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ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE 
L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – FEBRER  2020 
 

La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 4,18 i 25 de febrer de 2020. 

 

El cens col·legial a 28 de febrer de 2020 és de 24.092 persones col·legiades, de les 

quals 16.915 són col·legiades exercents i 7.177 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: 
 

• Satisfer la quota corresponent al 2020 de 1.280 euros al Centro Iberoamericano de 
Arbitraje (CIAR). 
 

• Satisfer la quota corresponent al 2020 de 2.000 euros a l’entitat Fundació Privada 
Centre Estudis Internacionals. 
 

• Satisfer la quota corresponent al 2020 a l’entitat International Bar Association de 2.500 

lliures esterlines. 

 
• Aprovar l’aportació extraordinària a l’Associació Intercol·legial de Col·legis 

Professionals de Catalunya de 420 euros per al finançament dels actes de la Comissió 

Intercol·legial de Dones i Igualtat desenvolupats durant el 2019 en defensa de la igualtat 

i la paritat en el món professional.  

 
• Satisfer la quota corresponent al 2020 com a membre de l’entitat Confederación 

Española de Abogados Jóvenes (CEAJ) de 400 euros.  

 
• Satisfer a l’entitat FERRMED la quota corresponent al 2020 de 1.200 euros.  

 
• Satisfer a l’entitat Taula per la Infància i l’Adolescència la quota anual corresponent 

al 2020 de 400 euros.  

 



  

3 
 

• Donar-se per assabentada de la futura celebració durant el 2020 de les exposicions 
següents:  

• Barcelona té nom de dona, pintora Sofia Buxó. Del 29 d’abril fins el 6 de juny. 

Avantsala de la Biblioteca. 

• Desconstruint la Model, artista Duaita Prats. De l’11 de juny al 31 de juliol. Sala 

de lectura de la Biblioteca i Avantsala. 

• Les Mirades de Vanani, pintor Kim Soler. Del 16 de setembre al 31 d’octubre. 

Avantsala de la Biblioteca. 

 

• Nomenar la diputada senyora Núria Flaquer representant suplent de l’ICAB en la 

Comissió d’Urbanisme del Penedès. 

 

• Incorporar la diputada senyora Cristina Vallejo, membre del Grup de treball sobre 

Emergència Habitacional constituït al si del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona, 

a la representació de l’ICAB en el Consell de l’Habitatge Social de Barcelona. 

 

• Signar un Conveni d’Agermanament amb el Col·legi d’Advocats de la República de 
Sèrbia. 
 

• Participar en el projecte Girem full!!: Llibres contra el càncer, que és una campanya 

impulsada des del món del llibre contra el càncer per captar fons per a la recerca mèdica 

contra el càncer. Els fons aniran destinats a l’Hospital Clínic de Barcelona i serviran per 

desenvolupar assajos clínics que facin realitat la immunoteràpia contra el càncer a 

Catalunya.  

 
 

• Solidaritzar-se amb el Manifest impulsat per diversos col·legis de l’advocacia i 

associacions d’advocats/des en favor de l’advocacia d’ofici i emetre el comunicat 

següent:  

“El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) es solidaritza amb el Manifest impulsat 

per diversos col·legis de l'advocacia i associacions en favor de l'advocacia del Torn 

d'Ofici. 
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Igualment, l'ICAB considera que l'advocacia del Torn d'Ofici és la garantia dels drets de 

les persones que no tenen els recursos suficients per a la seva defensa, desenvolupant 

en aquest sentit una funció social essencial per a la ciutadania. 

L'ICAB reitera que per avançar cap a una Justícia de qualitat és imprescindible garantir 

una retribució justa i puntual del Servei del Torn d'Ofici.” 

 

Barcelona, febrer de 2020 


