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

La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 5,13, 19 i 26 d’abril de 2022. 

 

El cens col·legial a 30 d’abril de 2022 és de 24.066 persones col·legiades, de les quals 

17.148  són col·legiades exercents i 6.918 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 el diputat senyor Ramon Casanova, president de la Comissió de Deontologia 

Professional, com a representant de l’ICAB en el Patronat de la Fundació Consell de 
la Informació de Catalunya. 

 

• Designar la diputada senyora Rosa Peña com a representant del Col·legi en la 

Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès. 

 

• Designar la diputada senyora Mireia Ramon per tal que formi part del Patronat de la 
Fundació Sant Raimon de Penyafort com a un dels sis patrons designats per la Junta 

de Govern de l‘ICAB, substituint en aquesta plaça el senyor Jesús M. Sánchez García 

qui, com a mou degà de l’ICAB, ha passat a ser president de la Fundació en aplicació 

de l’article 14 dels Estatuts Fundacionals. 

 
• Nomenar els següents nous membres del Consell Assessor de l’Institut I+Dret: 

 
- Sr. Joan Picó i Junoy, catedràtic de Dret processal de la Universitat Pompeu Fabra 

- Sr. Antoni Gómez Valverde, president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes 

de Catalunya 

- Sr. Joan Vall Gil, secretari del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya 
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• Designar el diputat senyor Frederic Munné, responsable del Centre ADR ICAB-

Arbitratge, com a nou vocal representant de l’ICAB en la Junta Directiva de 
l’Associació Catalana per a l’Arbitratge i en el Tribunal Arbitral de Barcelona, en 

substitució del senyor Juli de Miquel Berenguer. 

 

• Designar l’advocada senyora Sandra Peirón García, gerent de l’ICAB, com a nova 
vocal representant de l’ICAB en el Tribunal Arbitral de Barcelona, en substitució 

de la senyora Mercè Pigem Palmés. 

 

Aportacions econòmiques 

• Satisfer la quota corresponent al 2022 de 400 euros a la Confederación Española de 
la Abogacía Joven (CEAJ). 
 

• Satisfer la quota corresponent al 2022 de 2.500 lliures esterlines a la International Bar 
Association (IBA).  

 
• Satisfer la quota corresponent al 2022 de 2.000 euros a la Fundació Privada Centre 

d’Estudis Internacionals (CEI). 
 

• Satisfer, la quota corresponent al 2002 de 907,50 euros a l’Association 
internationales des Jeunes Avocats (AIJA).  
 
Altres acords 

 
• Satisfer 300 euros a l'Associació del Concurs Internacional de Música Maria 

Canals, del Patronat del qual forma part el Col·legi, per a l’organització de la 67a edició 

d’aquest Concurs, que tindrà lloc a Barcelona, del 27 de març al 7 d'abril de 2022.  

 

• Convocar sis beques de 500 euros cadascuna per a la realització del Postgrau en 
Pràctica Jurídica, tres beques de 500 euros cadascuna per a la realització del 

Postgrau en pràctica jurídica, àrea de Dret Civil i tres beques de 500 euros 

cadascuna per a la realització del Màster en Dret de Família.  
 
Barcelona, abril de 2022 


