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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 2019 

 

La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 5, 14 i 26 de febrer. 

 

El cens col·legial a 28 de febrer de 2019 és de 23.990  persones col·legiades, de les 

quals 16.695 són col·legiades exercents i 7.295 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: 

 

 Delegar la facultat per la concessió de les vènies per part del Col·legi (article 41 dels 

Estatuts col·legials) en el secretari de l’ICAB, senyor Jesús Sánchez, amb efectes de 6 

de febrer. 

 

 Ampliar el servei de videoconferències als Centres penitenciaris de Dones, Joves i 

Ponent, amb data d’efectes d’11 de febrer de 2019.  

 

 Nomenar el senyor Juan Pablo Correa, delegat internacional de l’ICAB a Toulouse 

(França) i la senyora Patrícia Montesinos, delegada internacional de l’ICAB a 

Califòrnia (Estats Units), amb la finalitat de canalitzar cap a l'ICAB activitats del Col·legi 

a l'estranger. 

 

 Constituir la Comissió delegada per a la promoció dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides, de conformitat amb el paper 

fonamental que correspon a l’advocacia i a l’ICAB en la promoció dels ODS en el sector 

legal i en el conjunt de la societat civil, atès el seu especial compromís amb la justícia, 

la igualtat i la defensa dels drets humans i de la dignitat de la persona. 
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La nova Comissió delegada, que és expressió del suport actiu de l’ICAB als ODS de 

Nacions Unides tindrà, entre d'altres, les finalitats següents:  

 Treballar per a la incorporació activa dels Objectius de Desenvolupament 

Sostenible als valors professionals i a la cultura col·legial de l'ICAB. 

 Difondre en l'àmbit de l'advocacia de Barcelona i en la societat civil del seu entorn 

els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

 Col·laborar amb altres iniciatives institucionals del sector de l'advocacia o de 

caràcter interprofessional, acadèmic o social, a nivell local, català, espanyol, 

europeu i internacional, encaminades a la promoció dels Objectius del 

Desenvolupament Sostenible. 

 Donar suport a la Junta de Govern en l'objectiu d'aconseguir el posicionament 

de l'ICAB com a Institució de referència en l'impuls als Objectius de 

Desenvolupament Sostenible. 

 Fomentar el debat i l'intercanvi d'experiències al si de l'ICAB en relació amb els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

 Organitzar conferències, col·loquis, seminaris, cursos, jornades, congressos o 

qualsevol altra activitat formativa, d'investigació o difusió relacionada amb els 

fins de la Comissió. 

 

Com a Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) d'atenció especial per part de 

la nova Comissió per al període 2019-2020 la Junta de Govern ha establert el següents: 

 ODS 5.- Igualtat de gènere: Aconseguir la igualtat de gènere a través de 

l'enfortiment de dones adultes i joves. 

 ODS 16.- Pau i justícia i institucions sòlides: Promoure societats pacífiques i 

inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar a totes 

les persones accés a la justícia i desenvolupar institucions eficaces, 

responsables i inclusives a tots els nivells. 

 ODS 17.- Aliances per als objectius mundials: Enfortir els mitjans per 

implementar i revitalitzar les associacions mundials per a un desenvolupament 

sostenible. 

La presidència d'aquesta nova Comissió delegada serà exercida per la degana i la 

vicepresidència per la diputada de la Junta de Govern senyora Emma Gumbert. 
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 Constituir, amb la naturalesa jurídica d'òrgan consultiu previst a l'article 74.1.n) dels 

Estatuts col·legials, un Consell Assessor sobre els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible integrat per persones de reconegut prestigi pel seu coneixement o 

experiència en l'àmbit dels ODS, nomenades per la Junta de Govern. 

 

 Acordar que la Biblioteca de l’ICAB esdevingui membre col·laborador de REBIUN, 

que és un catàleg bibliogràfic de totes les biblioteques universitàries peninsulars, a més 

de tots els centres de recerca i els del CSIC, amb la finalitat de millorar la qualitat i 

augment del número dels serveis que es presten actualment. 

 

 Crear un nou servei, “Recollim la teva Biblioteca”, que consisteix en la recollida de 

les biblioteques jurídiques dels advocats/des quan cessen la seva activitat professional 

i posterior tria, si s’escau, en la seu col·legial dels llibres d’interès per afegir a la col·lecció 

de la Biblioteca. 

 

 Modificar l’horari actual de les guàrdies d’assistència al detingut, violència de gènere 

i menors per l’horari de 22.00h del dia anterior convocat fins a les 22.00h del dia 

convocat, així com la publicació prèvia en la pàgina web corporativa i al tauler d’anuncis 

de l’ICAB, durant un període mínim de set dies, d’acord amb el que estableix l’article 

16.4 del Reglament del Servei de Defensa d’Ofici de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona. 

 

 Proclamar les candidatures úniques presentades a les eleccions convocades el 25 

de març de 2019 per proveir els càrrecs de delegat/da i sotsdelegat/da  a les delegacions 

d’Arenys de Mar, Berga, El Prat de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat-Cornellà 

de Llobregat, Igualada, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, 

Vilafranca del Penedès i Gavà i, per aquest motiu, de conformitat amb l’article 9.6 del 

Reglament de les delegacions territorials de l’ICAB, declarar electes directament les 

persones candidates següents, desconvocant les eleccions inicialment previstes: 

 

Delegació territorial d’Arenys de Mar: 

Delegat: Senyor Lalo Rodríguez fita, col·legiat 27.842 

Sotsdelegada: Senyora Gemma Maset i Torrent, col·legiada 26.619.  

 



  

5 
 

Delegació territorial de Berga 

Delegada: Senyora Teresa Martínez Martínez, col·legiada 32.881 

Sotsdelegat: Senyor Joan Baptista Parera Suriñach, col·legiat 14.535.  

Delegació territorial de El Prat 

Delgada: Senyora Alejandra Suárez Alonso, col·legiada 24.436 

Sotsdelegada: Senyora Maria Ureña López-Camacho, col·legiada 24.226.  

Delegació territorial de Gavà 

Delegat: Senyor David Bueno i Gràcia, col·legiat 21.939 

Sotsdelegada: Senyora Marta Roig i Segura, col·legiada 42.088.  

Delegació territorial de L’Hospitalet de Llobregat /Cornellà de Llobregat 

Delegada: Senyora Vanessa Duarte Carmona, col·legiada 30.139 

Sotsdelegada: Senyora Antonia Osorio Osorio, col·legiada 16.969.  

Delegació territorial de Santa Coloma de Gramenet: 

Delegat: Senyor Jonatan Juiz Sánchez, col·legiat 32.216 

Sotsdelegada: Senyora Consolación Sierra Sierra, col·legiada 20.611.  

Delegació territorial de Vilafranca del Penedès: 

Delegat: Senyor Sergi Marin Sarabia, col·legiat 17.257 

Sotsdelegat: Senyor Andreu Batlle i Amat, col·legiat 10.486. 

Delegació territorial d’Igualada: 

Delegada: Senyora M. Rosa Piqué Reche, col·legiada 18.478 

Sotsdelegada: Senyora Núria Julià Cano, col·legiada 26.241. 

Declarar vacant la convocatòria per proveir els càrrecs de Delegat/da i Sots-Delegat/da 

de la Delegació de Sant Boi de Llobregat, i de conformitat amb l’article 9.7 acordar una 

nova convocatòria d’eleccions d’acord amb el procediment previst als articles 7 i 

següents del Reglament de Delegacions de l’ICAB. 
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 La degana ha delegat la facultat d’atorgar les autoritzacions per a la defensa 

d’assumptes propis (article 21.2 dels Estatuts col·legials ) en el secretari de l’ICAB, 

senyor Jesús Sánchez, amb efectes de 6 de febrer. 

 

 La degana ha delegat la facultat de convocar i dur a terme mediacions col·legials entre 

companys (article 33 dels Estatuts col·legials) en la diputada responsable de l’Àrea de 

Mediació, senyora Núria Flaquer, amb efectes de 6 de febrer. 

 

 

Barcelona, febrer de 2019 


