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ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE 
L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – JUNY  2022 
 

La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 9, 14 i 28 de  juny de 2022. 

 

El cens col·legial a 30 de juny de 2022 és de 24.066  persones col·legiades, de les 

quals 17.148  són col·legiades exercents i 6.918  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: 
 
Nomenaments institucionals 
 

• Aprovar la incorporació de l’advocat senyor Juan Pablo Correa del Casso com a 

membre del Consell Assessor de l’Institut I+Dret d’Investigació i Innovació 
Jurídica. 

 

• Donar-se per assabentada del  nomenament del diputat senyor Carles García 

Roqueta, en representació de l’ICAB, president de la Comissió de Mediació de la 
Federació de Col·legis d’Advocats d’Europa (FBE), en el marc de la reunió de 

l’Assemblea de la FBE que va tenir lloc a Sofia (Bulgària) el 25 de juny de 2022.   

 
Convenis 

• Signar un Conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona, l’Associació 

Catalana de Dret Col·laboratiu i  l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per a la 

realització del Curs Superior Universitari en “Dret Col·laboratiu”. 

 
Aportacions econòmiques 

• Satisfer la quota corresponent al 2022 de 400 euros a la Confederación Española de 
la Abogacía Joven (CEAJ). 
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Eleccions Seccions 
 

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

Cultura i Formació de l’ICAB, desconvocar les eleccions inicialment previstes per al 14 

de juliol de 2022 per proveir els càrrecs de l’òrgan de direcció de la Secció de Dret 
Cooperatiu i de l’Economia Social i declarar electa la candidatura única proclamada 

integrada pels companys i companyes següents: 

Presidenta 

Cristina Rosa Grau López 

Vicepresidenta 
Silvia Moncayo Granada 

Secretari 

Ignacio Blajot Arañó  

Vocals 

Salomé López Ramos 

Mar Garriga Filgueira 

José Manuel Luna Barasoain 

 

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

Cultura i Formació de l’ICAB, desconvocar les eleccions inicialment previstes per al 14 

de juliol de 2022 per proveir els càrrecs de l’òrgan de direcció de la Secció de Dret 
Constitucional i declarar electa la candidatura única proclamada integrada pels 

companys i companyes següents: 

President 

Francisco Chamorro Bernal 

Vicepresident 

Javier Selva Prieto 

Secretària 

Matilde Urruita Martínez-Zurita 
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Vocals 

Eloy Moreno Tarrés 

Sonia Reina Sánchez 

Gloria Soto Aguilera 

Antonio Pavón Ortiz 

Marta Crespo Guijarro 

 

Altres acords 
 

• Constituir l’Observatori de la Plena Igualtat de l’ICAB, que té les següents finalitats:      

- Realitzar l’estudi de la igualtat en l’àmbit de l’advocacia. 
 

- Impulsar el programa de formació Dones en Consells d’Administració. 
 

- Organitzar el Congrés Women Business&Justice. 
 

- Organitzar espais de debat i col·loqui en matèria d’equitat (esmorzars). 
 

- Fomentar accions en col·laboració amb altres col·legis professionals. 
 

- Dur a terme accions de reivindicació per a la igualtat plena. 
 

 

• Convocar la concessió d’ajuts a projectes de cooperació jurídica amb pobles en 
vies de desenvolupament, amb càrrec a la partida del 0,7 % del pressupost col·legial 

destinada a ajuts al desenvolupament. 

 

• Modificar el Criteri 6 dels Criteris Orientatius de l’ICAB en matèria de taxació de 

costes 2020, en el sentit de Modificar dos graus el previst per l’incident d’oposició a 

l’execució, l’incident d’oposició a l’execució amb complexitat, mesures cautelars o 

provisionals i incidents concursals i mesures cautelars o provisionals amb complexitat. 

 

És a dir, l’incident d’oposició a l’execució s’incrementa el grau del 10è al 8è. L’incident 

d’oposició a l’execució amb complexitat, del grau 8è al 6è. Les mesures cautelars o 

provisionals i incidents concursals, del grau 9è al 7è. I les mesures cautelars o 

provisionals amb complexitat, del grau 8è al 6è. 
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Aprovar que la modificació de criteris adoptada amb l’anterior acord sigui aplicable als 

informes preceptius de l’art. 246.1 LEC que s’emetin en relació amb les minutes 

d’honoraris relatives a les actuacions afectades per la reforma, és a dir, l’incident 

d’oposició a l’execució, l’incident d’oposició a l’execució amb complexitat, mesures 

cautelars o provisionals i incidents concursals i mesures cautelars o provisionals amb 

complexitat, que es presentin a taxació posteriorment a l’endemà de la data de 

publicació d’aquesta modificació a la pàgina web col·legial. 

 

• En relació amb l’aplicació de l’article 2.1 del Text Refós del Reglament de la 
Comissió d’Honoraris: 

1.Aprovar que no es percebran els drets econòmics derivats de l’emissió del 
dictamen preceptiu de l’art. 246.1 LEC en els següents supòsits: 

a.- Quan la part a qui defensa el lletrat a qui correspondria l’abonament dels 
drets, és a dir, el minutant si es minora la minuta impugnada o bé l’impugnant si 
aquella es confirma, tingui reconegut el dret d’assistència jurídica gratuïta. 

b.- Quan l’informe emès es pronunciï en el sentit de minorar la minuta 
impugnada, en quin supòsit serien a càrrec del lletrat minutant, i aquesta 
minoració comporti una reducció igual o inferior a un 15% respecte de l’import de 
la minuta objecte d’aquell. 

2. Aprovar que la base imposable sobre la que s’aplica l’escala prevista a l’art. 2.1 del 

Text Refós del Reglament de la Comissió d’Honoraris, per a determinar els drets 

econòmics derivats de l’emissió de l’informe previst a l’art. 246.1 LEC, no podrà excedir 

de la quantia de 200.000 euros, en concordança amb l’import màxim repercutible en 

costes en concepte d’honoraris de la defensa lletrada, en aplicació dels Criteris 

Orientatius vigents de 2020.  

 

Aprovar que les modificacions anteriors siguin aplicables en les factures que s’emetin 

amb posterioritat a l’acord de la Junta de Govern que aprovi la present modificació. 

 
 
Barcelona, juny de 2022 


