 de juliol de 2020, desconvocar les 
Assemblees Generals Ordinària i Extraordinària inicialment previstes per al 23 de 
juliol de 2020, així com, d’acord amb el que disposen els articles 56è, 57è, 58è i 59è 

dels Estatuts de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i altres normes 

concordants, aprovar la nova convocatòria d’Assemblea General Ordinària i tot 
seguit d’Assemblea General Extraordinària per al 17 de setembre de 2020, a les 

13.00 h, a la seu col·legial (carrer Mallorca, 283 de Barcelona i dependències annexes), 

amb l’ordre del dia següent: 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

ORDRE DEL DIA 

Primer.- Examen i aprovació, si escau, de la gestió anual de la Junta de Govern, la 

memòria d’activitats, els estats financers i la liquidació del pressupost corresponents a 

l’exercici 2019. 

Segon.- Examen i aprovació, si escau, del pressupost ordinari de la Corporació i de les 

quotes col·legials per a l’exercici 2020.  

https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cccabe27fca69cffc36c5209235d8ca6dcb6b9726c0a837d9721fc351f7a786438edf3639ddfc0f0dd
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cccabe27fca69cffc36c5209235d8ca6dc1406aede3af823f2321bbfdebad8c06829ee22860f49406f
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Tercer.- Informe sobre les activitats i actuacions del defensor de la persona col·legiada 

durant el 2019.  

Quart- Nomenament de tres persones interventores, entre les assistents a l’Assemblea, 

per a l’aprovació i la signatura de l’acta. 

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 

ORDRE DEL DIA 

Primer.- Ratificació, si escau, de la proposta efectuada per la Junta de Govern de 

nomenament del lletrat senyor Joan Maria Xiol Quingles com a defensor de la persona 

col·legiada per a un nou mandat.  

Segon.- Torn obert de paraules.  

Tercer.- Nomenament de tres persones interventores, entre les assistents a 

l’Assemblea, per a l’aprovació i la signatura de l’acta. 

Les assemblees es podran seguir per videostreaming en directe a través de la pàgina 

web col·legial.  

Es convoca totes les persones col·legiades. 

            Nota: D’acord amb l’article 59è dels Estatuts col·legials, la documentació relativa a les 

Assemblees Generals Ordinària i Extraordinària estarà a disposició de les persones 

col·legiades al Servei d’Atenció Col·legial  (c/ Mallorca, 283, planta baixa, horari de 9.00 a 

15.00h, de dilluns a divendres). Igualment, pot consultar-se a la pàgina web del Col·legi 

(www.icab.cat). 

Fins al 29 de juliol de 2020 es podran presentar propostes o esmenes signades, com a mínim, 
per cinquanta persones col·legiades, amb els requisits establerts a l’article 60è dels Estatuts 
col·legials. Fins a l’1 de setembre de 2020 les persones col·legiades podran presentar peticions 
escrites d’informació referides als assumptes de l’ordre del dia (article 61è dels Estatuts 
col·legials).Les propostes o esmenes i les peticions escrites d’informació es podran presentar 
davant del Registre General de l’ICAB (c/ Mallorca, 283, planta baixa, horari de 9.00 a 15.00 h, 
de dilluns a divendres) o per correu electrònic a l’adreça assemblea@icab.cat 

Els escrits presentats a l’empara dels articles abans esmentats per a les Assemblees Generals 
Ordinària i Extraordinària desconvocades del 23 de juliol s’entendran reproduïts per a les 
Assemblees  del 17 de setembre de 2020, llevat indicació en contrari dels seus signants. 

Les Assemblees es desenvoluparan de conformitat amb les normes sanitàries vigents en el 
moment de la seva celebració. 

 

 

 

http://www.icab.cat/
mailto:assemblea@icab.cat
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• Desconvocar les eleccions previstes per al proper dia 27 de juliol de 2020, per a proveir 

els càrrecs de president/a i quinze vocals del GAJ i proclamar i declarar electa, a les 

eleccions del 27 de juliol de 2020, per a proveir els càrrecs de president/ta i quinze 

vocals del Grup de l’Advocacia Jove (GAJ), a l’única candidatura presentada, integrada 

per: 

 

President: Albert Jané Crespo,                col. 34.525 

Vocal:  Carmen del Castillo Vericat                col. 33.354 

Vocal:  Alexander Salvador Cerqueda            col. 43.064 

Vocal:  Lorena Ortiz Cabanas               col. 32.401 

Vocal:  Asier Abad Mínguez                    col. 43.133 

Vocal:  Maria Paz Vallès Creixell            col. 37.369 

Vocal:  Pere Vidal López     col. 32.776 

Vocal:  Estefanía Puig García    col. 43.532 

Vocal:  Patrícia Rodríguez Veazey                  col. 44.163 

Vocal:  Mariona Argilés Playà    col. 38.149 

Vocal:  Irene Siurana Sieiro                col. 35.229 

Vocal:  Nil López Palahí     col. 44.744 

Vocal:  Beatriz Carando Vicente               col. 36.006 

Vocal:  Pol Fontquerni Ayensa             col. 43.131 

Vocal:  Eugènia Anoro Urréjola                col. 40.519 

Vocal:  Raül Calderero  Márquez              col. 42.369 

 

 

 

Barcelona, juliol de 2020 
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