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

La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions d’1,6,13 i 27 de setembre de 

2022. 

 

El cens col·legial a 30 de setembre de 2022 és de 24.171 persones col·legiades, de 

les quals 17.285 són col·legiades exercents i 6.886 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 

• Incorporar la diputada senyora Rosa Peña i de l’advocat senyor Carles Fatás Mosquera 

com a nous membres del Consell Assessor de l’Observatori dels Drets de les 
Persones de l’ICAB. 

 

• Incorporar a la nova Comissió delegada de Dret Civil català, juntament amb el diputat 

senyor Ramon Casanova, el diputat senyor Frederic Munné. 

 
Aquesta Comissió té la finalitat de promoure, divulgar, fomentar i estudiar el Dret Civil 

català.  

 

Convenis i contractes 
 

• Signar un conveni de col·laboració amb el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats 

de Catalunya amb la finalitat de digitalitzar obres que contribueixin al foment de l’ús i 
la qualitat del llenguatge jurídic català. 

• Prorrogar per un any el contracte signat entre l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona i AON Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros SAU relatiu a les pòlisses 
d’assegurança individuals que subscriuen les persones col·legiades en l’ICAB. 
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• Prorrogar el contracte d’assegurances d’accidents del Torn d’Ofici signat amb la 

Mutualidad General de la Abogacía per al període d’un any més.  

 

Altres acords d’interès  

• Participar en una nova edició de la campanya solidària “Una poma per la vida” que 

aquesta edició incorpora com a novetat “pomes amb missatges especials”, impulsada 

per la Fundació Esclerosi Múltiple amb la comanda solidària de 600 pomes per 

distribuir-les el proper 21 d’octubre entre les persones treballadores de l’ICAB i a les 

dependències col·legials dels edificis judicials i a les Delegacions. 

 

• Adherir-se a la commemoració del Dia de Nacions Unides (77è aniversari) que se 

celebrarà el proper 24 d’octubre i que, tal com s’ha fet altres anys, consistirà en col·locar 

la bandera de les Nacions Unides a la façana del Col·legi en un lloc visible del 24 al 30 

d'octubre de 2022. 

 

Barcelona, setembre de 2022 


