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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 2017 

 

 La Junta de Govern del Col·legi ha celebrat en sessions de 10, 13 i 24  de gener. 

La Comissió Permanent de la Junta s’ha reunit el 17 i 31 de gener. 

 

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: 

 

 El cens col·legial a 24 de gener de 2017 és de 24.174 persones col·legiades, de les 

quals 16.570  són  col·legiades exercents i 7.604 són col·legiades no exercents. 

 

 La Junta de Govern ha aprovat la pròrroga dels Convenis institucionals següents: 

 
- Convenis amb la Mutualidad General de la Abogacía que tenen per objecte establir 

mecanismes de col·laboració mútua en matèria d’intercanvi d’informació, promoció, 

cessió per al seu ús de l’espai i equipaments, i totes aquelles altres que poguessin ser 

d’interès per ambdues institucions. 

 

- Conveni amb la Universitat de Barcelona de cooperació educativa de pràctiques 

acadèmiques externes dels estudiants d’aquesta Universitat. 

 

- Conveni amb la Diputació de Barcelona i el Departament de Justícia de la Generalitat 

de Catalunya per a la prestació en el 2017 d’un Servei d’Orientació Jurídica als 

ciutadans/es mitjançant els Punts d’Orientació Jurídica Municipals. 

 

- Conveni amb l’Ajuntament de Pineda de Mar per a la prestació durant el 2017 d’un 

Servei d’Orientació Jurídica a les Dones de Pineda de Mar. 

 

- Conveni amb la Diputació de Barcelona per a la prestació durant el 2017 del Servei 

d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge. 

 

- Conveni amb els Il·lustres Col·legis d’Advocats de Màlaga, València i Biscaia que té 

per objecte la promoció de l’arbitratge, l’ús de l’esmentat medi de resolució de conflictes 
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entre els advocats/des, l’intercanvi de les experiències de cadascun dels Col·legis 

signants, la celebració d’una reunió anual sobre la matèria i la col·laboració mútua, amb 

respecte al desenvolupament que sobre la matèria dugui a terme cadascuns dels 

Col·legis signants. 

 

-Convenis de col·laboració en matèria de formació amb les entitats següents: Centre 

d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada; Facultat de Dret d’Esade ; Universitat de 

Barcelona; Il·lustre Col·legi de Censors Jurats de Catalunya; Ajuntament de Sant Adrià 

de Besòs, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Internacional de Catalunya i  

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya. 

 

 La Junta de Govern ha aprovat la signatura dels Convenis de col·laboració en 

matèria de formació amb les institucions següents: 

 

- Conveni amb Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors de la Generalitat 

de Catalunya per a promoure i reforçar la formació dels alumnes de l’Escola de Pràctica 

Jurídica/CAMPUS de l’ICAB. 

 

- Conveni amb l’Ajuntament de Badalona per establir un marc de col·laboració per a la 

realització de pràctiques externes dels estudiants del Màster en Mediació per completar 

l’aprenentatge teòric i pràctic de l’estudiant per tal de proporcionar-li una formació 

completa i integral. 

 

 La Junta de Govern ha aprovat, a sol·licitud de l’òrgan de direcció de la Secció de Dret 

Comunitari i Internacional, el canvi de nom de la Secció que passa a denominar-se 

Secció de Dret Internacional i de la Unió Europea, de conformitat amb la 

denominació Unió Europea recollida en els tractats europeus vigents. 

 

 La Junta de Govern ha prorrogat fins al 31 de març de 2017 el termini per presentar 

nous treballs i projectes a concurs en relació amb els següents Premis Jurídics 

convocats per la Corporació: 

 
- Premi Feixó Carreras per a Noves Promocions sobre Dret processal o organització 

judicial. 

 



  

4 
 

-Modalitat C de l’Edició Extraordinària del Premi Ferrer Eguizabal sobre Dret 

Administratiu, destinada a guardonar un projecte d’investigació sobre el tema sobre 

“L’eficàcia i aplicació de la Llei 20/2013 de garantia de la unitat de mercat després dels 

seus 3 primers anys de vigència”. 

 

- Premi Ferrer Eguizábal sobre Dret Civil Edició Extraordinària destinat a guardonar un 

projecte d’investigació sobre el tema “Disseny de les figures successòries del Dret civil 

català davant el sistema tributari”. 

 

 La Junta de Govern ha ampliat fins al 30 d’abril el termini per a la decisió de la 

modalitat A del Premi Jurídic Ferrer Eguizábal destinada a guardonar les millors 

monografies sobre Dret administratiu i de la Generalitat de Catalunya, atès el nombre i 

extensió dels treballs presentats a concurs. 

 

 La Junta de Govern ha nomenat com a membres del Jurat del Premi Jurídic Ferrer 

Eguizábal Edició Extraordinària 2016 sobre el dret a la segona oportunitat de la 

persona física, les persones següents: 

 Sra. Elena Moreno Badia, diputada de la Junta de Govern 

 Sr. Josep Capdevila Francàs, diputat de la Junta de Govern 

 Sr. Tiziana Di Ciommo, presidenta de la Secció de Dret Concursal de l’ICAB 

 Sr. José M. Fernández Seijo, magistrat de la Secció 15 de l’Audiència Provincial 

de Barcelona. 

 

 La Junta de Govern ha nomenat com a membres del Jurat del Premi jurídic Ferrer 

Eguizábal Edició Ordinària i Extraordinària 2016 sobre Dret administratiu les 

persones següents: 

 Sra. Gemma Solanas Romero, diputada de la Junta de Govern 

 Sr. Josep Llàcer Morell, diputat de la Junta de Govern 

 Sr. Marc Vilar Cuesta, president de la Secció de Dret Administratiu de l’ICAB 

 Sr. Albert Andrés Pereira, magistrat de la Secció 5a de la Sala Contenciosa 

Administrativa del TSJC 

 Sr. Eduardo Paricio Rallo, magistrat de la Secció 5a de la Sala Contenciosa 
Administrativa del TSJC 
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 La Junta de Govern ha acordat posar en funcionament un Servei d’Informació a la 

ciutadania sobre les clàusules sòl de les hipoteques, que es presta a la seu 

col·legial del carrer de Mallorca núm. 283 de Barcelona.  

 

 La Junta de Govern ha atorgat la Medalla de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona, a les persones i entitats següents, en reconeixement a la seva trajectòria 

personal, professional, col·legial, institucional o social: 

 Sr. José Félix Alonso-Cuevillas Sayrol, advocat i president d’Alter Mútua de 

Previsió Social dels Advocats. 

 Sr. Emilio Zegrí Boada, advocat. 

 Sra. Olga Tubau Martínez, advocada. 

 Sr. Pedro Yúfera Sales, degà emèrit de l’ICAB. 

 Proactiva Open Arms, organització no governamental i sense ànim de lucre que 

té con a principal missió rescatar del mar als refugiats que arriben a Europa. 

 

 La Junta de Govern ha atorgat el Premi Felip Portabella 2016 al Sr. Pablo Llanera 

Conde, magistrat de la Sala Segona del Tribunal Suprem, en reconeixement al seu 

exercici de la funció jurisdiccional amb un especial respecte i consideració envers els 

advocats. 

 
 La Junta de Govern ha designat les diputades senyores Eva Pous i Julia Herrero per 

tal que, juntament amb el degà, senyor J. Oriol Rusca i Nadal, formin part de la 

representació de l’ICAB en el Jurat de l’edició 2016 del Premi de Treballs de Recerca 

de l’Associació Catalana de Pèrits Judicials i Forenses Col·laboradors amb 

l’Administració de Justícia. 

 

 La Junta de Govern ha aprovat la incorporació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona a l’Observatoire International d’Avocats en Danger, xarxa internacional 

d’organitzacions dedicades a la protecció dels advocats al món, contribuint així a 

l’enfortiment del l’estat de Dret. 
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 La Junta de Govern ha acordat l’adhesió de l’ICAB al Manifest “Per un Tribunal 

Constitucional Equilibrat”, promogut des de l’Associació de Dones Jutgesses 

d’Espanya (AMJE) davant de la propera renovació de quatre membres del Tribunal 

Constitucional.  

 

 

Barcelona, gener 2017 

 
 


