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ACORDS DEL COMITÈ ELECTORAL ICAB 2021 

REUNIÓ DE 30 DE MAIG DE 2021 

1.- COMUNICACIONS REBUDES 

1.1.- Vistes les comunicacions de diverses candidatures en relació amb l’organització 
d’un debat electoral, el Comitè Electoral ICAB 2021 ha acordat, per unanimitat, donar 
resposta en el sentit de recordar que el Comitè no organitza cap debat sinó que ha 
mantingut  el criteri que deriva de la pràctica col·legial seguida en els processos 
electorals anteriors de posar a disposició de les candidatures que vulguin participar en 
un debat els mitjans necessaris per a la seva celebració, en aquest cas els pertinents 
per a un debat en format on-line atesa la situació sanitària actual. 

L’únic requisit exigit pel Comitè Electoral per a la celebració del debat és que les 
candidatures que vulguin participar-hi consensuïn entre elles els criteris de moderació, 
desenvolupament i realització del debat, que hauran de respectar els principis de 
neutralitat i d’igualtat d’oportunitats. 

 Per verificar el compliment dels requisits establerts als acords del Comitè Electoral de 
7, 12 i 26 de maig, les candidatures que vulguin participar en un debat electoral han de 
comunicar formalment al Comitè Electoral – mitjançant correu electrònic 
adreçat  comiteelectoral@icab.cat - que donen la seva conformitat a la seva data i hora 
de celebració i als criteris consensuats entre elles per a la moderació, desenvolupament 
i realització d’aquest debat,  amb una breu explicació d’aquests criteris. 

D’igual manera, caldrà comunicar al Comitè Electoral el nom de la persona que, per 
consens de les candidatures que participin en el debat,  assumirà la moderació d’aquest. 

Finalment, per preparar l’activació de la llicència zoom, és necessari comunicar al 
Comitè Electoral un correu electrònic de la persona moderadora, així com per part de 
cada candidatura que vulgui participar en el debat el nom i un correu electrònic de 
contacte de la persona que representarà la candidatura en el debat. 

1.2.- Vista la comunicació d’una candidatura referent al Recull de Premsa de l’ICAB, el 
Comitè Electoral ICAB 2021 ha acordat, per unanimitat, donar resposta en el sentit 
d’informar que el Comitè Electoral no elabora el Recull de Premsa de l’ICAB, que es 
confecciona pel Col·legi, igual que en els processos electorals anteriors, amb les 
informacions electorals institucionals (referents a la convocatòria electoral, proclamació 
de candidatures i més endavant resultats de les eleccions i presa de possessió de la 
Junta de Govern electa) sense incloure-hi notícies referides a candidatures concretes, 
mantenint d’aquesta manera la neutralitat institucional. 
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