
 

 
  

        GENER 2020 



  

2 
 

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

La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 7, 15 i 21 de gener de 2020. 

 

El cens col·legial a 31 de gener de 2020 és de 24.095 persones col·legiades, de les 

quals 16.914 són col·legiades exercents i 7.181 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 el pagament de la quota anual de 2019 de 210 euros com a membre del 

Consell Català del Moviment Europeu.  

 

• Satisfer a l’entitat FERRMED ASBL (Promotion du Grand Axe Ferroviaire de 
Merchandises Scandinavie-Rhin-Rhone-Mediterranée Occidentale ASBL)  la quota 

corresponent a l’any 2019 per un import de 1.500 euros.  

 

• Atorgar el Premi Internacional Ramon Mullerat al senyor Joan Picó i Junoy, catedràtic 

de Dret Processal de la Universitat Pompeu Fabra.  

 
• Atorgar l'edició 2019 del Premi In Memoriam Juan Carlos Elías a la senyora Alejandra 

Teixidó per la seva proposta "Sistema de minutación en el marco jurispridencial del 

Tribunal Supremo en materia de costas procesales, buscando el equilibrio entre el 

respeto a la libre competencia y la seguridad jurídica" 

 

• Atorgar la Medalla del Col·legi al degà emèrit de l’ICAB senyor J. Oriol Rusca i Nadal 

i al degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid senyor José Maria Alonso Puig. 
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• Atorgar, com en exercicis anteriors, una aportació econòmica de 300 euros per a la 

celebració del 66è Concurs Internacional de Música Maria Canals, que tindrà lloc a 

la ciutat de Barcelona, del 20 de març al 2 d’abril de 2020. 

 
• Nomenar la senyora Mercedes Cora com a nova ponent de la Comissió d’Honoraris. 

 
• Aprovar el Protocol de Criteris Orientatius sobre suspensió d’actes judicials per 

coincidència d’assenyalaments dels advocats i advocades, i per maternitat o 
paternitat, per matrimoni o defunció, subscrit també pel Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya (Secretaria de Govern) i el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de 

Catalunya.   

 
• Renovar el compromís de la Declaració del Punt Neutre per a la promoció de la 

mediació, elaborat l’any europeu de la Mediació 2015, durant les I Jornades Europees 

de Mediació (JEM2020) en la cloenda de les quals es procedirà a la seva lectura. 

 
• A proposta de la Comissió de Dret Penitenciari i la Comissió de Memòria Històrica, 

exposar a l’ICAB la proposta artística “Desconstruint La Model”.  
  

• Donar-se per assabentada de l'acte de lliurament de Premis que atorga la Comissió 
de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA) de l’ICAB i que va tenir lloc el 16 de 

desembre de 2019. Les persones guardonades van ser el Lama Thubten Wangchen, 

fundador de la Casa del Tibet a Espanya i membre del Parlament tibetà a l’exili i el 

senyor Jordi Marti i Galbis, regidor de l’Ajuntament de Barcelona, advocat i membre 

fundacional de la CPDA de l’ICAB. 

 
• Signar un conveni de reciprocitat en la prestació de serveis bàsics entre les persones 

col·legiades en l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i l’Ilustre Colegio de 
Abogados de Guadalajara.  

 
• A proposta de la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de 

l’Advocacia, donar suport al Dia de l’Advocacia Amenaçada promogut per 

l’Associació d’Advocats Europeus Demòcrates (AED), amb la col·laboració de la 

Fundació “Day of the Endangered Lawyer” i altres organitzacions d’advocats/des i 

col·legis de l’advocacia d’arreu que enguany estarà dedicada a la situació dels 

advocats/des a Pakistan. 
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• Atorgar, vist l’informe de la Comissió Dictaminadora, integrada pel vicedegà del 

Col·legi, senyor Joaquim de Miquel Sagnier, pel diputat de la Junta de Govern de 

l’ICAB, senyor Alejandro Fuentes-Lojo Rius, per la diputada de la Junta de Govern de 

l’ICAB, senyora Cristina Vallejo Ros, pel senyor Pol Olivet Rivera, president del Grup 

de l’Advocacia Jove de l’ICAB i per la senyora Carmen del Castillo Vericat, tresorera 

del Grup de l’Advocacia Jove de l’ICAB, el Premi Duran i Bas 2019 a: 

• Sr. Francisco Roberto Ruiz Sánchez, pel seu projecte d’investigació “Aspectos 

prácticos de la prestación de servicios profesionales en Europa y justificación 

de la necesidad de un reglamento europeo sobre sociedades profesionales: el 

caso de la abogacía internacional”. 

Atorgar, igualment, una Menció Especial a: 

• Sr. Pablo Eladio Gallego Villarejo, pel seu projecte d’investigació “Inteligencia 

artificial y contratación: nuevos paradigmas en la teoría general del contrato”. 

 

Barcelona, gener de 2020 


