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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  2021 

 

La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 13 i 27 de juliol de 2021. 

 

El cens col·legial a 31 de juliol de 2021 és de 23.985 persones col·legiades, de les 

quals 17.013 són col·legiades exercents i 6.972 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  

 

Àrees de Responsabilitat col·legial 

 

 Aprovar la següent distribució de responsabilitats col·legials: 

 

Comissió Econòmica 

Sra. Yvonne Pavía Lalauze, tresorera 

 

Comissió per a la Igualtat dels Nous Models de Família 
Sra. Núria Flaquer Molinas 
 
Comissió delegada per a la promoció dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) 
Sra. Mª Eugènia Gay Rosell, degana 
 
Delegacions Territorials 
Sr. Jesús Mª Sánchez García, vicedegà 
 

 Crear l’Àrea de Dret de Consum per al seguiment de totes les qüestions d’interès 

col·legial i professional relacionades amb el Dret de Consum i per a la coordinació amb 

la Secció de Dret de Consum de l’ICAB, designant així mateix el diputat senyor Carles 

García Roqueta, ex president de la Secció de Dret de Consum, com a responsable 

d’aquesta nova Àrea.  
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 Aprovar els següents nomenaments de representació institucional: 

 

Fundació Instituto de Investigación Aplicada a la Abogacía 

Sra. Mª Eugènia Gay Rosell, degana 

 

Fundació Privada Ferrer Eguizábal 

Sra. Mª Eugènia Gay Rosell, degana (Presidenta) 

 

Fundació Privada Juristes Sense Fronteres 

Sr. Joaquim de Miquel Sagnier, secretari 

 

Fundació Lluís de Peguera 

Sr. Jesús Mª Sánchez García, vicedegà 

 

Fundació Privada Sant Raimon de Penyafort 

Sra. Mª Eugènia Gay Rosell, degana (Presidenta) 

Sr. Jesús Mª Sánchez García, vicedegà 

Sr. Joaquim de Miquel Sagnier, secretari 

Sra. Yvonne Pavía Lalauze, tresorera 

Sra. Susana Ferrer Delgadillo 

Sra. Carmen Valenzuela Hidalgo 

Sra. Montse Pintó Sala 

 

Premis Jurídics ICAB 

 

 Convocar el Premi jurídic Memorial Pedro Martín García 2021, dotat amb 3.000 euros, 

que està destinat a guardonar un treball o article sobre Dret Processal Penal. Podran 

optar a aquest Premi els col·legiats i col·legiades de l’ICAB que reuneixin els requisits 

establerts en les Bases del Premi, que es poden consultar en la pàgina web col·legial 

www.icab.cat.  

 

 Convocar el Premi jurídic Memorial Degà Roda i Ventura 2021, que 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’1de desembre 

de 2021. L’edició d’enguany compta amb dues modalitats: (I) Premi al millor article, sèrie 

d’articles o reportatge de caràcter informatiu o divulgatiu publicat en premsa escrita o 

digital, en publicacions periòdiques i regulars, dotat amb 1.500 euros, i (II) Premi a la 

millor monografia, assaig o article doctrinal publicat, dotat amb 3.000 euros. Podran 

http://www.icab.cat/
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optar a aquest Premi, els llicenciats/des i graduats/des en Dret i els estudiants d’una 

Facultat de Dret. Es poden consultar les Bases en la pàgina web col·legial www.icab.cat.  

 

 Convocar el Premi Jurídic Premi Duran i Bas per a noves promocions 2021, dotat 

amb 3.000 euros, que està destinat a ajudar a la realització d’un treball sobre un tema 

de Dret privat. Podran optar al Premi els col·legiats i col·legiades de l’ICAB que hagin 

obtingut el seu títol de graduat en Dret en l’any de la convocatòria o en els tres anteriors. 

Es poden consultar les Bases en la pàgina web col·legial www.icab.cat.  

 

 Convocar el Premi In Memoriam Juan Carlos Elías 21, dotat amb 1.000 euros i adreçat 

a totes les persones col·legiades, està 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. Es poden consultar les Bases en la pàgina web 

col·legial www.icab.cat. 

 
Altres acords 

 

 Crear un blog jurídic, amb la denominació ICABLOG, amb la voluntat de convertir-se 

en un clúster d’excel·lència en formació, recerca i innovació jurídica amb un llenguatge 

amè i pràctic, i nomenar la diputada senyora Susana Ferrer i el diputat senyor Frederic 

Munné com a directors d’aquest nou blog. Un Consell de Redacció supervisarà la línia 

d’editorial i proposarà temes d’actualitat a tractar. 

 
 Aprovar la realització d’obres a les instal·lacions del Servei d’Atenció Col·legial (planta 

baixa de la seu col·legial del carrer de Mallorca, 283)  per crear tres sales noves de 

videoconferències amb presons.  

 

 Nomenar el col·legiat senyor Alejandro Prim com a delegat internacional a Colòmbia. 

 

 Aprovar la convocatòria ICAB 2021 per a la concessió d’ajuts a projecte de 

cooperació jurídica amb pobles en via de desenvolupament (0,7%), d’acord amb les 

Bases que poden ser consultades a la pàgina web col·legial www.icab.cat.   

 

 

http://www.icab.cat/
http://www.icab.cat/
http://www.icab.cat/
http://www.icab.cat/
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 Acordar la convocatòria per a la promoció de la formació entre els seus col·legiats/des 

i estudiants associats/des de tres beques del 25% de l’import total pels Màsters 

d’especialització jurídica d’Immobiliari, Compliance, Negocis, Propietat Industrial i 

Intel·lectual, Laboral i Recursos Humans,  Advocacia Penal, Societat de la Informació, 

Família i Successions, Mediació i Arbitratge i ADR, Fiscal ,Dret Concursal i Dret de 

l’Esport.  

 
 

 Aprovar la nova Política de Qualitat de l’ICAB, de conformitat amb la Norma ISO 

9001:2015. 

 

 Aprovar la documentació del sistema de Compliance de l’ICAB, en concret: el Marc 

de Gestió del risc de Compliance penal, el Reglament de la Funció de Compliance penal 

i del Sistema de gestió de Compliance penal, i la Política de Compliance penal. 

 

 Renovar les Pòlisses de responsabilitat civil  Bàsica número 1188480 i 

professional número 1189060 per als anys 2022 i 2023 amb la companyia Caser.   

 

Barcelona, juliol de 2021 


