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

La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 6, 12, 21 i 26 de juliol de 

2022. 

 

El cens col·legial a 31 de juliol de 2022 és de 24.003 persones col·legiades, de les 

quals 17.102 són col·legiades exercents i 6.901 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 
 

• Nomenar com a president del Consell Assessor de l’Observatori dels Drets de les 
Persones de l’ICAB, el senyor Carles McCragh, degà emèrit de l’Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Girona i vicepresident de la Fundació de l’Advocacia Espanyola. 

 

• Nomenar com a membres del Consell Assessor de l’Observatori dels Drets de les 
Persones de l’ICAB: el senyor Blas Imbroda, degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Melilla i la senyora Carmen Valenzuela, presidenta de la Comissió d’Estrangeria de 
l’ICAB. 
 

• Nomenar el senyor Albert Moreno Solé com a nou vocal de la Comissió de 
Deontologia.  

 
 

• Nomenar el diputat senyor Carles García Roqueta com a nou representant de l’ICAB 
en Alter Mútua dels Advocats i Advocades, en substitució del secretari del Col·legi. 
 

• Acceptar per part de l’ICAB el càrrec de la vicepresidència de la Junta Directiva de 
l'Associació Copersona i  nomenar com a representant del Col·legi en l’Associacio a 
la senyora Carmen Perez-Pozo Toledano. 
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Distincions 

• Atorgar el Women Business&Justice European Forum Award 2022 a les persones 
següents: 
 

• Sra. Mª Eugènia Gay Rosell, degana emèrita del Col·legi i impulsora del 
Congrés Women Business&Justice European Forum. 

• Sra. Maia Román Fernández, presidenta de la Confederación Española de 
Abogadas Jóvenes (CEAJ). 

• A títol pòstum,  a la Sra. Cecilia Monzón, advocada especialitzada en temes de 
perspectiva de gènere, assassinada a Puebla (Mèxic) el 21 de maig de 2022. 

 

Premis Jurídics ICAB 

• Convocar els Premis Jurídics ICAB 2022 següents: 
 
• Premi Memorial Degà Roda i Ventura, destinat a guardonar els millors treballs que 

versin sobre Col·legis professionals i l’exercici de les professions liberals, 
especialment l’advocacia, publicats en el territori de l’Estat espanyol i escrits en 
qualsevol de les llengües oficials d’aquest entre l’1 de gener i l’1 de desembre de 
2022. 
 

• Premi Memorial Degà Josep Joan Pintó Ruiz,  destinat a ajudar a la realització d’un 
treball sobre un tema de Dret Civil català.  

 
• Premi Luis del Castillo, destinat a guardonar el millor projecte d’investigació presentat 

a concurs sobre Justícia Penal Internacional i Drets Humans 
 

• Premi Memorial Pedro Martín García, destinat a guardonar un treball o article sobre 
Dret Processal Penal. 

 
• Premi Feixó Carreras per a noves promocions, destinat a ajudar a la realització d’un 

treball sobre un tema de Dret Processal o Organització Judicial. 
 

• Premi Ferrer Eguizábal sobre Dret Administratiu, destinat a guardonar la millor 
monografia inèdita o publicada entre l’1  de setembre de 2021  i l’1 de desembre de 
2022 que es presenti a concurs en matèria de Dret administratiu. 
 

• Premi In Memoriam Juan Carlos Elías 2022, per destacar una proposta motivada, 
en forma d’article o no, de millora en els pactes dels fulls d’encàrrec professional, la 
facturació o minutació, les taxacions de costes i jures de comptes i, en general, els 
honoraris professionals de l’advocacia, als efectes que les persones col·legiades 
que hi vulguin participar aportin una idea innovadora o una millora, degudament 
motivada i argumentada, en l’esmentada matèria. 

 
Les Bases dels esmentats Premis es poden consultar en la pàgina web col·legial 
www.icab.cat . 

Barcelona, juliol de 2022 

http://www.icab.cat/

