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ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DEL COL·LEGI D’ADVOCATS 

DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – GENER 2015 

 

 La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 13 i 27 de gener. 

La Comissió Permanent de la Junta ha celebrat reunions el 7 i 20 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 27 de gener de 2015 és de 24.470 persones col·legiades, de les 

quals 16.728 són exercents i 7.742 no exercents.  

 

 Comissió de la Memòria Històrica. La Junta de Govern ha acordat el 

nomenament del col·legiat senyor Alfons Aragoneses com a nou membre de la 

Comissió de la Memòria Històrica. 

 

 Delegacions territorials. La Junta de Govern ha convocat eleccions per al 6 de març 

per proveir els càrrecs de delegat/da i sotsdelegat/da de les Delegacions territorials 

d’Arenys de Mar, Berga i L’Hospitalet de Llobregat i per al 13 de març per proveir els 

càrrecs de delegat i sotsdelegat de les Delegacions territorials del Prat de Llobregat i 

d’Igualada. 

 

  Estatuts col·legials. La Junta de Govern, en sessió de 13 de gener, va aprovar el text 

refós del Projecte dels Estatuts col·legials, incorporant total o parcialment diverses  

al·legacions presentades en el període d’informació pública col·legial i desestimant 

altres, així com elevar-lo a la Junta General Extraordinària per a la seva aprovació 

definitiva i posterior remissió a la Generalitat als efectes de l’article 46.4 de la Llei 

7/2006, de 31 de març, de l’exercici de les professions titulades i dels col·legis 

professionals. 

 

 Criteris d’ordenació del debat de l’Assemblea General Extraordinària per 

a l’aprovació del Projecte d’Estatuts col·legials. La Junta de Govern, en exercici 



  

 

de les facultats que li corresponen per al bon funcionament del Col·legi (article 79 dels 

Estatuts col·legials de 1984 en relació amb l’article 50 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, 

de l’exercici de professions titulades i de col·legis professionals), a fi de facilitar el 

desenvolupament de les sessions ha aprovat els Criteris d’Ordenació del Debat de 

l’Assemblea General Extraordinària que es convocarà per a l’aprovació del Projecte 

definitiu d’Estatuts col·legials. 

 

 Convocatòria de Junta General Extraordinària per a l’aprovació del 

Projecte definitiu d’Estatuts col·legials 

 

De conformitat amb el que disposen els articles 50, 52 i 53 dels Estatuts de l’Il·lustre 

Col·legi d’Advocats de Barcelona de 1984 i altres normes concordants, la Junta de 

Govern ha acordat la convocatòria de Junta General Extraordinària, a celebrar en 

sessions del 4, 5 i 6 de febrer de 2015, a les 10.00 hores, a la seu col·legial (Carrer 

Mallorca, 283, Barcelona), amb el següent: 

Ordre del dia 

 

Únic.- Deliberació i aprovació, si escau, del Projecte d’Estatuts col·legials presentat per la 

Junta de Govern.  

 

Per al seu millor funcionament i per facilitar la màxima participació dels col·legiats i 

col·legiades, la Junta General es desenvoluparà en les sessions següents: 

 

a) Primera sessió de la Junta General Extraordinària 

 

4 de febrer de 2015. Inici:10.00 hores 

- Presentació del Projecte d’Estatuts col·legials per la Junta de Govern. 

- Presentació i deliberació, si escau, de les esmenes a la totalitat. 

- Presentació i deliberació, si escau, de les esmenes presentades a l’articulat. 

 

b) Segona sessió de la Junta General Extraordinària 

5 de febrer de 2015. Inici: 10.00 hores 

- Continuació, si escau, de la presentació i deliberació de les esmenes presentades a 

l’articulat. 



  

 

 

c) Tercera sessió de la Junta General Extraordinària 

6 de febrer de 2015. Inici: 10.00 hores. Finalització màxima: 15.00 hores. 

- Votacions 

Es convoca totes les persones col·legiades. 

 Medalles de la Corporació. La Junta de Govern ha atorgat la Medalla de la 

Corporació a les persones i entitat següents: 

Sr. Josep Maria Antràs Badia, degà emèrit. 

Sr. Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol, degà emèrit. 

Sr. Tomàs Gui Mori, advocat. 

Sr. Carlos Palomino Vera, advocat. 

Sra. Avel·lina Rucosa Escudé, advocada. 

Fundació Migra Studium. 

 

 Premi Felip Portabella. La Junta de Govern ha atorgat el Premi Felip Portabella, 

adreçat a guardonar aquells membres de la judicatura que hagin destacat per la seva 

consideració envers l’advocacia en l’exercici de les seves funcions i per la seva 

col·laboració amb el Col·legi, al magistrat senyor Juan Manuel de Castro Aragonés. 

 

 Protocol per a l’abordatge de la violència masclista a la Catalunya Central. 

La Junta de Govern ha acordat aprovar l’adhesió del Col·legi al Protocol per a 

l’abordatge de la violència masclista a la Catalunya Central elaborat per la Comissió 

tècnica del circuit de la Catalunya central. 

 

 

 Consell del Col·legi d’Advocats Penal Internacional. La Junta de Govern ha 

acordat presentar la candidatura de l’ICAB per formar part del Consell del Col·legi 

d’Advocats Penal Internacional, en la modalitat de representants de Col·legis 

d’Advocats, en l’Assemblea General i Eleccions al Consell del Col·legi d’Advocats Penal 

Internacional que tindrà lloc a Barcelona el 30 i 31 de gener. 

 

 

 

 



  

 

 Convenis de col·laboració. La Junta de Govern ha acordat prorrogar els convenis 

de col·laboració següents. 

 

- Conveni de col·laboració  entre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Consell 

dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Barcelona en virtut del qual es va acordar modificar l’anterior conveni de març de 

2000, i constituir una Comissió Mixta com a nexe dels col·lectius de l’advocacia i els 

òrgans judicials per a recollir propostes i incidències en l’àmbit de la Justícia. 

 

- Conveni de col·laboració signat amb el Departament de Treball en virtut del qual es 

facilita la tramitació telemàtica dels expedients de conciliació administrativa prèvia a la 

via judicial laboral, a través de la representació dels i les professionals de l’advocacia. 

 

 

 Premi Feixó Carreras. Vist l’informe de la Comissió Dictaminadora, integrada pel 

senyor Eloy Moreno, president de la Secció de Dret processal de l’ICAB, pel senyor 

Vicente Pérez Daudí, vicepresident de la Secció de Dret processal de l’ICAB, pel senyor 

Rafael Espino, secretari de l’ICAB, per la senyora Lara Foncillas, diputada de la Junta 

de Govern i pel senyor Jesús M. Sánchez, diputat de la Junta de Govern, l’òrgan de 

govern del Col·legi ha atorgat el Premi Feixó Carreras 2014 per a noves promocions al 

senyor David Quicios Minoves, pel seu projecte d’investigació “Aspectos procesales del 

nuevo Tribunal Unificado de Patentes: previsiones estratégicas para abogados de 

Pymes”. 

 

Barcelona, gener de 2015 
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