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ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE 
L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – MARÇ  2022 
 

La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 8, 16, 29 de març de 2022. 

 

El cens col·legial a 31 de març de 2022 és de 24.086 persones col·legiades, de les 

quals 17.167  són col·legiades exercents i 6.919  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: 
 
Internacional 
 

• Davant la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, que constitueix una violació de 

l’article 5.1.d) de l’Estatut de Roma i, per tant, una agressió contra la comunitat 

internacional, i atès que l’advocacia, que és garant dels drets de les persones, ha 

d’actuar per oferir l’assistència i la defensa jurídica als ciutadans ucraïnesos 

desplaçats, la Junta de Govern ha acordat posar en marxa el projecte “Ukrainian 
Population Assistance”, que inclou les accions següents: 

 

1. Assistència lletrada i assessorament gratuït a les persones desplaçades 

d’Ucraïna a la ciutat de Barcelona o qualsevol de les delegacions de l’ICAB. 

2. Col·laboració i seguiment en la derivació als serveis socials d’organismes 

públics i ONG de la població ucraïnesa desplaçada. 

3. Realització i difusió d’una guia bàsica d’urgència d’assistència de desplaçats. 

4. Difusió jurídica entre el col·lectiu ucraïnès, ONG i organismes dedicats a 

l’assistència de la població desplaçada d’Ucraïna , donant a conèixer les normes 

internacionals de protecció internacional, de Dret humanitari i Justícia Penal 

Internacional perquè les víctimes puguin reclamar es seus drets. 

5. Seguiment de les accions derivades de l’assistència al Projecte “Ukrainian 

Population Assistance” i de l’efectivitat de les accions plantejades, tant de 

protecció internacional com d’assistència lletrada i els elements de justícia penal 

internacional. 
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Per a l’atenció de les peticions s’ha creat l’adreça electrònica 

icab.ucrania@icab.cat 

 

Assemblea General Ordinària 

• Aprovar la Memòria d’activitats de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 

corresponent a l’exercici 2021. 

• Aprovar els estats financers auditats i la liquidació pressupostària corresponents a 

l’exercici 2021 formalitzats de manera conjunta per la tresorera i l’oïdor de comptes del 

Col·legi, de conformitat amb les previsions dels articles 79 i 80 dels Estatuts col·legials.  

• Aprovar el projecte de pressupost ordinari i de quotes col·legials per a l’exercici 
2022. 

• De conformitat amb el que disposen els articles 56è, 57è, i 59è dels Estatuts de l’Il·lustre 

Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i altres normes concordants, convocar 
l’Assemblea General Ordinària per al 20 d’abril de 2022, a les 13.00 h, a la seu 

col·legial (carrer Mallorca, 283 de Barcelona i dependències annexes), amb l’ordre del 

dia següent: 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

ORDRE DEL DIA 

Primer.- 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 2021. 

Segon.- Examen i aprovació, si escau, del pressupost ordinari de la Corporació i de les 

quotes col·legials per a l’exercici 2022.  

Tercer.- Informe sobre les activitats i actuacions del defensor de la persona col·legiada 

durant el 2021. 

Quart.- Torn obert de paraules.  

Cinquè.- Nomenament de tres persones interventores, entre les assistents a 

l’Assemblea, per a l’aprovació i la signatura de l’acta. 

L’Assemblea es podrà seguir per videostreaming en directe a través de la pàgina web 

col·legial.  

Es convoca totes les persones col·legiades. 
Nota: D’acord amb l’article 59è dels Estatuts col·legials, des de l’endemà de l’acord de 

convocatòria de l’Assemblea fins al dia en què es dugui a terme, la documentació relativa a 

mailto:icab.ucrania@icab.cat


  

4 
 

l’Assemblea General Ordinària estarà a disposició de les persones col·legiades al Servei 

d’Atenció Col·legial (c/ Mallorca, 283, planta baixa, horari de 9.00 h a 18.00 h, de dilluns a dijous 

i de 9.00 h a 15.00 h els divendres). Igualment, pot consultar-se a la pàgina web del Col·legi 

(www.icab.cat). 

Fins al 25 de març de 2022 es podran presentar propostes o esmenes signades, com a mínim, 

per cinquanta persones col·legiades, amb els requisits establerts a l’article 60è dels Estatuts 

col·legials. Fins al 30 de març de 2022 les persones col·legiades podran presentar peticions 

escrites d’informació referides als assumptes de l’ordre del dia (article 61è dels Estatuts 

col·legials). Les propostes o esmenes i les peticions escrites d’informació es podran presentar 

davant del Registre General de l’ICAB (c/ Mallorca, 283, planta baixa, horari de 9.00 h a 20.00 

h, de dilluns a divendres) o per correu electrònic a l’adreça: assemblea@icab.cat.  

L’Assemblea es desenvoluparà de conformitat amb les normes sanitàries vigents en el moment 

de la seva celebració. 

 

Nomenaments institucionals 

Donar-se per assabentada de la designació, d’acord amb el que disposa l’article 7 del 
Reglament de la Comissió d'Advocats Sèniors, del senyor Antonio Gorrita Torres 
com a nou vocal del Comitè Executiu d’aquesta Comissió. 

Incorporar a la Comissió de Transformació Digital l’advocat senyor Pablo Eladio 
Gallego Villarejo i l’advocat senyor Jose Maria Cardellach Asensio. 

Convenis i contractes 

• Signar un Acord de col·laboració amb l’Oficina d’Enllaç del Parlament Europeu de 
Barcelona als efectes de coordinar iniciatives i accions per promoure línies de treball 

conjuntes durant la IX legislatura del Parlament Europeu (2019-2024) en benefici de 

l’advocacia de Barcelona.  

 

Altres acords 

• Aprovar la revisió i actualització de detalls de la Política de Compliance de l’ICAB i la 

Política de gestió del canal de denúncies i procediments d’investigació interna de 

l’ICAB.  
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• Adherir-se a la Carta sobre els principis fonamentals d’accés a la Justícia per les 
dones víctimes de la violència, que ha estat elaborada pel Comitè de Dones de la 

International Association of Lawyers (UIA), a la qual es donarà difusió aquesta tarda. 

 

• Instar, en coordinació amb el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya 

(CICAC), la derogació de la normativa reguladora de la taxa per la prestació de 
serveis personals i materials en l’àmbit de l’Administració de Justícia a 
Catalunya, adreçant una carta a la consellera de Justícia en aquest sentit. 
 

• Acordar que la representació del Col·legi en la Comissió Mixta ICAB-Col·legi de 
Notaris de Catalunya creada el març de 2018 estigui integrada per la vicedegana, 

senyora Susana Ferrer, pels diputats senyor Frederic Munné i senyor Ramon Casanova 

i per la diputada senyora Mireia Ramon. 
 
Barcelona, març de 2022 


