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

La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions d’11, 18 i 25  de gener de 2022. 

 

El cens col·legial a 31 de gener de 2022 és de 24.095 persones col·legiades, de les 

quals 16.914  són col·legiades exercents i 7.181 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: 
 
Acord de Junta de Govern de 18-01-2022 
 
“La degana informa que, amb motiu del seu nomenament com a delegada de Govern 

de Catalunya, renuncia al càrrec. 

La Junta de Govern se’n dóna per assabentada i fa constar en acta l’agraïment a la 

degana emèrita per la seva dedicació al Col·legi i a l’advocacia de Barcelona durant els 

darrers anys. 

Vist l’article 77 dels Estatuts col·legials segons el qual “el vicedegà o vicedegana ha 

d’exercitar totes les funcions que li confereixi el degà o degana, i ha d’assumir les 

d’aquest o aquesta en cas d’absència, malaltia , abstenció, recusació o vacant.” 

Vist l’article 78.2 dels Estatuts col·legials que disposa que “(...) Sens perjudici del que 

disposa l’article 77, les substitucions dels càrrecs de degà o degana, vicedegà o 

vicedegana, secretari o secretària, tresorer o tresorera, oïdor o oïdora de comptes 

corresponen al diputat o diputada que designi la Junta de Govern (...)”. 

La Junta de Govern adopta, per unanimitat dels membres assistents, els acords 

següents: 

Primer.- En haver-se produït la renúncia de la degana, correspon aplicar l’article 77 dels 

Estatuts col·legials, de conformitat amb el qual el vicedegà senyor Jesús M. Sánchez 

García, assumeix el càrrec de degà. 

El senyor Jesús M. Sánchez presta jurament. 

La senyora M. Eugènia Gay s’absenta de la sessió. 



  

3 
 

Segon.- Deixar sense efecte el nomenament per Junta de la senyora Susana Ferrer 

Delgadillo com a oïdora de comptes del Col·legi designant en la seva substitució, de 

conformitat amb l’article 78.2 dels Estatuts col·legials, el diputat senyor Carles García 

Roqueta com a oïdor de comptes. 

Tercer.- Designar, de conformitat amb l’article 78 apartat 2 dels Estatuts col·legials, la 

diputada senyora Susana Ferrer Delgadillo com a vicedegana del Col·legi. 

La senyora Susana Ferrer presta jurament.” 

 
Àrees de Responsabilitat 
 
Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia: Sra. Paz Valles. 

Comissió de Normativa: Sr. Albert Carles. 

Delegacions: Sra. Núria Flaquer. 

Comissió delegada per a la promoció dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS): Sra. Susana Ferrer, vicedegana. 

Àrea Internacional: Sra. Rosa Peña i Sr. Joaquim de Miquel, secretari, 

Àrea d’Igualtat: Sra. Yvonne Pavía. 

Fundació Ferrer Eguizábal (representant de l’ICAB en el Patronat assumint la 
presidència): Sra. Susana Ferrer Delgadillo, vicedegana. 

Fundació Sant Raimon de Penyafort (presidència): Sr. Jesús M. Sánchez, degà 

Observatori de Drets de les Persones (diputats responsables):Sr. Frederic Munné, Sr. 
Carles García Roqueta i Sr. Albert Carles. 

Institut I+Dret Institut d’Investigació i Innovació Jurídica: 

President: Sr. Jesús M. Sánchez, degà 

Vicepresidenta: Sra. Susana Ferrer, vicedegana 

Direcció: Sr. Joaquim de Miquel i Sr. Albert Carles, presidents de la Comissió de 
Normativa 
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Òrgans consultius 

• Aprovar la següent composició inicial del seu Consell de Redacció de l’ICABLOG: 

Directors:  
Sra. Susana Ferrer, vicedegana 

Sr. Frederic Munné, diputat de la Junta de Govern 

Vocals: 
Sr. Miquel Serra (civil) 

Sr. Angel Serrano (civil) 

Sra. Judith Muñoz-Sabaté (família)  

Sr. Alejandro Fuentes-Lojo (habitatge) 

Sra. Paz Cano (consum)  

Sr. Xavi Pineda (consum) 

Sr. Daniel Vázquez (mercantil) 

Sra. Yolanda Martínez (competència)  

Sr. Albert Folguera (tributari)  

Sr. Gabriel Capilla (administratiu) 

Sra. Olga Arderiu (penal) 

Sr. Omar Molina (laboral) 

Sr. Lluis Rodriguez Pitarque (processal) 

Sr. Manuel Richard (probàtica) 

Sr. José Antonio Andino (probàtica)  

Sr. Christian Herrera (arbitratge)  

Sra. Teresa Duplà (adr/masc)  

 

Comissions delegades de Junta 
• Nomenar com a vocal de la Comissió de Transformació Digital, la senyora Júlia 

Bacaria Gea. 
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Convenis i contractes 
 

• Signar el Conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i l'Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, per organitzar conjuntament un màster 

universitari, d'acord amb la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions 

d’advocat i procurador dels Tribunals que permeti els estudiants que el superin, prèvia 

realització de les proves legalment previstes i de la corresponent col·legiació, exercir la 

professió d'advocat/da. 

 
Comissions de persones col·legiades 

• Donar-se per assabentada que el 14 de desembre de 2021 es van celebrar eleccions 

per proveir els càrrecs de l’òrgan de direcció de la Comissió de Drogues de l’Il·lustre 

Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) i que l’òrgan de direcció de la Comissió de 

Drogues va quedar integrat per les persones següents: 

Presidenta:                      Amina Omar Nieto  

Vicepresident:                 Cristian Carci Lopez   

Secretaria-Tresorera:      Inés Guardiola Sánchez       

Vocals:                            Maria Barbancho Saborit  

                                        Alessio Castellano  

                                        Sheila Carmen Quiroz Sifuentes  

                                        Maria Teresa Esquitino Irles  

                                        José Javierre Arellano 

                                        Pablo Luna Diago 

                                        Carlos Martínez Mirón 

                                        Clara Martínez Nogués  

                                        Alicia Ozores Barbany 

                                        Javier Ris de Lucas 
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Premis Jurídics  

• Declarar desert el Premi In Memoriam Juan Carlos Elías 2021. 
 

Altres acords 

• Donar-se per assabentada de la superació de l’auditoria ISO 9001:2015 realitzada per 

AENOR.  

 

• Modificar l’Acord de la Comissió Permanent de la Junta de Govern de 3 de desembre 

de 2012 relatiu als requisits d’accés al Registre d’àrbitres fixats pel TSJC en els seus 

oficis de 6 de juny i 20 de setembre de 2012, i establir que, en endavant, els tres requisits 

d’accés al Registre d’àrbitres tenen caràcter cumulatiu, i en conseqüència són: 

a) Ser col·legiats/des en exercici (advocats/des), amb una antiguitat mínima de 7 anys 
a la Corporació, 

b) Tenir experiència com a àrbitre, i  

c) Acreditar formació en matèria d’arbitratge.  

Igualment, els advocats/des, que s’inscriguin, també podran fer constar altres mèrits 
relacionats amb aquesta matèria. Aquest nomenament serà notificat a les parts als 
efectes oportuns. 

 
Barcelona, gener de 2022 


