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

La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 3,5,17,25 i 30 de maig de 

2022. 

 

El cens col·legial a 31 de maig de 2022 és de 24.049  persones col·legiades, de les 

quals 17.145  són col·legiades exercents i 6.904 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: 
 
Nomenaments institucionals 
 

• Designar, en el marc del procés d’elaboració del Pacte Nacional per la Justícia, que té 

per finalitat establir les bases de consens entre tots els operadors jurídics  per avançar 

cap a un model d’Administració de Justícia més modern, proper i àgil en benefici del 

conjunt de la societat, com a representants de l’ICAB en la Taula del Pacte Nacional 
per la Justícia, per formar part dels diversos Grups de Treball les persones següents:  

- Competències i Governança: Sra. Susana Ferrer Delgadillo, vicedegana. 

- Digitalització, modernització i formació a l’Administració de Justícia: Sra. Paz 

Valles Creixell, diputada de la Junta de Govern. 

- Mediació i resolució alternativa de conflictes: Sr. Carles Roqueta, diputat de la 

Junta de Govern. 

- Promoció i ús del català: Sr. Frederic Munné Catarina, diputat de la Junta de 

Govern. 

- Atenció a la víctima i perspectiva de gènere: Sra. Carmen Valenzuela Hidalgo, 

diputada de la Junta de Govern. 

- Assistència jurídica gratuïta i serveis d’orientació i assessorament jurídic: Sra. 

Carmen Valenzuela Hidalgo, diputada de la Junta de Govern, 

- Execució Penal: Sr. Albert Carles Subirats, diputat de la Junta de Govern. 
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• Nomenar l’advocat senyor Sebastián de Pascual  com a delegat internacional de 
l’ICAB pel Marroc i l’advocat senyor Jaime Tomás Guerra Balic com a delegat 
internacional de l’ICAB per a l’Àfrica Subsahariana. 
 
Convenis 

• Signar el Conveni de Col·laboració entre la New York State Bar Association 
(NYSBA) i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia  de Barcelona, que preveu l’establiment 

de condicions avantatjoses per a les persones col·legiades de l’ICAB en relació amb la 

seva adscripció a la New York State Bar Association (NYSBA). 

 

Altres acords 

• Aprovar la incorporació de l’ICAB com a membre del Law Societies Compact Forum 
For SDG 16- Promoció de l’Estat de Dret i l’Accés a la Justícia. La incorporació a 

aquesta entitat – que no comporta el pagament de cap quota anual - permet que 

membres de les diferents Seccions i Comissions col·legials formin part de Grups de 

Treball constituïts en el si del Fòrum per tractar sobre temes com són l’accés a la 

Justícia, la igualtat, els drets humans o les noves tecnologies. 

 

• Aprovar la convocatòria de Beques d’Estudi per als Màsters d’especialització 
Jurídica 2022-2023 oferint tres beques del 25% de l’import total per als Màsters 

d’Immobiliari, Compliance, Negocis, Laboral i Recursos Humans, Advocacia Penal, 

Societat de la Informació, Família i Successions, Mediació, Arbitratge i ADR, Fiscal, 

Dret Concursal i Dret de l’Esport. 

 

• Reobrir la Sala de Togues per al seu ús pels col·legiats i col·legiades que així ho 

desitgin. 
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• Signar el Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC), l’Associació per 
l’orientació, formació i inserció (CITE), Cruz Roja Española, Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona i el Consorci per a la normalització lingüística (CPNL) 
en matèria de l’atenció a persones en temes de migració internacional (immigració, 

emigració, retorn voluntari i refugi).  

 

Barcelona, maig de 2022 


