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ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE 

L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – GENER 2018 

 

 La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 9 i 16 de gener. 

 

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: 

 

 El cens col·legial a 31 de gener de 2018  és de 24.081  persones col·legiades, de les 

quals 16.614 són  col·legiades exercents i 7.467 són col·legiades no exercents. 

 

 La Junta de Govern ha acordat instituir el  Premi anual Memorial Ramon M. Mullerat,  

per guardonar la tasca realitzada per advocats i advocades de l’ICAB en favor de la 

internacionalització de l’advocacia, en homenatge i record a la persona del company 

senyor Ramon M. Mullerat, qui va presidir en 1996 el Consell de l’Advocacia Europea 

(CCBE), i a la seva inestimable contribució a la internacionalització de l’advocacia. 

 
El Jurat de la primera edició d’aquest premi serà la Junta de Govern del Col·legi. L’acte 

de lliurament d’aquest guardó, que consistirà en una placa i/o diploma, tindrà lloc en el 

marc de les Trobades Memorial Jacques Henry que l’ICAB i la Federació de Col·legis 

d’Advocats d’Europa organitzen anualment amb motiu de la Festivitat patronal de Sant 

Raimon de Penyafort. 

 

 La Junta de Govern ha acordat convocar la primera edició del Premi “In memoriam 

Juan Carlos Elías”, de conformitat amb les Bases que poden ser consultades en la 

pàgina web col·legial www.icab.cat. 

 

 De conformitat amb les previsions de l’article 22.6 del Reglament de la Comissió de 

Cultura i Formació de l’ICAB, la Junta de Govern ha acordat desconvocar les 

eleccions inicialment previstes el 16 de gener de 2018 per proveir els càrrecs dels 

òrgans de direcció de les Seccions de la Comissió de Cultura i Formació que 

seguidament s’indiquen i declarar electes les candidatures úniques proclamades 

integrades pels companys i companyes següents: 
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Secció de Dret Marítim i del Transport 

President:   Jaime Rodrígo de Larrucea (col·legiat 18.701) 

Vicepresident:  Josep Verdaguer Codina (col·legiat 9.820) 

Secretari:  Rafael de Muller Barbat (col·legiat 17.310) 

Vocals:  Beatriz Pérez del Molino Vila (col·legiada 18.774) 

  Laura Maniega Jañez (col·legiada 18.672) 

Secció de Dret Lingüístic 

Presidenta:  Mireia Casals i Isart (col·legiada 26.094) 

Vicepresident:  Ricard Gené i Casals (col·legiat 15.445) 

Secretari:  Miquel Puiggalí i Torrentó (col·legiat 14.312) 

Vocal:  Pilar Rebaque i Mas ( col·legiada 25.393) 

 

 La Junta de Govern ha acordat que l’òrgan de direcció de la Comissió dels drets de 

les persones amb discapacitat estarà integrat per 1 president/a, 1 vicepresident/a, 1 

secretari/ària-tresorer/a i 4 vocals. 

  

Així mateix, la Junta de Govern ha acordat convocar eleccions per a cobrir els càrrecs 

de l’òrgan de direcció de l’esmentada Comissió per al proper 22 de març de 2018. La 

convocatòria pot ser consultada en la pàgina web col·legial. 

 

 La Junta de Govern ha acordat la creació d’un espai per a les Seccions col·legials a 

la pàgina web de l’ICAB, en què es pugui trobar informació específica de cadascuna 

de les vint-i-cinc Seccions, que actualment existeixen, dividida en diferents àrees 

temàtiques com són: • La Secció • Noticies • Agenda de actes • Formació • 

Documentació i • Serveis.  

 

 La Junta de Govern ha acordat dissoldre Iurisegur i que la Corredoria AON passi a 

gestionar directament la pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil i la resta de pòlisses 

de la cartera d’Iurisegur. 
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 La Junta de Govern ha acordat atorgar la Medalla de la Institució a l’Associació Marc 

Palmés-Nens de Katana, que presideix l’advocada senyora Eva Labarta, i que realitza 

una gran tasca en favor de la infància a la regió de Katana (República Democràtica del 

Congo). 

 

 La Junta de Govern ha designat la diputada senyora Susana Ferrer, directora de la 

revista Món Jurídic, com a representant del Col·legi en la Fundació Consell de la 

Informació de Catalunya. 

 

 La Junta de Govern ha acordat proposar la senyora Pilar Tintoré, presidenta de la 

Secció de Dret de la Infància i l’Adolescència, com a membre del Patronat de la 

Fundació Ribas. 

 

 La Junta de Govern ha acordat designar el diputat senyor Alejandro Fuentes-Lojo com 

a representant del Col·legi – en el marc de delegació acordada per la Junta Directiva 

de l’Associació Intercol·legial- en la reunió preparatòria de l’Agenda Urbana de 

Catalunya que se celebrarà el proper 26 de gener i posteriorment en l’Assemblea 

Urbana de Catalunya. 

 
 La Junta de Govern ha nomenat la diputada senyora Núria Flaquer com a representant 

de l’ICAB en el Grup de Treball de Famílies del Consell Municipal de Benestar 

Social de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 La Junta de Govern ha acordat designar l’advocat senyor Juli de Miquel Berenguer  i 

l’advocada senyora Mercè Pigem Palmès com a nou vocal representant i nova vocal 

substituta, respectivament, de l’ICAB en la Junta Directiva de l’Associació 

Catalana per a l’Arbitratge i en el Tribunal Arbitral de Barcelona. 

 

 La Junta de Govern ha designat la diputada senyora Núria Flaquer com a nova 

representant de l’ICAB en el Consell de Participació de l’Institut Català 

d’Oncologia. 

 

 La Junta de Govern ha aprovat el nomenament de la senyora Izascun Pérez com a 

ponent de la Comissió d’Honoraris. 
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 La Junta de Govern ha acordat convocar la concessió d’ajuts 2018 a projectes de 

Cooperació Jurídica amb pobles en vies de desenvolupament 0,7%, d’acord amb 

les Bases, que poden ser consultades en la pàgina web col·legial www.icab.cat . 

 

 La Junta de Govern ha acordat satisfer a la Fundació Instituto de Investigación 

Aplicada de la Abogacía, creada el 2012 i de la qual el Col·legi és patró fundacional, 

la quota anual de 3.000 euros corresponent al 2017.  

 

 La Junta de Govern ha acordat atorgar, com en anys anteriors, una aportació de 300 

euros al 64è Concurs Internacional de Música Maria Canals. 

 

 

 
 

 

Barcelona, gener de 2018 

 

http://www.icab.cat/

