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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  2021 
 

La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 2, 16 i 23  de febrer de 2021. 

 

El cens col·legial a 28 de febrer de 2021 és de 24.040 persones col·legiades, de les 

quals 17002 són col·legiades exercents i 7.038 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: 
 
Premis Jurídics ICAB 
 

• Atorgar, a proposta de la Comissió Dictaminadora integrada per les diputades senyora 

Yvonne Pavia i senyora Cristina Vallejo i pel president del Grup de l'Advocacia Jove de 

l'ICAB, senyor Albert Jané, el Premi Jurídic Feixó Carreras 2020 per a noves 
promocions al projecte d'investigació "Medidas cautelares en tiempos de 
insolvencia; herramientas concursales y paraconcursales", presentat pel senyor 
Marc Orts. 

 

Convenis de Col·laboració 

 
• Signar el conveni de col·laboració amb l’Agència Tributària d’Andalusia per a la 

presentació i pagament d’autoliquidacions, així com per a la presentació de 
declaracions, comunicacions o qualsevol altre document amb transcendència 
tributària mitjançant la utilització de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i 

telemàtics en representació de tercers. 
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• Prorrogar els següents convenis de col·laboració: 
 

- Conveni entre l’ICAB i l’Ilustre Colegio de Abogados del Señorio de Vizcaya de 

col·laboració entre ambdues institucions mitjançant les seves respectives Escoles de 
Pràctica Jurídica.  
 
- Conveni entre l’ICAB i l’Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) per a 

l’organització conjunta d’un Màster d’accés a l’Advocacia.  

- Conveni de col·laboració entre el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, el 
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona per crear una Comissió Intercol·legial del Territori i Urbanisme.  

 
 

Barcelona, febrer de 2021 


