Comitè Electoral ICAB 2021
ACORDS COMITÈ ELECTORAL ICAB 2021
REUNIÓ DE 2 DE JUNY DE 2021
1. COMUNICACIONS REBUDES

ANTECEDENTS
1. A les 12:51 hores del dimarts 1 de juny de 2021 ha tingut entrada en aquesta Corporació
un correu electrònic de la lletrada senyora Vanessa González Fornas, col·legiada 29.663 de
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb número de registre d’entrada
RE2021/00009686, en què demana que es requereixi a la candidata Sra. Maria Eugènia
Gay a no realitzar cap webinar ni l’1, ni el 2 ni el 3 de juny, així com als candidats Sra. Mª
Eugènia Gay i Sra. Gonçal Oliveros a no realitzar declaracions davant la premsa.
2. Els motius de la queixa i el conseqüent requeriment és, en síntesi, segons la impugnant,
que la senyora Maria Eugènia Gay ha anunciat, es cita literalment “un webinar gratuito con
formato colegial, confundiendo a los colegiados a realizarse en la misma hora de las
votaciones” afegint, es cita literalment, que considera que “este acto viola lo dispuesto en la
ley orgànica de régimen electoral” i que sol·licita “se la requiera de inmediato para
suspender un acto que va con la igualdad de actos de todas las candidaturas”.
Igualment, considera que tant la candidatura de la Sra. Maria Eugènia Gay com la del Sr.
Gonçal Oliveros, es cita literalment, “no han cesado de realizar publireportajes y
declaraciones en medios de comunicación que no dedican el mismo espacio a todos los
candidatos” motiu pel qual formula, es cita literalment, “queja contra el comité electoral al no
haber previsto la igualdad de oportunidades respecto a los medios de comunicación
emplazando a las candidaturas a hacer declaraciones sólo en medios que dediquen el
mismo espacio a todos los candidatos, lo que supone una clara desigualdad para los
candidatos”.
FONAMENTS DE DRET
1. Sobre la realització de webinars gratuïts durant les jornades de votació
Pel que fa a les referències de la queixant a l’organització d’un webinar gratuït, el Comitè
Electoral no té constància ni ha quedat provat ni acreditat per la queixant que aquest s’hagi
efectuat i “en formato colegial”.
Sobre la prohibició d’una suposada organització de webinars durant les jornades de votació,
no acreditada per la queixant, cal recordar – com ja s’ha fet en anteriors acords del Comitè
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Electoral – que l’única previsió expressa en matèria de propaganda en els Estatuts
col·legials és la continguda en l’apartat 7 de l’article 97 dels Estatuts segons el qual: “ni als
locals on es dugui a terme la votació presencial ni als llocs annexos a aquests es podrà
realitzar propaganda de cap tipus a favor de les candidatures. El president o presidenta de
la Mesa Electoral ha de prendre en aquest aspecte totes les mesures que cregui
convenients”.
Més enllà d’aquesta expressa previsió estatutària, correspon al Comitè Electoral de l’ICAB,
un cop convocades les eleccions, desenvolupar i interpretar les normes estatutàries en
matèria de publicitat electoral, tenint en compte també els precedents dels processos
electorals col·legials anteriors.
En aquest sentit, el Comitè Electoral, en sessió de 28 d’abril de 2021 va acordar no
autoritzar la cessió, en qualsevol de les formes possibles, de cap sala col·legial per a la
realització d’actes de publicitat electoral fins a la proclamació de les candidatures a les
eleccions a càrrecs de la Junta de Govern de l’ICAB; en sessió de 12 de maig va aprovar
que les candidatures proclamades poguessin efectuar enregistraments d’imatges de vídeo i
fotografies per a ús electoral de la candidatura en les instal·lacions d’ús comú del Col·legi,
sempre prèvia comunicació del Comitè Electoral, a fi que es poguessin adoptar les mesures
necessàries per facilitar la seva realització i de caràcter sanitari; en sessió de 12 de maig va
desenvolupar les normes estatutàries en matèria de propaganda electoral en les
dependències de l’ICAB i d’us col·legial, completades pels acords de 27 de maig als quals
més endavant es farà referència expressa.
En tot cas, sobre aquesta matèria cal tenir en compte alguns criteris essencials:
a) Els acords dels Comitès Electorals de l’ICAB que supervisaren les eleccions a Junta de
Govern celebrades el 30 de juny de 2009, el 21 de juny de 2011, el 27 de juny de 2013,
el 30 de juny de 2015 i el 28 de juny de 2017.
b) La consideració que la Llei orgànica de règimen electoral general (LOREG) té caràcter
supletori només en les eleccions a les Assemblees legislatives autonòmiques.
c) Pel que fa als processos electorals en col·legis professionals, la jurisprudència ha
establert únicament una aplicació supletòria de la LOREG, quan no hi hagi una
normativa electoral específica en els estatuts o altres reglaments col·legials i només per
a resoldre dubtes, el que es podria considerar, més aviat, una aplicació analògica de la
citada norma.
En aquest sentit, la sentència de 4 de febrer de 2014 de la Sala Tercera del Contenciós
Administratiu del Tribunal Suprem ha indicat que:
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“(...) La LOREG sólo tiene valor supletorio con respecto a las elecciones a las
Asambleas Legislativas autonómicas. Ello significa que no tiene legalmente atribuido
ningún valor supletorio en las elecciones de otra índole, como son destacadamente las
asambleas y consejos de entidades corporativas. Es normal que ello así sea, ya que la
elección no tiene el mismo significado en la formación de asambleas políticamente
representativas que en la designación de órganos rectores de entidades corporativas:
mientras que allí se manifiesta la voluntad de la ciudadanía para determinar la mayoría
política que ha de encargarse de la gestión de la cosa pública en los distintos niveles de
gobierno (estatal, autonómico y local), aquí se trata simplemente de un mecanismo de
autoadministración de intereses sectoriales. Dista de ser evidente, por tanto, que la
finalidad perseguida por la LOREG – que explica la extensión y complejidad de muchas
de sus normas, relacionadas con los entresijos de la lucha política – sea la misma que la
subyacente en otros procesos electorales.”
L’anterior jurisprudència, ha estat confirmada per diverses sentències, destaquem,
perquè es tracta d’un supòsit en unes eleccions a un col·legi professional, la sentència
núm. 16/2019 de 15 de gener de 2019 de la sala del contenciós del Tribunal Superior de
Justícia de Galícia (rec 4373/2917), que n’esmenta d’altres, on estableix que:
“ (…) Así lo ha reconocido la jurisprudencia, pudiendo citarse las siguientes
Sentencias. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Primera), en Sentencia de fecha 29 de octubre de 2015
nº 1040/2015, recurso 1071/2013 , ECLI:ES:TSJM:2015:12781, invocada por la parte
apelada, confirma la posibilidad de una aplicación supletoria de la LOREG a un
proceso electoral de un colegio profesional, (en aquel caso, del Consejo General de
Colegios de Fisioterapeutas ), en los siguientes términos:
(..) Con respecto a la sentencia de la Sala del Tribunal Supremo de 21 de enero de
2003, se utilizó la expresión "carácter supletorio" para definir la posible utilización de
la LOREG en las elecciones de los Consejos Reguladores de Denominaciones de
Origen, pero dicha sentencia explica claramente que "la LOREG no es aplicable en
bloque a esos procesos electorales, sino que puede acudirse a ella sólo "para
resolver dudas". Esto implica que la idea de supletoriedad se usó en la sentencia de
21 de enero de 2003 en un sentido figurado; esto es, la referida sentencia -lejos de
afirmar que existe alguna norma en virtud de la cual, a falta de regulación específica,
debe aplicarse la LOREG en las elecciones de los Consejos Reguladores de
Denominaciones de Origen, que sería lo característico de la supletoriedad en sentido
estricto- afirma que las eventuales carencias de la regulación específica de las
elecciones de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen podrán
resolverse acudiendo a los principios que se desprenden de la LOREG. Y esto, más
que supletoriedad propiamente dicha, es analogía, no debiendo olvidarse que
la aplicación analógica de las normas requiere, en palabras del art. 4 CC " que
se aprecie identidad de razón".
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Això no exclou, com indica la jurisprudència i hem especificat anteriorment, que si bé
la LOREG “no es aplicable en bloque a esos procesos electorales”, “(...) puede
acudirse a ella sólo para resolver dudas”, en una aplicació analógica de las normes, a
la qual els Comitès Electorals ICAB 2009, 2011, 2013, 2015 i 2017 han recorregut en
alguns supòsits.
d) Que l’article 30 lletra a) dels Estatuts col·legials reconeix a les persones col·legiades el
dret a “participar en la gestió corporativa”.
e) Que tal com han expressat les sentències de 4 de juliol de 1982 del Tribunal Suprem cal
tenir present “la necesidad de interpretar las restricciones contenidas en las normas
electorales de manera armónica y conjunta con otros mandatos y postulados de la
Constitución” (citada en la sentència de núm. 1655/2016, de 6 de juliol, de la Sala
Tercera, del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem. Secció 7a).
f) Que l’article 20 de la Constitució reconeix el dret a expressar i difondre lliurement els
pensaments, les idees i les opinions i a comunicar i difondre lliurement informació veraç.
D’acord amb les anteriors consideracions, resulta clar que el Comitè Electoral no té per
funció prohibir la realització per part de les candidatures durant les jornades de votació
d’actuacions de difusió de les seves propostes, emparades en el seu dret a la participació
democràtica en la vida corporativa i a la llibertat d’expressió, per fer arribar a les persones
col·legiades les seves opinions, reflexions i punts programàtics sobre l’activitat col·legial,
sempre que no siguin contràries a les normes estatutàries d’aplicació o als acords del
Comitè Electoral sobre publicitat electoral.
En aquest sentit, cal citar l’acord del Comitè Electoral de 27 de maig de 2021, publicat en
l’apartat “Acords del Comitè Electoral” del banner “Eleccions ICAB 2021” de la pàgina web
corporativa (www.icab.cat) en què expressament s’indicava que “cap norma col·legial
prohibeix la propaganda electoral durant els dies de votació anticipada o en la jornada
electoral. Únicament quedarien excloses aquelles conductes que no respectin la prohibició
de propaganda als locals de votació presencial i als llocs annexos a aquests prevista en el
citat article 97.7 dels Estatuts col·legials o que afectin al caràcter lliure, personal o secret del
vot.”.
Aquest acord va ser expressament comunicat a la queixant per correu electrònic del Comitè
Electoral ICAB 2021 de data 31 de maig, en resposta a una consulta efectuada sobre
publicitat electoral.
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2. Sobre la realització declaracions en mitjans de comunicació que no dediquen el
mateix espai a totes les persones candidates.
Pel que fa a la referència a una suposada vulneració de la igualtat d’oportunitats respecte
als mitjans de comunicació, el Comitè Electoral ICAB vol recordar, en primer lloc, tal com ja
va fer en els seus acords de 14 i 27 de maig, que en exercici de la funció que té atribuïda
per l’article 91 dels Estatuts col·legials de vetllar pel principi d’igualtat de totes les
candidatures, per tal de facilitar l’accés de les persones col·legiades a la informació sobre
les diverses opcions electorals en condicions d’igualtat, ha posat a disposició de les
candidatures proclamades els següents mitjans perquè puguin donar a conèixer entre les
persones col·legiades les seves propostes:
-

La difusió de la identitat de les candidatures proclamades a les eleccions ICAB 2021 per
mitjà de la pàgina web corporativa, de comunicacions o Flaixos electrònics especials
adreçats a les persones col·legiades i de les xarxes socials.

-

Una sala de la seu central de l’ICAB per a la realització d’un acte de presentació de
candidatura. La queixant va realitzar el seu acte de presentació de candidatura el dimecres
26 de maig, a la tarda, acte que va ser publicitat a l’apartat “Presentacions electorals a
l’ICAB” de la Secció “Espai Candidatures” dels banner “Eleccions ICAB 2021” de la pàgina
web corporativa (www.icab.cat).

-

La publicació d’un anunci de candidatura en les pàgines internes de la revista col·legial Món
Jurídic d’abril-maig de 2021.

-

La difusió per Flaix electrònic entre les persones col·legiades d’un exemplar de material de
publicitat electoral de candidatura que també es publicarà en el banner ”Eleccions ICAB
2021”.

-

La difusió d’un vídeo de publicitat electoral de cada candidatura en el Canal Vimeo de
l’ICAB, accessible també des del banner “Eleccions ICAB 2021” de la pàgina web col·legial.

-

L’establiment d’un enllaç (link) en l’interior del banner “Eleccions ICAB 2021” establert a la
pàgina web corporativa a les pàgines webs, blog o similar de les candidatures proclamades.

-

El lliurament a les candidatures proclamades del cens electoral, en els termes previstos en
l’acord del Comitè Electoral de 12 de maig de 2021.

-

L’establiment a diversos espais de la seu Central del Col·legi i dels seus edificis accessoris,
així com al Servei d’Atenció Col·legial de la seu de l’ICAB a la Ciutat de la Justícia de
Barcelona d’unes taules amb la indicació “Espais reservats per a informació electoral”,
subdividides en espais iguals assignats a cada candidatura per a la distribució de publicitat
electoral de les candidatures. A les sales de togues d’ús col·legial en les seus judicials de la
demarcació de l’ICAB i a les Delegacions territorials, les candidatures estan autoritzades per
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fixar un cartell (mida màxima de format A·3) per candidatura, així com per posar a disposició
dels col·legiats i col·legiades materials de propaganda electoral i paperetes de les
candidatures.
-

2.000 paperetes de la respectiva llista i un nombre igual dels sobres del model oficial que
s’utilitzarà per a les votacions.

-

Una llicència zoom per a la realització d’un debat electoral sempre que hi hagi consens
entre les candidatures que vulguin participar en el debat respecte a la moderació i criteris de
desenvolupament i realització d’aquest debat, que hauran de respectar els principis de
neutralitat i igualtat d’oportunitats.
Sobre aquest darrer punt, s’ha de fer constar que, havent consensuat la queixant
l’organització d’un debat amb una altra candidatura, el Comitè Electoral ICAB 2021, un cop
verificat el compliment dels requisits establerts en els seus acords de 7, 12 i 26 de maig pel
que fa a l’organització del debat, va facilitar, amb la màxima celeritat, la celebració d’aquest
debat en format on-line, el 31 de maig de 2021, fent-lo accessible a totes les persones
col·legiades des del Banner Eleccions ICAB 2021 i publicant-lo posteriorment al Canal de
Vimeo de l’ICAB, tal com es va fer amb el debat electoral celebrat en els comicis de juny de
2017, per a general informació de les persones col·legiades. La publicació del debat
enregistrat en el Canal de Vimeo corporativo va ser comunicada a les candidatures
participants en el debat per correu electrònic del Comitè Electoral ICAB 2021 d’1 de juny de
2021, adjuntant l’enllaç a l’esmentat vídeo.
Quant a les referències efectuades per la queixant a les informacions i declaracions de
candidats i candidates a les eleccions col·legials publicades en diversos mitjans de
comunicació, cal indicar que les noticies aparegudes en premsa sobre les eleccions a
càrrecs de la Junta de Govern de l’ICAB estan incloses en l’àmbit de la llibertat de premsa i
responen a un legítim interès social i periodístic derivat de la presència i arrelament de la
Corporació i de l’advocacia en la societat civil catalana, sense que el Comitè Electoral tingui
cap competència ni habilitació normativa per limitar l’exercici de la llibertat d’expressió dels
candidats i candidates a les eleccions col·legials o de la llibertat de premsa reconegudes a
l’article 20 de la Constitució.
Igualment cal afegir que el Col·legi – no el Comitè Electoral – elabora diàriament un Recull
de Premsa, que, igual que en processos electorals anteriors, es confecciona 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.
Així mateix, cal afegir que per acord del Comitè Electoral ICAB 2021 de 12 de maig, s’ha
previst que el proper 3 de juny, jornada electoral, entre les 10 i les 12 h un equip del

6

Comitè Electoral ICAB 2021

Departament de Comunicació de l’ICAB efectuï un reportatge sobre les votacions a la seu
central del Col·legi que, com és habitual, inclourà les declaracions dels candidats i
candidates que encapçalen les llistes individuals o conjuntes que participen en l’actual
procés electoral, en estrictes condicions d’igualtat.
ACORDS
De conformitat amb les anteriors consideracions, el Comitè Electoral ICAB 2021, ha adoptat,
per unanimitat, els acords següents:
Primer.- Desestimar la sol·licitud de la lletrada senyora Vanessa González Fornas de
requerir la candidata Mª Eugènia Gay de no realitzar cap webinar ni l’1, ni el 2 ni el 3 de
juny.
Segon.- Desestimar la sol·licitud de la lletrada senyora Vanessa González Fornas de
requerir la senyora Mª Eugènia Gay i el senyor Gonçal Oliveros a no realitzar declaracions
davant la premsa.
Tercer.- Notificar aquest acord a la senyora Vanessa González Fornas.
2.MESES ELECTORALS DE DELEGACIONS I CIUTAT DE LA JUSTÍCIA
S’adjunta com a Annex 1 la composició de les Meses Electorals de les Delegacions
territorials de l’ICAB i de la seu de l’ICAB a l’edifici P de la Ciutat de la Justícia de Barcelona
i L’Hospitalet de Llobregat que són seu de votació en la jornada electoral de 3 de juny.
A la Delegació de Vilanova i la Geltrú, el sotsdelegat substituirà la delegada en la
presidència de la Mesa Electoral per concórrer una causa d’incompatibilitat prevista en
l’article 89 apartat 2 dels Estatuts col·legials.

Carlos Echavarri Paniagua
Secretari

Lluís Rodríguez Pitarque
President

Barcelona, 2 de juny de 2021
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