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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  2021 
 

La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 7, 12 i 28 de gener de 2021. 

 

El cens col·legial a 31 de gener de 2021 és de 24.095 persones col·legiades, de les 

quals 16.981 són col·legiades exercents i 7.031 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: 
 
Àrees de responsabilitat col·legial 
 

• De conformitat amb els articles 78.1 i 85.2 dels Estatuts col·legials, nomenar la diputada 

senyora Susana Ferrer com a presidenta de la Comissió de Deontologia 
Professional, en substitució del vicedegà senyor Joaquim de Miquel. 

 

• Per raons d’organització interna de la gestió col·legial, delegar la competència 
d’aixecar el secret professional prevista en l’article 74 1 u) dels Estatuts col·legials 

en la diputada presidenta de la Comissió de Deontologia Professional, senyora Susana 

Ferrer, de conformitat amb el que disposen l’article 78.1 dels Estatuts col·legials i els 

articles 8 i 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
Premis jurídics 
 

• Acordar que la degana senyora Mª Eugènia Gay, el secretari senyor Jesús Sánchez i el 

diputat senyor Frederic Munné formin part de la representació de l’ICAB en el Jurat de 
la darrera edició del Premi de Treballs de Recerca de l’Associació Catalana de 
Pèrits Judicials i Forenses Col·laboradors amb l’Administració de Justícia. 
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Convenis de Col·laboració. 
 

• Aprovar les pròrrogues dels Convenis de col·laboració següents:  

 Conveni amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona relatiu a la gestió 
del Servei d’Assistència al Detingut dels partits judicials de Tarragona, Valls i el 
Vendrell. 

 

 Conveni marc de col·laboració en matèria de promoció de l’arbitratge entre 
els Il·lustres Col·legis d’Advocats de Màlaga, Señorío de Vizcaya, Barcelona i 
València, per al període de dos anys. 

 

 Conveni amb Alter Mútua dels Advocats, a proposta del Grup de l’Advocacia 
Jove per a col·laborar en la producció de continguts audiovisuals de formació 
per a advocats/des joves; per al premi extraordinari de futurs advocats de 
Barcelona i la constitució d’un grup de treball i seguiment entre el GAJ i Alter 
Mútua per tal d’identificar les necessitats en matèria de previsió social del 
col·lectiu d’advocats i advocades joves, per al període d’un any més.  

 

Barcelona, gener de 2021 


