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

La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions d’11 i 25 d’octubre de 2022. 

 

El cens col·legial a 31 d’octubre de 2022 és de  24.190 persones col·legiades, de les 

quals 17.332 són col·legiades exercents i 6.858 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: 
 

Convenis i contractes 
 

• Aprovar la signatura del Conveni amb l’Ajuntament de Barcelona per a la constitució 

d’un servei d’orientació jurídica en el centre d’internament d’estrangers de la Zona 

Franca de Barcelona.  

 
Eleccions a Seccions i Comissions de Persones Col·legiades 
 

• Convocar, de conformitat amb l’article 20 i altres normes concordants del Reglament de 

la Comissió de Cultura i Formació de l’ICAB, eleccions per proveir els òrgans de 
direcció de les Seccions següents: 

- Secció de Dret Aeronàutic 

- Secció de Dret Ambiental 

- Secció de Dret de la Circulació 

- Secció de Dret de la Competència i de la Propietat Industrial  

- Secció de Dret Esportiu 

- Secció de Dret Fiscal i Financer 

- Secció de Dret Laboral 

- Secció de Dret Lingüístic  

- Secció de Dret Marítim i del Transport  

- Secció de Dret Mercantil 

- Secció de Dret Processal 
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La convocatòria de les mencionades eleccions es pot consultar en la pàgina web 
col·legial www.icab.cat . 

• Convocar, de conformitat amb l’article 13 i altres normes concordants del Reglament de 

comissions de persones col·legiades de l’ICAB, les eleccions per proveir els òrgans de 
direcció de les Comissions de persones col·legiades següents: 

- Comissió d’Advocats de Responsabilitat Civil i Assegurances 

- Comissió per a la Protecció dels Drets dels Animals  

- Comissió d’Advocats d’Empresa 

 
La convocatòria de les mencionades eleccions es pot consultar en la pàgina web 
col·legial www.icab.cat . 
 

Altres acords d’interès  

• Ratificant els criteris anteriors en matèria de cessions i lloguers de sales col·legials 

en període electoral, acordar que per tal garantir la màxima neutralitat institucional de 

l’ICAB, a partir de la data de la convocatòria oficial de qualsevol procés electoral d’àmbit 

general, català o local, no es llogaran ni cediran espais col·legials per a la realització 

d’activitats de qualsevol naturalesa que puguin tenir, directament o indirectament, 

contingut electoral. 

 

• Convocar la XXIV edició del Concurs de Contes d’Advocats/des en què poden 

concórrer totes les persones col·legiades (exercents i no exercents), funcionaris/es, 

procuradors/es, jutges/, notaris/es i resta d’operadors jurídics. Podran consultar-se les 

seves Bases en la pàgina web col·legial www.icab.cat . 

 
• Adherir-se a la iniciativa de sol·licitar per al Col·legi Oficial de Farmacèutics de 

Barcelona la distinció de la Creu de Sant Jordi, amb motiu de la celebració del seu 

125è aniversari. 

 
 

 

 

 

http://www.icab.cat/
http://www.icab.cat/
http://www.icab.cat/
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Altres informacions d’interès general 
 

• El 29 d’octubre va tenir lloc l’acte de lliurament de la Medalla de l’ICAB al col·legiat Sr. 

Jordi Cots i Moner, en reconeixement i homenatge a la seva meritòria trajectòria 

personal, professional i institucional de compromís amb la defensa i promoció dels drets 

dels infants. 

 
 
 
 

Barcelona, octubre de 2022 


