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ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DEL COL·LEGI DE 

L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – JULIOL 

2015 

 

 La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 9, 10 i 21 de juliol. 

La Comissió Permanent de la Junta ha celebrat reunions el 14 i 28 de juliol. 

 

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 21 de juliol de 2015 és de 24.296 persones col·legiades, de les 

quals 16.642 són exercents i 7.654 no exercents.  

 

 Grup de l’Advocacia Jove. La Junta de Govern, un cop finalitat el període 

d’informació pública col·legial sense haver estat presentada cap al·legació o esmena, 

ha aprovat definitivament el Projecte d’Estatuts del Grup de l’Advocacia Jove del 

Col·legi. 

 

La Junta de Govern ha donat el seu vistiplau a la convocatòria d’eleccions per al 30 

de juliol per proveir les càrrecs de president/a i vuit vocals del Comitè Executiu del 

Grup de l’Advocacia Jove de l’ICAB. 

Igualment,  en haver estat proclamada una única candidatura per als càrrecs vacants, 

la Junta de Govern, de conformitat amb l’article 41.5 dels Estatuts del Grup de 

l’Advocacia Jove de l’ICAB, ha desconvocat les eleccions i ha declarat electes els/les 

següents/es candidats/es: 

Candidatura  

Presidenta:                     Sra. Tiziana Di Ciommo 

Vocals:                            Sr. Gerardo Serrano Berges 

                                        Sr. Oriol Espar Bohera 

                                        Sra. Mariona Borràs Mata 
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                                        Sra. Maria Aventin Pujol 

                                        Sr. Jordi Huang Xia 

                                        Sr. Eloy Rodríguez Esmerats 

                                        Sra. Elisabeth Batista Pérez 

                                        Sra. Alba Tàsies Grañó 

 Convenis de Col·laboració. La Junta de Govern ha aprovat la signatura d’un 

Conveni de Col·laboració amb la Creu Roja a Barcelona, per tal d’establir les bases 

de cooperació entre ambdues entitats per col·laborar plegats en accions destinades a 

millorar les condicions dels col·lectius socialment més desfavorits i que preveu, entre 

d’altres objectius, la difusió de les diferents campanyes solidàries promogudes per la 

Creu Roja a Catalunya entre els col·legiats i col·legiades de l’ICAB, a través de 

l’apartat de la web corporativa de l’ICAB “SolidarICAB – Responsabilitat Social 

Corporativa”, a fi que els seus membres puguin efectuar donacions per a aquests 

projectes. 

 

La Junta de Govern ha aprovat, en el marc del programa Club ICAB, la signatura d’un 

Conveni de Col·laboració amb Gabinetes de Audioprótesis, Electromedicina y 

Servicios SA (GAES) per facilitar a les persones col·legiades i treballadors de l’ICAB 

l’accés a ofertes especials dels productes i serveis que ofereix GAES. 

 

Així mateix, la Junta de Govern ha acordat prorrogar els Convenis de Col·laboració 

següents: 

- Conveni de Col·laboració signat amb el Consorci de Biblioteques 

Universitàries de Catalunya per a la digitalització de documents relacionats 

amb Catalunya que s’integren en la col·lecció del fons històric del Col·legi per 

tal de ser incorporats al dipòsit Memòria Digital de Catalunya (MDC). 

- Acord de Col·laboració sobre tracte preferencial hoteler signat amb H10 

Hoteles pel qual s’ofereixen condicions especials en l’allotjament i altres 

serveis hotelers als establiments de la cadena H10 Hoteles a les persones 

col·legiades de l’ICAB. 

 

  Comissió d’Advocats Mediadors. La Junta de Govern, en haver estat proclamada 

una única candidatura per proveir càrrecs vacants a la Junta Directiva de la Comissió 
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d’Advocats Mediadors del Col·legi, de conformitat amb l’article 15.6 del Reglament 

d’aquesta Comissió, ha acordat la desconvocatòria de les eleccions inicialment 

previstes per al 10 de setembre de 2015, així com la proclamació com a electes dels 

candidats i candidates proclamats: 

 
President:   Sr. Jordi Casajoana Feliu 

Vicepresidenta:  Sra. Blanca Barredo Gutiérrez 

Secretària:   Sra. M. Mercè Balasch Sagrera 

Vocals:   Sr. Jordi Palou-Loverdos 

   Sr. Carles García Roqueta 

   Sra. Natàlia Flores Pujol 

   Sr. Carlos Villagrasa Alcaide 

   Sra. Montserrat Purtí Pujals 

   Sr. Kilian Callado Muñoz 

   Sr. Antoni Vives Matheu 

   Sra. Isabel Viola Demestre 

   Sr. Marcel Vidal Cánovas 

   Sra. Maria Eugènia Gay Rosell. 

 

 Formació/Biblioteca. La Junta de Govern ha aprovat el plec de condicions per a 

l’adjudicació de l’adquisició de Bases de Dades de legislació i doctrina per part de la 

Corporació. 

 

 

Barcelona, juliol de 2015 

JUNY 2015 

 


