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

La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 6,13 i 19  d’abril de 2021. 

 

El cens col·legial a 30 d’abril de 2021 és de 23.977  persones col·legiades, de les 

quals 16.999 són col·legiades exercents i 6.978 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: 
 
Assemblea General 
 

• Desestimar  el recurs de reposició, presentat en data 24 de març de 2021, per la 

col·legiada número 29.633, la Sra. Vanessa González Fornás, contra els Acords de la 

Junta de Govern de l’ICAB, de data 8 de març de 2021, pels quals es convoca totes les 

persones col·legiades a una Assemblea General Ordinària a celebrar el proper dia 8 
d’abril de 2021. 

 

Quant a la petició subsidiària al recurs de reposició, consistent en  una petició 

d’informació, malgrat ha estat presentada fora de termini, i per tant no reuneix els 

requisits establerts en l’article 61 dels vigents estatuts col·legials,  en ares al principi de 

facilitar informació a les persones col·legiades, s’acorda informar abans o durant 

l’Assemblea General de data 8 d’abril de 2021, amb els límits establerts en la normativa 

d’aplicació, especialment en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb 

caràcter previ a la votació del primer punt de l’ordre del dia, sobre aquelles peticions 

d’informació que estiguin referides als assumptes de l’ordre del dia de l’Assemblea 

General que, en aquest cas, és l’examen i aprovació, si escau, de la gestió anual de la 

Junta de Govern, la memòria d’activitats, els estats financers i la liquidació del 

pressupost corresponents a l’exercici 2020; Examen i aprovació, si escau, del 
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pressupost ordinari de la Corporació i de les quotes col·legials per a l’exercici 2021, així 

com també informar sobre les activitats i actuacions del defensor de la persona 

col·legiada durant l’any 2020. 

 

• Vist l’escrit presentat pel senyor Jordi Fontdecaba i Mayol i l’escrit presentat pel 

senyor Josep Pané Queraltó, en què sol·liciten informació referida als assumptes de 

l’ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària, prevista pel 8 d’abril del 2021, s’acorda 

informar abans o durant l’Assemblea General de data 8 d’abril de 2021, amb els límits 

establerts en la normativa d’aplicació, especialment en matèria de protecció de dades 

de caràcter personal i amb caràcter previ a la votació del primer punt de l’ordre del dia, 

sobre aquelles peticions d’informació que estiguin referides als assumptes de l’ordre del 

dia de l’Assemblea General que, en aquest cas, és l’examen i aprovació, si escau, de la 

gestió anual de la Junta de Govern, la memòria d’activitats, els estats financers i la 

liquidació del pressupost corresponents a l’exercici 2020; Examen i aprovació, si escau, 

del pressupost ordinari de la Corporació i de les quotes col·legials per a l’exercici 2021, 

així com també informar sobre les activitats i actuacions del defensor de la persona 

col·legiada durant l’any 2020. 

 

Convenis 

 

• Signar un Conveni de col·laboració entre l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona i el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB), que té per 

objecte establir els mecanismes de col·laboració entre les dues institucions (CPDA-

ICAB i CVPA-COVB) per desenvolupar propostes i projectes comuns en benefici dels 

seus respectius col·lectius professionals, especialment, en l'àmbit del foment i protecció 

del Drets dels Animals, benestar animal i formació en les dites matèries. 

 

Comissions de persones col·legiades 
 

• De conformitat amb el que preveu l’article 13 del Reglament de les Comissions de 

Persones Col·legiades de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i altres normes 

concordants, convocar eleccions per al proper 26 de maig de 2021 per proveir els 
càrrecs d’1 president/a, 1 vicepresident/a, 1 secretari/ària-tresorer/a i 7 vocals de 
la Comissió d’Arbitratge de l’ICAB.  
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Altres acords 
 

• Acordar que a tots aquells col·legiats i col·legiades que acreditin un disminució de la 
seva facturació superior al 65% o que es trobin en situació d’ERTO des de la 

declaració del segon estat d’alarma acordat per Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, 

se’ls condonarà la quota col·legial durant els tres mesos següents a l’acreditació de 

la situació de necessitat, que podrà ser prorrogat per altres tres mesos, sense perjudici 

de poder remetre l’expedient a la Fundació Degà Ignasi de Gispert, tal com s’està fent 

des de la declaració del primer estat d’alarma. 

 

• Convocar les Beques Ferrer Eguizábal per al curs acadèmic 2020-2021 següents: 

- 3 beques per als i les alumnes en general de l’Escola de Pràctica Jurídica, 

- 3 beques per als i les alumnes de l’Escola de Pràctica Jurídica de Dret Administratiu,  

- 4 beques de 900 euros cadascuna per a les i els alumnes que estiguin cursant el Màster 

de Dret Financer. 

 

• Davant la situació a Catalunya de desprotecció de les persones sense llar, i un marc 

normatiu fragmentari, insatisfactori i que no dona respostes a les seves necessitats a 

aquest col·lectiu vulnerable, adherir-se a la proposta de llei de mesures transitòries i 
urgents per fer front i erradicar el sensellarisme i donar suport de forma activa a 

totes les accions necessàries per tal que la proposta pugui ser aprovada. 

 

• Aprovar la creació d'un Torn especial i diferenciat "de segona oportunitat", per tal 

d’atendre aquests assumptes amb base al Reial Decret- Llei 1/2015 de 27 de febrer, de 

mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures 

d’ordre social amb independència del Torn de Civil general. 

 
Tindrà les especificitats següents: 

- La inclusió en aquest nou Torn d’Ofici serà compatible amb continuar al Torn 

d'Ofici de Civil General.  

- S’exigirà com a requisit per ser inclòs en aquest torn el compliment dels requisits 

generals d‘inscripció al Torn d’Ofici. 
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• A proposta de la Comissió de Justícia Penal Internacional i de Drets Humans, adoptar 

una declaració de suport al senyor Paul Rusesabagina pel judici injust i sense 

garanties i amb violació de drets humans que s'està duent a terme a Ruanda contra ell.  

 

• A proposta de la Comissió de Justícia Penal Internacional i de Drets Humans, adoptar, 

en motiu Dia Mundial de la Terra el 22 d’abril, una declaració de suport i sol·licitud 
d’alliberament del líder indígena maia Q’eqchí i defensor dels drets humans senyor 

Bernardo Caal Xol, empresonat per la seva activitat en defensa del riu Cahabón, a l’Alta 

Verapaz, a Guatemala. 

 
Presa de possessió i constitució de la Junta de Govern provisional de l’ICAB 

 
• El 21 d’abril pren possessió i queda constituïda la Junta de Govern provisional de 

l’ICAB, de conformitat amb l’acord del Ple del CICAC de 19 d’abril de 2021 i dels articles 

71 dels Estatuts de l’ICAB i  4 dels Estatuts del CICAC, en haver quedat vacants la 

majoria dels càrrecs de la Junta de Govern electa el juny de 2017. 

 
La Junta de Govern provisional està formada per sis membres de la Junta de Govern 

electa el juny de 2017 i completada amb les tres persones col·legiades exercents més 

antigues en la col·legiació, senyora M. Carmen Cabrerizo, al senyor Manuel Abós i al 

senyor Luis Balius, que reuneixen els requisits de l’article 70 dels Estatuts col·legials per 

ser membres de la Junta de Govern i que han acceptat aquest nomenament. 

 

Les designacions per als càrrecs estatutaris són els següents: 

•Degà: Sr. Josep M. Balcells Cabanas 

•Vicedegana: Sra. Emma Gumbert Jordan 

•Secretària: Sra. Cristina Vallejo Ros 

•Tresorer: Sr. Carlos Echavarri Paniagua 

•Oïdor de Comptes: Sr. Rodolfo Antonio Tesone Mendizábal 

•Diputat: Sr. Manuel Abós Janot 

•Diputat: Sr. Luis Balius Juli 

•Diputada: Sra. Mª Carmen Cabrerizo Ransanz 

            •Diputat: Sr. Alejandro Fuentes-Lojo Rius 
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• La Junta de Govern Provisional acorda de conformitat amb l’article 69.3 dels Estatuts 

col·legials, designar els membres de la Junta de Govern següents com a responsables 

de les àrees que es relacionen:  

Comissió de Deontologia Professional  

Sra. Emma Gumbert Jordan 

Igualment, per raons d’organització interna de la gestió col·legial, la Junta de Govern 

acorda delegar la competència d’aixecar el secret professional prevista en l’article 74 1 

u) dels Estatuts col·legials en la vicedegana responsable de la Comissió de Deontologia 

Professional, senyora Emma Gumbert, de conformitat amb el que disposen l’article 

78.1 dels Estatuts col·legials i els articles 8 i 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 

règim jurídic del sector públic. 

Comissió d’Honoraris  

Sra. Cristina Vallejo Ros 

Comissió de Relacions amb les Administracions i la Justícia 

Sr. Alejandro Fuentes-Lojo Rius 

Sra. Cristina Vallejo Ros 

Sr. Carlos Echavarri Paniagua 

Comissió del Torn d’Ofici i Comissió d’Estrangeria 

Sr. Carlos Echavarri Paniagua 

Mediacions entre companys  

Sra. Emma Gumbert Jordan 

Delegacions Territorials 

Sra. Cristina Vallejo Ros 

Diputat designat per la Junta de Govern per formar part del Comitè Electoral  

Sr. Carlos Echavarri Paniagua 
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Pel que fa a la resta de responsabilitats col·legials, la Junta de Govern Provisional 

ratifica els membres de la Junta de Govern anterior al capdavant de les àrees que 

tenien assignades. 

Pel que fa a les Comissions de persones col·legiades que han quedat sense membre 

de Junta responsable, la Junta de Govern Provisional acorda que siguin assignades al 

degà, canalitzant-se les seves peticions i informacions per mitjà de la Junta de Govern. 

Convocatòria d’eleccions a càrrecs de la Junta de Govern 

• La Junta de Govern provisional acorda convocar eleccions per al proper 3 de juny 
de 202 1 – amb votació anticipada l’1 i el 2 de juny -   amb la finalitat de proveir els 
càrrecs de degà o degana, de vicedegà o vicedegana, de secretari o secretària i 
de tretze diputats o diputades.  

 

Barcelona, abril de 2021 


