
La Junta de Govern de l’ICAT pel mandat 2017-2021 
pren possessió aquest divendres en un acte solemne 
 
 

Tarragona, 9 de març de 2017. La nova Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona pel 
mandat 2017-2021 prendrà possessió en un acte oficial aquest divendres 10 de març a partir de les 19.00, a 
la Sala d’actes de l’ICAT. En l’acte, Manel Albiac, reelegit com a Degà de l’ICAT en les eleccions del passat 20 
de desembre, assumirà oficialment el càrrec juntament amb els altres 14 membres de la Junta de Govern, 
set dels quals són nous a l’equip de govern de l’ICAT. L’acte el presidirà el conseller de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, Carles Mundó.  
 
 
Nova Secció de la Segona Oportunitat 
 
Una hora abans d’aquest acte, a les 18.00, es constituirà la Secció de la Segona Oportunitat de l’ICAT. 
Aquesta nova secció, la primera de Catalunya d’aquesta tipologia, vetllarà per l’aplicació de la llei de la 
Segona Oportunitat, aprovada l’any 2015 per tal de garantir que els ciutadans puguin superar un fracàs 
econòmic, ja sigui empresarial o personal, sense arrossegar un deute que mai podran satisfer. En aquest 
sentit, aquesta secció de l’ICAT oferirà formació als advocats perquè coneguin en profunditat els preceptes 
de la normativa i també divulgarà els seus continguts entre la ciutadania, creant un servei d’informació 
gratuïtat als ciutadans.  
 
Per informar sobre els dos assumptes, el Degà atendrà als mitjans de comunicació minuts abans de 
començar l’acte, al voltant de les 18.45, al vestíbul de la seu de l’ICAT, al carrer Enric d’Ossó, 1, a Tarragona. 
Els mitjans gràfics podran prendre imatges del desenvolupament tant de l’acte de presa de possessió com 
de la constitució de la Secció de la Segona Oportunitat.   
 
 
 

CONVOCATÒRIA: Presa de possessió Junta de Govern ICAT i constitució de la Secció de la Segona Oportunitat 
 

DIA: divendres, 10 de març 
 

HORA: constitució Secció Segona oportunitat (18.00); declaracions de Manel Albiac (18.45); 
inici de l’acte de presa de possessió (19.00) 

 
LLOC: Seu de l’ICAT (carrer Enric d’Ossó, 1) 
 
 

 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació de l’ICAT 
Telèfon: 977  21 23 60 
comunicacio@icatarragona.com 
www.icatarragona.com 
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