Comitè Electoral ICAB 2021
ACORDS DEL COMITÈ ELECTORAL ICAB 2021
REUNIÓ DE 26 DE MAIG DE 2021
Comunicacions rebudes
En relació amb les consultes formulades per diverses candidatures a les eleccions ICAB
2021 i pel Grup de l'Advocacia Jove de l'ICAB sobre l’organització d’un debat electoral,
el Comitè Electoral ICAB 2021 ha acordat, per unanimitat, donar resposta en el sentit
de reiterar els seus acords de 7 i 12 de maig de 2021 que per a la celebració del debat
no exigien el consens de totes les candidatures proclamades respecte als criteris de
desenvolupament, realització i moderació d’aquest sinó únicament d’aquelles
candidatures (conjuntes o individuals) que vulguin participar en el debat:
Acord del Comitè Electoral ICAB 2021 de 7 de maig
“Vista la comunicació presentada pel vicepresident del Grup de l’Advocacia Jove de
l’ICAB en què es proposa l’organització d’un debat electoral en el marc de les eleccions
a càrrecs de la Junta de Govern del Col·legi del proper 3 de juny.
Vistos els antecedents dels acords dels Comitès Electorals anteriors.
El Comitè Electoral ICAB 2021 acorda, per unanimitat, mantenir el criteri que deriva de
la pràctica col·legial seguida en els processos electorals anteriors en el sentit que ni el
Col·legi com a Institució ni les seves Comissions o Delegacions organitzen debats de
caràcter electoral.
Tal com va recollir en els seus acords el Comitè Electoral que supervisà el procés
electoral 2013, aquesta pràctica col·legial respon a la intenció de mantenir en tot
moment la màxima imparcialitat institucional en els processos electorals col·legials.
Igualment, vistos els antecedents dels acords dels Comitès Electorals ICAB 2013 (de
conformitat amb els quals es va organitzar un debat electoral a la seu col·legial el 26 de
juny de 2013) i ICAB 2017 (de conformitat amb els quals es va organitzar un debat
electoral a la seu col·legial el 20 de juny de 2017) el Comitè Electoral ICAB 2021 aprova,
per unanimitat, que es pugui posar a disposició de les candidatures proclamades una
llicència zoom per a la realització d’un debat electoral en el cas que concorrin les
circumstàncies següents:
- Que el moderador del debat sigui acordat per consens entre totes les candidatures
que participin en el debat. No podran actuar com a moderadors del debat: els membres
del Comitè Electoral, els membres de la Junta de Govern, els delegats i sotsdelegats
territorials i els membres dels òrgans de direcció de les Comissions i Seccions col·legials
de l’ICAB.
-Que les candidatures que participin en el debat acordin per consens els criteris que
han de presidir el desenvolupament i la realització d’aquest, que hauran de respectar
els principis de neutralitat i d’igualtat d’oportunitats.”

1

Comitè Electoral ICAB 2021

Acord del Comitè Electoral ICAB 2021 de 12 de maig
“Vista la consulta d’una precandidatura sobre l’organització de debats en el procés
electoral ICAB 2021.
El Comitè Electoral ICAB 2021 acorda per unanimitat ratificar els seus acords de 7 de
maig pel que fa a l’organització de debats segons els quals, d’una banda, no es modifica
el criteri que deriva de la pràctica col·legial seguida en processos electorals anteriors en
el sentit que no correspon al Col·legi ni a les seves Comissions l’organització debats
electorals i, d’una altra, es posa a disposició de les candidatures una llicència de zoom
per a la realització d’un debat sempre que hi hagi un consens absolut entre les
candidatures que participin en el debat respecte a la moderació i criteris de
desenvolupament i realització d’aquest debat.
No correspon, per tant, al Comitè Electoral, ni per imperatiu legal ni estatutari, adoptar
cap iniciativa en ordre a l’organització d’un debat sinó tan sols verificar el compliment
dels criteris abans esmentats per part d’aquelles iniciatives de debat que li siguin
presentades després d’haver-se gestionat directament per part dels seus impulsors el
corresponent consens entre les candidatures. Per tant, el Comitè Electoral no posarà
cap impediment a la realització d’un debat que se li proposi sempre que es consensuï
entre les candidatures la seva organització, moderació i criteris de desenvolupament i
realització, que hauran de respectar el principis de neutralitat i igualtat d’oportunitats, tal
com es va establir en els acords del Comitè Electoral de 7 de maig de 2021.”
Quant a la consulta sobre el format del debat es reiteren, per raons sanitàries, els
acords de 7 i 12 de maig pel que fa a la posada a disposició d’una llicència zoom per a
la realització del debat en format on-line.
Per tot l’exposat, és possible la celebració del debat amb la participació de les
candidatures que ho desitgin amb l’oportú consens sobre els criteris de
desenvolupament, realització i moderació del debat on-line.

Carlos Echavarri Paniagua

Lluís Rodríguez Pitarque

Secretari

President

Barcelona, 26 de maig de 2021
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