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ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE 
L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – GENER  2023 
 

La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 7, 14, 21 i 28  de febrer de 

2023. 

 

El cens col·legial a 28 de febrer de 2023 és de 24.267  persones col·legiades, de les 

quals 17.321 són col·legiades exercents i 6.946 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 

• Nomenar el senyor Juan Nuñez Ferrer com a vocal de la Comissió de Relacions 
Internacionals en atenció a la seva àmplia trajectòria internacional i per la seva 

contribució en la internacionalització de l’advocacia de Barcelona.  

 

Convenis 

• Signar un Conveni amb la Federació Catalana d’Autisme amb la finalitat que 

ambdues institucions es prestin suport recíproc en diverses matèries. 

 

• Signar un Conveni amb el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal 
(Buenos Aires) amb la finalitat d’establir un marc de col·laboració entre ambdós 

col·legis per enfortir la presència institucional de les dues institucions a les ciutats de 

Buenos Aires i Barcelona, respectivament i convenir la realització de diverses activitats. 

 

• Signar un conveni amb la Societat Catalana d’Estudis Jurídics (SCEJ) que té per 

objecte regular les obligacions que assumeixen tant l’ICAB com la SCEJ en relació amb 

les conferències que es realitzen a la seu col·legial del cicle “Institucions del nostre Dret” 

per al curs 2022-2023. 
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• Signar un Conveni amb el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-

Lleida per desenvolupar propostes i projectes comuns en benefici dels seus respectius 

col·lectius professionals, especialment, fomentant l’intercanvi de coneixement, la 

formació i el treball pluri-disciplinar i transversal entre els diversos professionals que 

integren ambdós col·lectius. 

 

Òrgans consultius 

• Crear, amb la naturalesa d’òrgan consultiu previst a l’article 74.1.n) dels Estatuts 

col·legials, la Comissió per a la Salut Emocional de l’Advocacia amb la finalitzat de 

promoure l’estudi d’aquesta matèria, així com l’adopció de mesures, l’organització 

d’activitats i la signatura de convenis de col·laboració que contribueixin a la millora de 

la salut emocional de l’advocacia de Barcelona. 

 

• Aprovar la composició següent del Consell Assessor de l’Observatori per a la 
Plena Igualtat de l’ICAB: 

- Els membres de la Junta de Govern. 

- Sra. Maria Teresa Teixido Jufresa, advocada. 

- Sra. Raquel Iglesias Pajares, vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya. 

- Sra. Ariadna Flores Romeu, vicedegana de l’Il·lustre Col·legi dels Procuradors 

dels Tribunals de Barcelona. 

- Sra. Ester Nin. 

- Sra. Ariadna Urroz Segura, advocada, a proposta del GAJ. 

- Sra. Adruiana Archs Mendiry, advocada, a proposta del GAJ. 

- Sra. Emma Gumbert Jordan, advocada. 

- Sra. Cristina Vallejo Ros, advocada. 

 

Aquest Consell tindrà la naturalesa dels òrgans consultius previstos a l’article 74.1.n) 

dels Estatuts col·legials. 
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Altres informacions d’interès general 

• En el marc de la Sessió Solemne de la Festivitat de Sant Raimon de Penyafort 2023 

celebrada el divendres 10 de febrer de 2023 es van lliurar les Medalles de l’ICAB a les 

persones següents: 

 

- Sr. Rafael Mendoza Navas, en homenatge a la destacada trajectòria personal i 

professional com a advocat, així com en reconeixement  a la seva intensa i generosa 

dedicació al Col·legi des de la Delegació Territorial de Badalona, amb vocació de servei 

a la Institució i a tots els companys i companyes. 

 

- Sra. Teresa Martínez Martínez, en homenatge a la seva destacada trajectòria personal i 

professional com a advocada, així com en reconeixement a la seva intensa i generosa 

dedicació al Col·legi des de la Delegació Territorial de Berga, amb vocació de servei a la 

Institució i a tots els companys i companyes. 

 

- Sr. Genís Boadella Esteve, en reconeixement a la seva destacada trajectòria personal i 

professional com a advocat i a la seva tasca en favor de l’advocacia jove com a president 

del Grup d’Advocats Joves del Col·legi, així com en agraïment per la seva inestimable i 

especial col·laboració amb la Corporació des de la seva representació pública com a 

diputat al Congrés. 
 

- Sr. Carlos Balmisa García-Serrano, en  reconeixement a la seva desinteressada 

col·laboració amb el Col·legi tant en actes de formació com en facilitar la interlocució entre 

l’ICAB i la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CBMC) en la consecució 

d’una solució en matèria de taxació de costes, que va culminar amb la Resolució dictada 

el 27 de febrer de 2020 per la Sala de Competència de la CNMC declarant els vigents 

Criteris orientatius de l’ICAB adequats al compliment de la normativa sobre competència 

de la Junta de Govern. 
 

- Sr. Miquel Queralt Cabeza, a títol pòstum, en homenatge i emocionat record a la seva 

intensa i destacada trajectòria personal i professional com a advocat laboralista, exemple 

dels millors valors de l’advocacia, així com en reconeixement a la seva generosa vocació 

de servei institucional i al seu compromís amb el Col·legi com a diputat de la Junta de 

Govern (2021-2022). 
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Igualment, en la mateixa Sessió Solemne de Sant Raimon de Penyafort es va lliurar el 

Premi Felip Portabella a les persones següents: 

 

- Sr. Jorge Vergara Aranda, magistrat-jutge del Jutjat de Violència sobre la Dona número 

5 de Barcelona, a títol pòstum, en reconeixement al seu exercici de la funció 

jurisdiccional amb un especial respecte i consideració envers l’advocacia i a la seva 

col·laboració amb l’ICAB. 

 

- Sr. Ignacio Sancho Gargallo, magistrat i membre de la Sala de Govern del Tribunakl 

Suprem, en reconeixement al seu exercici de la funciño jurisdiccional amb un especial 

respecte i consideració envers l’advocacia i a la seva col·laboració amb l’ICAB en 

tasques formatives. 

 
En la Sessió Solemne de Sant Raimon de Penyafort de 2023 la Junta de Govern va anunciar 

que com a permanent homenatge i record al nostre estimat company de Junta Sr. Miquel 

Queralt Cabeza l’òrgan de govern del Col·legi ha acordat instituir un Premi de caràcter anual 

sobre Dret del treball que portarà el nom de Memorial Miquel Queralt Cabeza. 

 

 
 

Barcelona, febrer de 2023 


