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ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE 
L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – NOVEMBRE  2021 
 

La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 2, 8, 10, 16 i 30  de novembre 

de 2021. 

 

El cens col·legial a 30 de novembre de 2021 és de 24.164 persones col·legiades, de 

les quals 17.200 són col·legiades exercents i 6.964 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 
 

• Nomenar la diputada senyora Montse Pintó com a diputada responsable de la Comissió 
d’Advocats d’Empresa, juntament amb la tresorera senyora Yvonne Pavia. 

 

• Nomenar la diputada senyora Mireia Ramon com a diputada responsable de les 

Comissions d’Advocats Sèniors i de Drets de la Gent Gran, juntament amb la diputada 

senyora Montse Pintó.  

 
Comissions delegades de Junta 

 
• Constituir una Comissió delegada de Junta per a la promoció, divulgació, foment i 

estudi del Dret civil català. 
Per a l'assoliment de les seves finalitats, la Comissió podrà desenvolupar, entre d'altres, 
les activitats següents: 

a)  Organitzar, en col·laboració amb la Comissió de Cultura i Formació dels Col·legi, 
activitats formatives i divulgatives en format de reunions tècniques de treball, fòrums, 
conferències, seminaris, cursos, simpòsiums, jornades i congressos, en modalitat 
presencial i on-line. 

  
b) Col·laborar amb l’Institut I+Dret en projectes de desenvolupament normatiu amb 
l’elaboració de propostes normatives de lege ferenda  en matèria de Dret civil català. 
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c) Promoure la signatura per part del Col·legi de convenis de col·laboració amb les 
universitats, acadèmies i altres institucions jurídiques, col·legis de l’advocacia i altres 
col·legis professionals per dur a terme la seva tasca de promoció i foment de l’estudi i el 
perfeccionament del Dret civil català. 

La Comissió del Dret civil català treballarà en especial col·laboració amb la Secció de 
Dret civil i amb les altres Seccions i Comissions col·legials. 

 
• Nomenar com a vocals de la Comissió d’Honoraris la senyora Sílvia Toledo Sánchez  i 

la senyora Marta Subirana Bargalló. 

 

• Nomenar com a vocals integrants de la Comissió de Relacions amb l’Administració i 
la Justícia el senyor Albert Folguera Ventura, la senyora Monica Gual de Diego, el senyor 

Luis San José Gras i el senyor Alejandro José de Llano Salvador 

 
• Pel que fa a la convocatòria ICAB 2021 per a la concessió d’ajuts a projectes de 

cooperació jurídica amb pobles en via de desenvolupament (0,7%) d’1 de setembre 

de 2021 aprovar la concessió de l’ajut al projecte de cooperació al 
desenvolupament de l’organització “Alternativa Intercanvi amb pobles 
Indígenes” amb un import de 15.441,26€. 

 
Òrgans consultius 

 
• Nomenar el Sr. Sergio Nasarre, catedràtic de Dret civil de la Universitat Rovira i Virgili i 

el col·legiat Sr. Omar Molina García com a membres del Consell Assessor de 
l'Institut I+Dret d'Investigació i Innovació Jurídica. 
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Convenis de col·laboració 
 

• Signar el Conveni de col·laboració entre l’Asociación Española de Abogados 

Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro SL i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona que té per objecte la coorganització  del XXI Congrés Nacional de 
l’Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y 
Seguro que tindrà lloc entre els dies 10 a 12 de novembre de 2022 a Barcelona.  

 
 

• Aprovar la signatura d’un acord de col·laboració amb l’editorial Economist & Jurist 
Digital per a donar accés a totes les persones col·legiades a la Revista Economist &Jurist 

digital, que inclou notícies i casos d’actualitat accés a tota a models, legislació, 

jurisprudència i llibres, actualitat de jurisprudència i legislació, podcast, webinars, 

hemeroteca digital E&J, suplement mensual, accés a les revistes Fiscal & Laboral i 

Inmueble, una subscripció en paper d’E&J, l’accés  a la Revista The impact Lawyers en 

monolloc i 25 ebooks anuals.  

 

• Signar un Conveni marc de col·laboració amb l’Associació pel Foment de 
l’Arbitratge (AFA), que servirà per a enfortir la presència institucional de l’AFA a 

Barcelona i Catalunya.  
 

Seccions col·legials 
 
 

• Donar-se per assabentada de la dimissió de la senyora Anna Guix Tornos com a 

secretària de la Secció de Dret de la Competència i de la Propietat Industrial.  
 

• De conformitat amb les previsions de l’article 22.6 del Reglament de la Comissió de 

Cultura i Formació de l’ICAB, acorda desconvocar les eleccions inicialment previstes per 

al 22 de novembre de 2021 per proveir els càrrecs de l’òrgan de direcció de la Secció de 
Compliance i declarar electa la candidatura única proclamada integrada pels 

companys i companyes següents: 

Secció de Compliance 
 
Presidenta 
Isabel Vizcaíno González  
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Vicepresident 
Francesc Lluis Bonatti Bonet 
 
Secretari 
Jaume Antich Soler  
 
Vocals 
Montserrat Pla Pla  
Anna Núñez Miró 
Emilio Zegrí de Olivar 
Maria Teixidor Jufresa  
Alain Casanovas Ysla  
María Tornos de Gispert  
Oscar Taboada Cuadrado 
Melanie Días Pinedo  
Andrea Accuosto 
 

• De conformitat amb les previsions de l’article 22.6 del Reglament de la Comissió de 

Cultura i Formació de l’ICAB, acordar desconvocar les eleccions inicialment previstes per 

al 22 de novembre de 2021 per proveir els càrrecs de l’òrgan de direcció de la Secció de 
Dret de la Construcció i declarar electa la candidatura única proclamada integrada 

pels companys i companyes següents: 

 
Secció de Dret de la Construcció 
 
Presidenta 
Fàtima Almudena Uruñuela Fortes  
Vicepresident 
Carlos Obeso Riess 
Secretària 
Gemma Martínez de la Torre 
Vocals 
Joan Carles Savall Olivella  
Ignasi Puig Abós 
Jaume Argemí Llagostera  
Ana Cristina Just Zuazu 
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• De conformitat amb les previsions de l’article 22.6 del Reglament de la Comissió de 

Cultura i Formació de l’ICAB, acordar desconvocar les eleccions inicialment previstes el 

22 de novembre de 2021 per proveir els càrrecs de l’òrgan de direcció de la Secció de 
Drets de Propietat Intel·lectual i Drets d’Imatge i declarar electa la candidatura única 
proclamada integrada pels companys i companyes següents: 

 

 
Secció de Drets de Propietat Intel·lectual i Drets d’Imatge 
 
Presidenta 
Marta Insúa Berdún 
 
Vicepresident 
Gerardo de Lucas Abril 
 
Secretària  
Anna Guix Tornos 
 
Vocals 
Maria Cristina de Canals Jimenez 
Eva Faustino Ribas  
Abel Garriga Moyano 
Anna Jarques Farres 
Eric Jordi Cubells 
Sergio de Juan-Creix Cuatrecasas 
Isabel Mosquera Castro 
Anna Pacheco Aceña 
Santiago Robert Guillén  
Jose Luis Torrecilla Rodriguez 
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• De conformitat amb el que preveu l’article 20 i altres normes concordants del Reglament 

de la Comissió de Cultura i Formació de l’ICAB, la Junta de Govern acorda convocar 

eleccions per al proper 14 de desembre de 2021 per proveir els càrrecs de president/a, 

vicepresident/a, secretari/ària i un mínim d’un vocal i un màxim de deu vocals de la Secció 
de Dret de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.  
 
 
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 14 de desembre per proveir els càrrecs de l’òrgan de 

direcció de la Comissió de Dones Advocades i declarar electa la candidatura única 
proclamada integrada pels companys i companyes següents: 

 

Comissió de Dones Advocades 

Presidenta 
Olga Arderiu Ripoll       
           
Vicepresidenta: 
Marina Roig Altozano    
 
Secretària-tresorera:   
Gemma Elisenda Sahun Serena     
         
Vocals:   
Andrea Accuosto 
Àngels Calavia Molinero 
Ana Abrain Cariñera 
Joana Badia Rión 
Ainhoa Azahara Díaz  
Cristina González Barco  
Júlia Humet Ribas 
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• 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 14 de desembre per proveir els càrrecs de l’òrgan de 

direcció de la Comissió de Justícia Penal Internacional i Drets Humans i declarar 
electa la candidatura única proclamada integrada pels companys i companyes 

següents: 

 

Comissió de Justícia Penal Internacional i Drets Humans 

President 
David Querol Sánchez 
 
Vicepresidenta: 
Emma Hakobyan  
 
Secretari-tresorer:   
Jesús Becerra Briceño  
          
Vocals:   
Antonia Rocha González  
Claudia Bosch Vilaró 
Elena Vallejo García 
Carmen del Castillo Vericat  
Jorge Regidor Sánchez  
Meritxell Recolons Saurí  
Sierga Atienza i Sierra  
Jordi Palou Loverdos  
Yolanda Bassas Gimeno 
 

• 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 14 de desembre per proveir els càrrecs de l’òrgan de 

direcció de la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de 
l’Advocacia i declarar electa la candidatura única proclamada integrada pels 

companys i companyes següents: 
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Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia 

President 
Àlex Solà Paños 
 
Vicepresidenta: 
Mireia Montesinos Sanchís 
 
Secretari-tresorer:   
Xavier Muñoz Soriano 
Vocals:   
Marta Clapés Cascón 
Marion Hohn Abad 
Laia Serra Perelló 
Sixto Garganté Petit 
Paula Arce Becerra  
Adrià Font Bofill 
Teresa Blasi Gacho  
Jordi Crespo Llavador  
Elena Raya Plaza  
Albert Parés Casanova  
 

• Proclamar les dues candidatures a les eleccions del 14 de desembre de 2021 per 

proveir els càrrecs de l’òrgan de direcció de la Comissió de Drogues, que seguidament 

s’indiquen per rigorós ordre de presentació davant del Registre General del Col·legi: 

 

Candidatura  

Presidenta:                       Yolanda Tenorio Fernández 
Vicepresident:                  Antoni Pascual i Cadenas 
Secretari-Tresorer:          Ignacio Casanovas Canalda 
Vocals:                             Mari Carmen Ferrando Agulló  
                                          Norma Pedemonte Rubio 
                                          Maria Isabel Harranz Corral 
                                          Miriam Elena García Sandoval  
                                          Concepción Cortés Pablo  
                                          Jorge Dieguez Lama  
                                          Ignacio Abad San Epifanio  
                                          Luis López Pardo  
                                          Eloi Castellarnan Fort  
                                          Carlos Hurtado Alfageme 
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Candidatura  

Presidenta:                    Amina Omar Nieto  
Vicepresident:               Cristian Carci Lopez  
Secretària- Tesorera:    Inés Guardiola Sánchez  
Vocals:                           Maria Barbancho Saborit  
                                        Alessio Castellano   
                                        Sheila Carmen Quiroz Sifuentes 
                                        Maria Teresa Esquitino Irles  
                                        José Javierre Arellano  
                                        Pablo Luna Diago  
                                        Carlos Martínez MIrón  
                                        Clara Martínez Nogués  
                                        Alicia Ozores Barbany  
                                       Javier Ris de Lucas 
                            

La votació per a l’elecció dels càrrecs de l’òrgan de direcció de la Comissió de Drogues 
tindrà  lloc a la seu del Col·legi el proper 14 de desembre de 2021, entre les 12.00 h i 
les 17.00 h, tal com es preveu en la convocatòria electoral. 

• Donar-se per assabentada que no s’ha presentat cap candidatura a les eleccions a 

l’òrgan de direcció de la Comissió de Drets de la Gent Gran. 

 

Altres acords 
 

• No adoptar cap acord corporatiu, en aplicació de l’article 21 dels vigents Estatuts 

col·legials, consistent en l’habilitació per a la defensa d’assumptes propis, atès que 

les condicions d’accés a la professió han de ser coincidents arreu de l’Estat i l’habilitació 

per assumptes propis ha estat suprimida tant en l’Estatut General de l’Advocacia 

Espanyola com en la Normativa de l’Advocacia catalana.   

 

• Adherir-se a la iniciativa  de manifestació virtual “Un crit per les dones afganeses” 

impulsada per la Comissió de Dones i d’Igualtat de l’Associació Intercol·legial de 
Col·legis Professionals de Catalunya juntament amb la Fundació Internacional de la 
Dona Emprendedora (FIDEM) i Dones COEINF i al Manifest en defensa dels drets de 

les dones i la població de l’Afganistan. 
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• Col·locar en la Sala d’Usatges de la Biblioteca del Col·legi una placa commemorativa del 
40è aniversari de la constitució de la Fundació Privada Ferrer Eguizábal (1981- 

2021), inaugurant-se també el Fons o Secció Ferrer Eguizábal de la Biblioteca, on 

estaran dipositades les obres que han estat guardonades amb els Premis Jurídics Ferrer 

Eguizábal des de la seva creació. 

 
 

Barcelona, novembre de 2021 


