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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  2023 
 

La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 10, 17, 19, 24 i 26, 31  de 

gener de 2023. 

 

El cens col·legial a 31 de gener de 2023 és de 24.130  persones col·legiades, de les 

quals 17.315 són col·legiades exercents i 6.815 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  
 

• De conformitat amb l’article 85.3 dels Estatuts col·legials, nomenar com a nous 
ponents de la Comissió de Deontologia Professional, per a un mandat de dos anys, 

l’advocada Sra. Jennifer Losada Garcia i l’advocat Sr. Javier Solé Jiménez.  

 

Convenis 

• Adherir-se al “Convenio entre la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias 
y el Consejo General de la Abogacía Española para la implantación del sistema 
de comunicación por videoconferencia entre colegios de abogados y centros 
penitenciarios”, assumint les obligacions derivades d’aquest Conveni i amb subjecció 

a totes les seves clàusules.  

 

• Signar un Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona per a la millora 
de l'assessorament, l'especialització i l'atenció a la ciutadania en l'àmbit del 
consum. 

En concret, l'objecte d’aquest conveni és establir i regular la col·laboració entre 

l’Ajuntament de Barcelona i l’ICAB per a la millora i l’especialització en l’assessorament 

que ofereix l’OMIC com a servei públic de consum de Barcelona, així com establir la 

col·laboració per la creació de nous projectes, activitats, premis i col·laboracions que 

incentivin a nous professionals del dret a especialitzar-se en l’àmbit del consum. 
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Premis Jurídics   
 

• Aprovar la creació del Premi Jurídic Maria Soteras, qui va ser la primera dona 

advocada col·legiada a l’ICAB (1927) i també la primera dona advocada exercent a 

Catalunya., i convocar la primera convocatòria d’aquet Premi. 

 

El Premi està destinat a  guardonar un treball o article jurídic sobre igualtat de gènere, 

des de la perspectiva de qualsevol branca del Dret civil, laboral, penal (inclosa la 

violència masclista), etc....El seu lliurament  està previst que es faci el 8 de març de 

cada any, en què es commemora el Dia Internacional de les Dones. 

Les Bases del Premi poden consultar-se en la pàgina web corporativa de l’ICAB 

www.icab.cat.  

Altres acords 

• Convocar una nova edició del Concurs de Fotografia Photograficab “La seu de 
l’advocacia a través del temps”, las Bases del qual poden ser consultades a la pàgina 

web col·legial www.icab.cat. 

Altres informacions d’interès general 

• El 26 de gener de 2023 va tenir lloc a la seu de l’ICAB l’acte de lliurament de la Medalla 
de l’ICAB al Sr. Carles Mundo i Blanch, en reconeixement a la seva sensibilitat cap a 

l’advocacia i a la seva inestimable col·laboració amb l’ICAB durant el seu mandat com 

a conseller de Justícia. 

 

Barcelona, gener de 2023 
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