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ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE 
L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – DESEMBRE  2021 
 

La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 3, 1, 22 i 27 de desembre de 

2021. 

 

El cens col·legial a 31 de desembre de 2021 és de 24.113  persones col·legiades, de 

les quals 17143  són col·legiades exercents i  6970 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 
 

• Nomenar  la diputada senyora Paz Vallès i el diputat senyor Albert Carles com a 

persones representants de la Junta de Govern en el Jurat del Premi Memorial Pedro 
Martín García 2021. 
 

• Nomenar com a membres del Jurat del Premi Luis del Castillo al millor projecte 

d’investigació sobre Justícia Penal Internacional i Drets Humans les persones següents:  

 

- Sr. Albert Carles, diputat de la Junta de Govern ICAB 

- Sr. Frederic Munné, diputat de la Junta de Govern ICAB 

- Sr. David Querol, president de la Comissió de Justícia Penal Internacional i 

Drets Humans de l'ICAB 

- Sra. Carmen del Castillo, advocada 

- Sra. Olga Tubau, advocada 

- Sra. Berta del Castillo, advocada 
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• Nomenar com a membres del Jurat del Premi Jurídic Ferrer Eguizábal sobre Dret 
civil català les persones següents:  

 

- Sr. Ramon Casanova, diputat de la Junta de Govern ICAB 

- Sra. Núria Flaquer, diputada de la Junta de Govern ICAB 

- Sr. Miquel Serra, president de la Secció de Dret civil de l'ICAB 

- Sr. Eudald Vendrell, vicedegà emèrit de l'ICAB 

 

• Nomenar el Premi Jurídic Ferrer Eguizábal sobre el principi de transparència i el 
contracte d'assegurança, designant les persones següents: 

- Sr. Jesús Sánchez, vicedegà ICAB 

- Sr. Carles García Roqueta, diputat de la Junta de Govern ICAB 

- Sra. Cristina Vallejo, coordinadora de Formació ICAB 

- Sr. Javier Plaza, director de la càtedra Jorge Muñoz de transparència, 

segona oportunitat i Dret concursal de la Universitat de València 

  

• Prorrogar el termini de presentació de candidatures del Premi Duran i Bas per a 

noves promocions 2021 destinat a ajudar a la realització d’un treball sobre un tema de 

Dret privat dins al proper 14 de gener de 2022. 

 
Seccions col·legials 
 

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

Cultura i Formació de l’ICAB, proclamar l’única candidatura presentada i desconvocar 

les eleccions inicialment previstes per al 14 de desembre de 2021 per proveir els càrrecs 

de l’òrgan de direcció de la Secció de Dret de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació, declarant electa la candidatura única proclamada integrada pels 

companys i companyes següents: 

 
Secció de Dret de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
 
President 
Marc Gallardo Meseguer   
 
Vicepresident 
Alexander Salvador Cerqueda  
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Secretari 
Pere Simón Castellano 
 
Vocals 
Maria Loza Corera   
Georgina Andrés Ricart 
Clara Santamarina Madrigal 
Caterina Bartrons Pou  
Ramón Martín Miralles López 
Pol Fontquerni Ayensa  
Jordi Bacaria Martrus  
Jesús Soler Puebla  
Vanesa Alarcón Caparrós  
Silvia Fraile Rodríguez 
 
Distincions col·legials 
 

• Atorgar la Medalla de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, en atenció a la 

seva trajectòria professional, col·legial o institucional a favor de l’ICAB i de l’advocacia 

a les persones següents: 

 

Sr. Andreu Batlle i Amat, advocat i sotdelegat de l’ICAB a Vilafranca del Penedès 

Sr. Joan Picó Junoy, catedràtic de Dret Processal de la Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona. 

Sr. Sebastià Sastre Papiol, advocat, exmembre de la Junta de Govern de l’ICAB 
(1999-2003)  i exmagistrat de la Sala Primera del Tribunal Suprem. 

Sra. Emma Gumbert, advocada, exmembre de la Junta de Govern de l’ICAB (2017-
2021) i vicepresidenta de la Patronal Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 
(PIMEC). 

Sr. Javier Cremades García, advocat i president de la World Jourist Association (WJA). 

Sra. Christina Blacklaws, advocada i presidenta de the Law Society of England and 
Wales (2018-2019). 

Sra. Magda Oranich Solagran, advocada i presidenta de la Comissió de Protecció dels 
Drets dels Animals de l’ICAB. 

Sra. Victoria Ortega, Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. 
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• Atorgar el Premi Felip Portabella a la senyora Montserrat Raga Marimon, magistrada 

del Jutjat contenciós administratiu número 5 de Barcelona, destinat a guardonar un 

membre de la judicatura que s’hagi distingit especialment pel respecte cap als advocats 

i advocades en l’exercici de la seva funció jurisdiccional i per la seva col·laboració amb 

el Col·legi. 

 

Àrea Econòmica 

• Declarar prorrogat el pressupost col·legial 2021, amb el contingut que seguidament 

s’indicarà en l’Annex número 1 i l’Annex número 2, a partir de l’1 de gener de 2022 i fins 

a l’aprovació del pressupost per a l’exercici 2022 per l’Assemblea General Ordinària que, 

de conformitat amb l’article 57 dels Estatuts col·legials, ha de celebrar-se almenys 

durant el primer quadrimestre de l’any. 

La pròrroga no afecta als crèdits previstos al pressupost 2021 per a despeses 

corresponents a programes o actuacions que han terminat en l’exercici 2021 o per a 

obligacions que s’extingeixin en 2021. 

 

Convenis 
 

• Aprovar l’Annex IV al conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona en matèria de migració internacional per al 

desenvolupament del projecte “Servei d’atenció jurídica a immigrants, emigrants i 

refugiats (SAIER)”.  
 

• Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona per a la constitució d’un servei d’orientació jurídica en el 
centre d’internament d’estrangers de la Zona Franca de Barcelona.  

 

Barcelona, desembre de 2021 


