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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 2020 

 

La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 9 i 17 de desembre de 2020. 

 

El cens col·legial a 31 de desembre de 2020 és de 24.069 persones col·legiades, de 

les quals 17014 són col·legiades exercents i 7.055 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: 

 

 A iniciativa de l’òrgan de direcció de la Comissió d’Advocats Sèniors de l’ICAB, 

acordar que el romanent de la partida pressupostària de l’exercici 2020 d’aquesta 

Comissió que resti sense aplicar a 17 de desembre de 2020 sigui destinada com a 

aportació de l’ICAB a la Fundació Privada Degà Ignasi de Gispert per a la seva obra 

social. 

 

 Atorgar la Medalla de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona a les persones 

següents.: 

 

Sra. Maria Elisa Escolà Besora, vocal de la Comissió de Relacions amb l’Administració 
i la Justícia (CRAJ) de l’ICAB. 
  
Sra. Christina Blacklaws, ex presidenta de la Law Society of England & Wales. 
  
 

 Aprovar que la Comissió Dictaminadora del Premi Jurídic Feixó Carreras per a 

Noves Promocions estigui integrada per les diputades de Junta de Govern senyores 

Yvonne Pavía i Cristina Vallejo i pel president del Grup de l’Advocacia Jove de l’ICAB, 

senyor Albert Jané. 
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 Aprovar que el Jurat del Premi Jurídic Ferrer Eguizábal sobre Dret financer i 

tributari estigui integrat pel tresorer del Col·legi, senyor Josep M. Balcells, per la 

diputada senyora Núria Flaquer i pel president i vicepresident de la Secció de Dret Fiscal 

i Financer senyors Albert Folguera i José Blasi, respectivament. 

 
 

 Prorrogar els convenis de col·laboració amb l’ICAB següents: 

 
 Conveni de col·laboració entre l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, la 

Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Institut d’Educació Contínua per a 

organitzar conjuntament un Màster universitari, d’acord amb la Llei 34/2006, que 

permeti els estudiants que el superin, prèvia realització de les proves legalment 

previstes i de la corresponent col·legiació, exercir la professió d’advocat. 

 Conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona i els 

Il·lustres Col·legis d’Advocats de Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell, 

Terrassa en matèria de formació, que té per objecte impartir el màster 

universitari d'accés a la professió d'advocat  o cursos i activitats que s'estableixin 

per a aquest objectiu 

 Conveni de col·laboració amb la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació 

a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA) en matèria de formació. 

 Conveni de col·laboració entre la Universitat Nacional d’Educació a Distància 

(UNED) i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per establir un programa 

de cooperació educativa pel qual els estudiants de la UNED puguin completar la 

formació teòrica amb la pràctica. 

 Contracte amb Grupo SABA pel qual aquesta empresa ofereix descomptes 

especials sobre els seus productes a les persones col·legiades i treballadors de 

l’ICAB. 

 

 Signar un Conveni amb la Fundació Centre d'Informació i Documentació 

Internacionals a Barcelona (CIDOB) que té com a objecte fomentar les activitats i 

relacions que les entitats signants considerin d'interès mutu. 
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 D’acord amb la convocatòria 2020 per a la concessió d’ajuts a projectes de 

cooperació jurídica amb pobles en vies de desenvolupament 0,7%, atorgar els ajuts 

a les entitats que seguidament es relacionen: 

 
NÚM. ONG Sol·licitant TITOL PROJECTE IMPORT DEMANAT 

1/20 MANS UNIDES ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A 

FAMILIAS MIGRANTES Y 

DEFENSORES DE DDHH 

8.738,00 € 

2/20 HUACAL, ONG 

SOLIDARITAT AMB 

EL SALVADOR 

Cerrando un ciclo de Procuración 

Jurídica con jóvenes en conflicto con la 

ley penal juvenil en EL Salvador 

12.130,58 € amb 

pressupost reformulat 

a sol·licitud de la 

Comissió  

11/20 LLIGA DELS DRETS 

DELS POBLES 

Justícia per les dones i els infants 

víctimes de la violència a l'est de la 

RDC 

10.190,00 € 

 

 Declarar prorrogat el pressupost col·legial 2020 a partir de l’1 de gener de 2021 i fins 

a l’aprovació del pressupost per a l’exercici 2021 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 2020 per a despeses 

corresponents a programes o actuacions que han terminat en l’exercici 2020 o per a 

obligacions que s’extingeixin en 2020. 

 

 

 

Barcelona, desembre de 2020 


