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

La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 8 i 22  de febrer de 2022. 

 

El cens col·legial a 28 de febrer de 2022 és de 24.035 persones col·legiades, de les 

quals 17176 són col·legiades exercents i 7.034 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: 
 
Comissions delegades i òrgans consultius 
 

• Nomenar la senyora Olga Arderiu Ripoll i la senyora Marina Roig Altozano com a vocals 
de la Comissió de Normativa. 
 

• Nomenar com a membres del Consell Assessor de l’Institut I+Dret, Institut d’Investigació 
i Innovació Jurídica el senyor Octavio García Chamorro i el senyor Borja Pardo Ibáñez. 
 

• Nomenar el senyor Alexandre Salvador com a membre del Consell de Redacció del blog 
jurídic ICABLOG. 
 

• Donar-se per assabentada de la renúncia voluntària de la lletrada senyora Elisabeth 
Rosa al càrrec de vocal de la Comissió d’Arbitratge. 

 
Aportacions institucionals 

• Satisfer la quota corresponent al 2022 de 1.940 euros a Union Internationale des 
Avocats (UIA). 
 

• Satisfer la quota anual corresponent al 2022 de 2.012 euros més 12 euros de despeses 
generals a la Federació del Col·legis d’Advocats d’Europa.  

 
 

 

 

 

 



  

3 
 

 
Compliance ICAB 

• Nomenar la vicedegana, senyora Susana Ferrer Delgadillo, com a membre del Comitè 
d’Ètica i Compliance de l’ICAB. 

 
Convenis de Col·laboració 

• Aprovar la signatura d'un Conveni de Col·laboració amb el Col·legi de Graduats 
Socials de Barcelona per establir un marc de col·laboració entre ambdues 
Corporacions professions per desenvolupar propostes i projectes comuns en matèria de 
formació, especialment en l’àmbit de la mediació i altres sistemes de resolució 
alternativa de conflictes. 
 
Altres acords 

• Celebrar a la seu col·legial, com cada any, la Diada de Sant Jordi el dissabte 23 d’abril 
de 2022, de 10 a 14 h. en què es convocarà totes les editorials jurídiques a participar i 
s’obsequiarà les persones col·legiades i associades amb obres de temàtica de dret; 
igualment, hi hauran autors/es relacionats amb el món col·legial per a signar les seves 
obres de caire literari al Pati de Columnes i s’obsequiarà a totes i tots els participants 
amb una rosa. 

 
 
 

Barcelona, febrer de 2022 


