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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  2021 
 

La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 10, 13 i 25  de maig de 2021. 

 

El cens col·legial a 31 de maig de 2021 és de 23.975  persones col·legiades, de les 

quals 23.975 són col·legiades exercents i  6.990 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 Provisional 
d’interès general: 
 
Comissions de persones col·legiades 

 
• De conformitat amb les previsions de l’article 15.6 del Reglament de les Comissions de 

Persones Col·legiades de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, desconvocar 

les eleccions inicialment previstes per al 26 de maig de 2021 per proveir els càrrecs de 

l’òrgan de direcció de Comissió d’Arbitratge i declarar electa la candidatura única 

proclamada integrada pels companys i companyes següents: 

 

President:   Pedro Luis Yúfera Sales                   

Vicepresident:             José Rosell      

Secretària-tresorera:   Irene Arranz Puig               

Vocals:   Patrícia Saiz González 

                                              Jorge Álvaro Azagra Malo 

                                              Christian Herrera Petrus  

                                              Elisabet Rosa Sempere 

                                              Ignacio Ripol Carulla 

                                              Isabel Mateu Martin 

                                                          Raul de Cruïlles Viola 
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Altres acords 
 

• Col·laborar en la campanya de l'Associació Catalana d'Afectats i Afectades de 
Fibromiàlgia i d’altres Síndromes de Sensibilització Central (ACAF) de 
conscienciació i sensibilització social amb la il·luminació diversos indrets de 

#CatalunyadeBlau, il·luminant la façana de l’edifici de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 

de Barcelona i fent difusió de la campanya en les seves xarxes socials.   

 

• Adherir-se al comunicat de la Comissió de Justícia Penal Internacional i Drets 
Humans de l’ICAB davant la violació de Drets Humans contra la població civil a 
Colòmbia.  

 

• Signar un nou acord de col·laboració entre l’Agència per la Competitivitat de 
l’Empresa (ACCIÓ) i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per a la 
internacionalització de les empreses i professionals de la demarcació territorial de 

l’ICAB pertanyents al sector de serveis jurídics. 

 

• Donar recolzament a la Declaració de FERRMED, entitat de la qual l’ICAB n’és 

membre, relativa a la posició del FERRMED i de la Plataforma EULER/R+D+4i 

(Regions Econòmiques Locomotores UE/Euràsia) en relació amb la Xarxa 
Transeuropea de transport.  

 
Club ICAB 
 

• Prorrogar per un any més el contracte entre l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona i Cepsa Card SA que té per objecte la difusió entre les persones 

col·legiades i el personal de l’ICAB de la targeta Star Direct, propietat de Cepsa Card, 

perquè puguin accedir de forma avantatjosa a determinats productes i serveis.  

 

 
Barcelona, maig de 2021 

 


