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ACORDS DEL COMITÈ ELECTORAL ICAB 2021 

REUNIÓ DE 23 D’ABRIL DE 2021 

 

CONSTITUCIÓ DEL COMITÈ ELECTORAL 

D’acord amb els articles 89 i 90 dels Estatuts col·legials, el Comitè Electoral per a les 
eleccions a càrrecs de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona del proper 3 de juny, ha quedat constituït, amb l’assistència de tots els seus 
membres, amb la composició següent: 

- Sra. Cristina Vallejo Ros, secretària de l’ICAB. 
- Sr. Carlos Echavarri Paniagua, diputat de la Junta de Govern provisional de 

l’ICAB designat per la Junta per formar part del Comitè Electoral. 
- Sr. Francisco Chamorro Bernal, president de la Secció de Dret constitucional de 

l’ICAB. 
- Sra. Cristina Gómez Nebrera, presidenta de la Secció de Dret administratiu de 

l’ICAB. 
- Sr. Lluís Rodríguez Pitarque, president de la Secció de Dret processal de l’ICAB. 

D’acord amb el que es preveu a l’article 89.1 dels Estatuts col·legials, el senyor Lluís 
Rodríguez Pitarque ha estat elegit pels membres del Comitè Electoral com a president 
d’aquest òrgan electoral i el senyor Carlos Echavarri Paniagua actuarà com a secretari 
del Comitè Electoral, com a membre de menor edat. 

 

INFORMACIÓ A LES PERSONES COL·LEGIADES SOBRE EL PRO CÉS 
ELECTORAL 

El Comitè Electoral ICAB 2021 ha adoptat, per unanimitat, els acords  següents: 

Primer.-  Informar per mitjà de la pàgina web corporativa (www.icab.cat) de la constitució 
del Comitè Electoral i de la seva composició. 

Segon.-  Crear un banner a la pàgina web de l’ICAB com a espai específic d’informació 
sobre les eleccions a Junta de Govern de 3 de juny de 2021, estructurat en els apartats 
següents. (i) Convocatòria i Calendari; (ii) Acords del Comitè Electoral; (iii) Jornada 
electoral del 3 de juny; (iv) Vot anticipat: 1 i 2 de juny; (v) Vot per correu; (vi)  Mesures 
sanitàries i (vii) Espai de les Candidatures. 

Tercer.- Publicar tots els acords del Comitè Electoral ICAB 2021 a l’apartat “Acords del 
Comitè Electoral”  del banner “Eleccions ICAB 2021” de la pàgina web corporativa. 

Quart.-  Publicar a l’apartat “Convocatòria i Calendari” del banner “Eleccions ICAB 2021” 
de la pàgina web corporativa i editar en format de llibret per a la seva distribució a les 
dependències col·legials un Extracte de la Regulació del procés electoral als Estatuts 
col·legials. 
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Cinquè.-  Publicar a l’apartat “Convocatòria i Calendari” del banner “Eleccions ICAB 
2021” de la pàgina web corporativa una nota informativa amb un calendari amb les dates 
de transcendència electoral més significatives. 

Sisè.-  Incorporar la notícia de la convocatòria electoral, la informació sobre els 
successius acords del Comitè Electoral ICAB 2021 i altra informació d’interès electoral 
als flaixos informatius col·legials setmanals fins a la data de la celebració de les 
eleccions. 

Igualment, donar difusió a la convocatòria electoral per mitjà de les xarxes socials 
(Facebook, Twitter i Linkedin). 

Setè.- Publicar una notícia a la pàgina web col·legial sobre l’obertura del termini per 
sol·licitar la documentació necessària per votar per correu a les eleccions, acompanyant 
una nota informativa amb instruccions sobre la manera d’exercir el dret a vot per correu. 
Aquesta nota informativa es publicarà també a l’apartat “Vot per correu” del banner 
“Eleccions ICAB 2021” de la pàgina web corporativa. 

 

PARITAT DE LES CANDIDATURES 

Vistos els antecedents dels acords dels Comitès Electorals que van supervisar les 
eleccions celebrades el 30 de juny de 2009, el 21 de juny de 2013, el 27 de juny de 
2013, el 30 de juny de 2015 i el 28 de juny de 2017. 

Atès que l’article 91 dels Estatuts col·legials atribueix al Comitè Electoral les funcions de 
vetllar per la legalitat i el funcionament democràtic de les eleccions i de desenvolupar i 
interpretar les normes estatutàries sobre les eleccions a càrrecs de la Junta de Govern 
del Col·legi. 

 El Comitè Electoral ICAB 2021, tal com s’ha fet en les eleccions especificades 
anteriorment, és a dir, els anys 2009, 2013, 2015 i 2017, ha aprovat , per unanimitat,  
interpretar l’article 96 dels Estatuts col·legials – segons el qual “les llistes de les 
candidatures a les eleccions dels òrgans corresponents han de respondre a criteris de 
paritat d’acord amb la normativa vigent d’aplicació” – en el sentit previst a l’article 44 bis 
1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, apartat introduït 
per la disposició addicional segona de la Llei Orgànica  3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes, de manera que les candidatures conjuntes “(...) 
hauran de tenir una composició equilibrada de dones i homes, de forma que en el conjunt 
de la llista els candidats de cadascun dels sexes suposin com a mínim el 40% (...)”. 

 D’acord amb aquest criteri, per una llista que presentés candidats i candidates per als 
16 càrrecs de Junta de Govern a cobrir en les eleccions del proper  3 de juny, el criteri 
de paritat exigiria una proporció d’un mínim de 6 integrants d’un sexe i de 10 de l’altre. 
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COMUNICACIONS AMB EL COMITÈ ELECTORAL 

El Comitè Electoral ICAB 2021 ha adoptat, per unanimitat, l’acord  següent 

Únic.-  Les consultes i comunicacions al Comitè Electoral ICAB 2021 hauran de 
presentar-se per escrit, identificant el nom, cognoms i número de col·legiació de la 
persona signant, davant del Registre General del Col·legi (Carrer de Mallorca, 283, 
planta baixa, Barcelona) o enviar-se al fax de la Secretaria de la Corporació núm. 93 
487 15 70 o a l’adreça de correu electrònic comiteelectoral@icab.cat . 

 

PROPERES REUNIONS DEL COMITÈ ELECTORAL 

El Comitè Electoral ICAB 2021 ha adoptat, per unanimitat, els acords  següents: 

Primer.- El Comitè Electoral ICAB 2021 podrà reunir-se mitjançant videoconferència, 
multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels seus 
membres. En aquest casos, es garantirà la identificació dels assistents a la reunió, la 
continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió 
del vot. En les reunions virtuals es consideraran membres assistents les persones que 
hagin participat en la multiconferència i/o vídeoconferència. 

Segon.-  El Comitè Electoral ICAB 2021 es reunirà novament el divendres 30 d’abril de 
2021. 

 

 

Carlos Echavarri Paniagua                                       Lluís Rodríguez Pitarque 

Secretari                                                                    President 

 

Barcelona, 23 d’abril de 2021 


