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

La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 5, 13,19 i 27 d’octubre de 

2021. 

 

El cens col·legial a 31 d’octubre de 2021 és de 24.134 persones col·legiades, de les 

quals 17.177 són col·legiades exercents i 6.957 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 

 

• Instituir el Premi Luis del Castillo al millor projecte d’investigació sobre Justícia 
Penal Internacional i Drets Humans, en homenatge i reconeixement a la figura de 

Luis del Castillo Aragon, qui fou degà (març 2002-febrer 2003), vicedegà i primer 

president de la Comissió de Justícia Penal Internacional i Drets Humans de l’ICAB i 

president del Col·legi d’Advocats Penal Internacional (CAPI). 

 

Igualment, convocar  la primera edició d’aquest nou guardo, d’acord amb les Bases 

que consten publicades a la pàgina web col·legial www.icab.cat . 

 

Àrees de responsabilitat col·legial 
 

• Incorporar el vicedegà, senyor Jesús Sánchez, i el diputat senyor Carles García 

Roqueta a l’Àrea de Formació (Comissió de Cultura i Formació) juntament amb el 

secretari, senyor Joaquim de Miquel. 

 
• Designar el vicedegà del Col·legi, Sr. Jesús Sánchez García, com a delegat de l'ICAB 

a la Mutualitat de l'Advocacia mentre duri la baixa de l’anterior delegat. 

 
 

 

http://www.icab.cat/
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Òrgans consultius 
 

• Nomenar com a membres del Consell Assessor de l’Institut d’Investigació i 
Innovació Jurídica I+Dret les persones següents:  

Vicente Pérez Daudi 

José María Asencio Mellado 

Immaculada Barral Viñals 

Juan Antonio Xiol Rios 

Miquel Roca i Junyent 

Antonio Garrigues Walker 

Eugeni Gay Montalbo 

Eudald Vendrell Ferrer 

Xavier Abel Lluch 

Emma Gumbert 

Cristóbal Martell 

Olga Tubau 

Ángel Serrano de Nicolás 

Javier Plaza Penadés 

Eugenio Ribón Seisdedos 

Verónica López Yagües 

Flor María Carrasco Gómez 

Auxiliadora Díaz 

Gabriel Capilla Vidal 

María Sonia Calaza López 

Isabel Winkels Arce 

María Jesús Pesqueira Zamora 

Emilio Zegrí Boada 

Manuel Cachón Cadenas 

Beatriz Goena Vives 

Teresa Duplà Marí 
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Constitució de l’Observatori de la Insolvència Personal 

    

• Aprovar la constitució de l’Observatori de la Insolvència Personal de l’ICAB, adscrit 

a la Comissió de Normativa del Col·legi, com a un fòrum d’anàlisi, reflexió, debat, 

participació  i posposta d’actuacions per a implicar diferents intervinents en el procés 

de la Segona Oportunitat - des dels jutjats mercantils o civils fins a la pròpia advocacia, 

des dels notaris fins a les Cambres de Comerç – en la resolució de la problemàtica de 

la insolvència personal i per fomentar els mecanismes que permetin afrontar-la. 

 
L’Observatori estarà dirigit per un Comitè d’Experts presidit per la diputada senyora  

Yvonne Pavía. 

 

• Aprovar la institució dels Premis de l’Observatori de la Insolvència de l’ICAB amb 

la voluntat de fomentar, reconèixer i premiar la realiztació de treballs d’ivestigació, 

iniciatives i pràctiques prientades a millorar els mecanismes de Segona Oportunitat, 

impulsat per ens, particulars, institucions i organismes públics o previays, així com al 

reconeixement a una trajectòria professional pionera en aquest camp. 

 

Comissions delegades de Junta 

• Designar com a vocal de la Comissió per a la Cooperació i el Desenvolupament 
(0.7%), la senyora Alicia Ortega Martínez per a un mandat de dos anys.   

 

• Renovar com a vocals de la Comissió de Prospectives Socioprofessionals per a 

un mandat de dos anys les persones següents:  

Antonio Almenara Pérez 
Chantal Català Comas  
Jacint Vilardaga Viera 
M. Carmen Perez-Pozo Toledano 
Miquel Mitjans Cubells 
Fernando García-Coca 
David Jurado Beltran 
Eduardo Lopez Román 
Isabel Pedrola Roman-Naranjo 
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• Nomenar la senyora Emma Gumbert Jordan com a vocal de la Comissió delegada per 
a la Promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

 
• Nomenar la senyora Miriam Estruch Rozman i el senyor David de Falguera Llobet com 

vocals de la Comissió delegada de Transformació Digital. 
 

• Designar com a vocals integrants de la Comissió de Relacions amb les 
Administracions i la Justícia al senyor Albert Folguera Ventura i a la Sra. Monica Gual 

de Diego. 

 
• Designar l'advocada i vocal de la Comissió de Prospectives Socioprofessionals senyora 

Maria Carmen Perez-Pozo Toledano com a la persona que forma part de la junta del 

projecte Copersona en representació de l'ICAB. 

 
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, desconvocar les eleccions inicialment previstes per al 2 

de novembre de 2021 per proveir els càrrecs de l’òrgan de direcció de la Secció de 
Dret Administratiu i declarar electa la candidatura única proclamada integrada pels 

companys i companyes següents: 

 

Secció de Dret Administratiu 

President 
Alejandro Jiménez Marconi   
 
Vicepresident 
José-Alberto Navarro Manich 
 
Secretària 
María Rosa Ruiz Dotras 
 
Vocals 
Sandra Nicolàs Campos 
Silvia Mañà Badía 
Mónica Flores Sánchez 
Ines Canadell Torras  
Gabriel Capilla Vidal  
Óscar Martínez Guzmán 
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Joan Carles Bailach de Rivera 
 

• 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 2 

de novembre de 2021 per proveir els càrrecs de l’òrgan de direcció de la Secció de 
Dret Internacional i de la Unió Europea i declarar electa la candidatura única 
proclamada integrada pels companys i companyes següents: 

 

Secció de Dret Internacional i de la Unió Europea 

Presidenta 
Alba Ródenas Borràs  
 
Vicepresident 
Piet Marco Holtrop 
 
Secretari 
Xavier Valls Aracil 
Vocals 
Lara Campanario Ciaurri 
Joaquim Lloveras Pujol 
Josep Gálvez Pascual 
Esther Nin Camps 
 

• 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 

proveir els càrrecs de l’òrgan de direcció de la Secció de Dret del Consum i declarar 
electa la candidatura única proclamada integrada pels companys i companyes 

següents: 

 

Secció de Dret de Consum 

Presidenta 
Maria Paz Cano Sallares 
 
Vicepresidenta 
Immaculada Barral Viñal 
 
 
 
Secretari 
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Pepe Gimenez Alcover 
 
Vocals 
Esther Lorente Fernández 
Berta Leal Cañadell 
Isabel Viola Demestre 
Xavier Pineda Buendía 
Marta Mallart González 
Vanesa Fernández Escudero 
Francisco J. Pelaez Sanz 
Isidor Garcia Sanchez 
Marta M. Areny Guerrero 
 

• De conformitat amb el que preveu l’article 20 i altres normes concordants del Reglament 

de la Comissió de Cultura i Formació de l’ICAB, convocar eleccions per al proper 22 

de novembre de 2021 per proveir els càrrecs de president/a, vicepresident/a, 

secretari/ària i un mínim d’un vocal i un màxim de deu vocals de les Seccions de la 

Comissió de Cultura i Formació següents: 

 
- Secció de Compliance 
- Secció de Dret de la Construcció 
- Secció de Drets de Propietat Intel·lectual i Drets d’Imatge 
 
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 14 de desembre de 2021 per proveir els 

càrrecs d’1 president/a, 1 vicepresident/a, 1 secretari/ària-tresorer/a i 10 vocals de la 

Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia 
de l’ICAB.  

 

• De conformitat amb el que preveu l’article 13 del Reglament de Persones Col·legiades 

de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i altres normes concordants,  

convocar eleccions per al proper 14 de desembre de 2021 per proveir els càrrecs d’1 

presidenta, 1 vicepresidenta, 1 secretària-tresorera i 7 vocals de la Comissió de Dones 
Advocades de l’ICAB.  
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• 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 14 de desembre de 2021 per proveir 

els càrrecs d’1 president/a, 1 vicepresident/a, 1 secretari/ària-tresorer/a i 3 vocals de la 

Comissió de Drets de la Gent Gran de l’ICAB. 

 
• 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 14 de desembre de 2021 per proveir 

els càrrecs d’1 president/a, 1 vicepresident/a, 1 secretari/ària-tresorer/a i 10 vocals de 

la Comissió de Drogues de l’ICAB. 
 

• 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 14 de desembre de 2021 per proveir 

els càrrecs d’1 president/a, 1 vicepresident/a, 1 secretari/ària-tresorer/a i 9 vocals de la 

Comissió de Justícia Penal Internacional i Drets Humans de l’ICAB. 
 

Altres acords 
 

• Prorrogar, per a un any, de la pòlissa de responsabilitat civil número 

01036028/00000003 de Caja de Seguros Reunidos, Cía. de Seguros y Reaseguros, SA 

(CASER). 

 
 

Barcelona, octubre de 2021 


