Comitè Electoral ICAB 2021
ACORDS DEL COMITÈ ELECTORAL ICAB 2021
REUNIÓ DE 12 DE MAIG DE 2021
1.- Composició de la Mesa Electoral de les Delegacions territorials de l’ICAB i de
de la seu de l’ICAB en l’edifici P de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i
L’Hospitalet de Llobregat.
Atès que l’article 97.3 dels Estatuts col·legials disposa que “el Comitè Electoral ha
d’establir la composició de la Mesa Electoral de les dependències col·legials diferents a
la seu central i de les delegacions.”
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
de la Corporació.
Vistos els antecedents dels acords adoptats pels Comitès Electorals 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 201, el 30 de juny de 2015 i 28 de juny de 2017.
Vistes les previsions de l’article 89.3 dels Estatuts col·legials que reconeix funcions de
substitució en el Comitè Electoral als vocals de les Seccions de Dret constitucional, Dret
administratiu i Dret processal de l’ICAB.
Vista la situació sanitària derivada de la pandèmia per COVID-19 de la qual es deriven
mesures de distància social i limitació d’aforaments
El Comitè Electoral ICAB 2021 ha adoptat, per unanimitat, els acords següents:
Primer.- La Mesa Electoral de cada Delegació territorial de l’ICAB estarà integrada per
les persones següents:
-el/la delegat/da.
-el/la sotsdelegat/da.
Els membres de les Meses Electorals de les Delegacions territorials estaran subjectes
al règim d’incompatibilitats i recusació previst a l’apartat 2 de l’article 89 dels Estatuts
col·legials. La declaració de la concurrència d’una causa d’incompatibilitat, recusació o
un altre impediment correspondrà al Comitè Electoral.
Segon.- La Mesa Electoral de la seu de l’ICAB en l’edifici P de la Ciutat de la Justícia
de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat estarà integrada per les persones següents: un
membre de l’òrgan de direcció de la Secció de Dret Constitucional, un membre de l’òrgan
de direcció de la Secció de Dret administratiu i un membre de l’òrgan de direcció de la
Secció de Dret processal, (amb exclusió, lògicament, dels membres de les esmentades
Seccions que ja formen part del Comitè Electoral ICAB 2021). Els membres dels òrgans
de direcció de les tres Seccions esmentades podran fer torns per cobrir el lloc assignat
a la seva Secció en la Mesa Electoral.
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Els membres de la Mesa Electoral de la seu de l’ICAB a l’edifici P de la Ciutat de la
Justícia de Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat estaran subjectes al règim
d’incompatibilitats i recusació previst a l’apartat 2 de l’article 89 dels Estatuts col·legials.
La declaració de la concurrència d’una causa d’incompatibilitat, recusació o un altre
impediment correspondrà al Comitè Electoral.
Tercer.- A les Delegacions territorials, el delegat/ada actuarà com a president de la
Mesa Electoral de la Delegació. El sotdelegat/ada actuarà com a secretari de la Mesa
Electoral.
En cas de declaració d’una causa d’incompatibilitat, recusació o un altre impediment que
afecti al delegat/da o al sotsdelegat/da, s’aplicaran els criteris següents:
-el/la sotsdelegat/da substituirà el/la delegat/da.
- un vocal de les Seccions de Dret constitucional, Dret administratiu o Dret processal
substituirà al sotsdelegat.
Quart- Pel que fa la Mesa Electoral de la seu de l’ICAB en l’edifici P de la Ciutat de la
Justícia de Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat, actuarà com a president el membre
procedent d’una de les tres Seccions representades en la Mesa de més antiguitat en la
col·legiació. Actuarà com a secretari de la Mesa Electoral el seu membre de menor edat.
En cas de declaració d’una causa d’incompatibilitat, recusació o un altre impediment que
afecti els membres de la Mesa Electoral procedents de les Seccions de Dret
constitucional, Dret administratiu o Dret processal, aquests seran substituïts per un altre
membre de la corresponent Secció, fins a cobrir la vacant.
Cinquè- Les Meses Electorals de les Delegacions territorials i de la seu de l’ICAB a
l’edifici P de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat presidiran
l’acte de la votació en les corresponents seus, on exerciran les competències atribuïdes
pels Estatuts col·legials a la Mesa Electoral Central durant el procés de votacions.
Les candidatures podran designar una persona interventora que formarà part de la Mesa
Electoral de la Delegació amb veu però sense vot i que actuarà també com a interventora
de votació.
El personal laboral del Col·legi recolzarà la Mesa Electoral en la identificació de les
persones col·legiades incloses en el corresponent cens electoral.
La composició de les Meses Electorals de les Delegacions Territorials i de la seu de
l’ICAB a l’edifici P de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat es
publicarà al banner “Eleccions ICAB 2021” de la pàgina web col·legial.
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2.- Propaganda electoral a les dependències de l’ICAB o d’ús col·legial.
Vistos els antecedents dels acords adoptats pels Comitès Electorals que van supervisar
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.
Vist l’acord del Comitè Electoral ICAB 2021 del passat 28 d’abril de “reiterar el criteri de
Comitès Electorals anteriors en el sentit que fins que tingui lloc la proclamació de
candidatures no es podrà distribuir publicitat de caràcter electoral en les dependències
col·legials”.
El Comitè Electoral ICAB 2021 adopta, per unanimitat, els acords següents:
Primer.- Pel que fa a la distribució de materials de propaganda electoral (no cartells) i
paperetes de les candidatures proclamades a la seu central del Col·legi (carrer de
Mallorca, 283 i edificis annexos) i a la seu de l’ICAB a la Ciutat de la Justícia de
Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat, s’acorda que aquests material podran dipositarse a:
-Al vestíbul d’entrada de l’edifici del carrer de Mallorca 283.
-A l’Avantsala de la Biblioteca.
-Al vestíbul de la segona planta de l’edifici del carrer de Mallorca 283.
-Al Centre de Formació de l’ICAB (carrer de Mallorca 281, planta baixa).
- Al Servei d’Atenció Col·legial de la seu de l’ICAB a la Ciutat de la Justícia de
Barcelona i L’Hospitalet (1a planta, edifici P).
Per a una millor ordenació de la posada a disposició d’aquests materials, s’instal·laran
en els espais abans esmentats unes taules amb la indicació “Espais reservats per a
informació electoral”, subdividides en espais iguals assignats a cada candidatura amb
la indicació “Espai reservat per a informació electoral de la candidatura X”.
A les sales de togues d’us col·legial en les seus judicials de la demarcació de l’ICAB i a
les Delegacions Territorials, les candidatures queden autoritzades per fixar un cartell per
candidatura en aquestes dependències (amb una mida màxima de format A3), així com
per posar a disposició dels col·legiats i col·legiades materials de propaganda electoral i
paperetes de les candidatures.
Segon.- El Comitè Electoral ICAB 2021 insta totes candidatures que siguin proclamades
a respectar aquests criteris per al millor funcionament del procés electoral en curs.
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3.- Sistema de realització dels sorteigs corresponents a l’assignació de l’ordre
d’elecció d’opcions de comunicació entre les candidatures.
El Comitè Electoral ICAB 2021 adopta, per unanimitat, l’acord següent:
Únic.- De conformitat amb els acords ja adoptats pel Comitè Electoral, un cop efectuada
la proclamació de les candidatures, caldrà decidir per sorteig:
a) La data per celebrar un acte de presentació de candidatura a la seu col·legial.
b) L’ordre de publicació d’un anunci de la candidatura en la revista Món Jurídic.
c) L’ordre d’ubicació del link amb la pàgina web o bloc de la candidatura des del banner
“Eleccions ICAB juny 2017”.
d) L’ordre de publicació dels vídeos de les candidatures en el canal de Vimeo de l’ICAB
(vimeo.com/icab - Una notícia amb el vídeo incrustat serà accessible des de la pàgina
web col·legial).
e) L’ordre de publicació en el Flaix informatiu col·legial especial d’un exemplar de
material de publicitat electoral (díptic, tríptic o similar en suport digital) de cadascuna de
les candidatures proclamades en format PDF, que es publicarà, igualment, amb el
mateix ordre en l’apartat “Espai de candidatures” del banner “Eleccions ICAB 2021” de
la pàgina web corporativa (www.icab.cat) (Acords del Comitè Electoral de 30 d’abril de
2021).
Per a la decisió de cadascuna de les cinc qüestions indicades en el paràgraf anterior es
farà el corresponent sorteig amb la mecànica següent: s’introduiran paperetes amb tants
números com candidatures presentades en boles de plàstic, que seran tancades i
introduïdes en un recipient i posteriorment un representant de cadascuna de les
candidatures proclamades extraurà una bola, el número de la qual determinarà, segons
el cas, l’ordre de prioritat en l’elecció de la data de celebració de la presentació de la
candidatura a la seu col·legial o l’ordre de publicació de l’anunci electoral, del link amb
la pàgina web o bloc de la candidatura, del vídeo d’informació electoral de la candidatura
i de l’exemplar de material de publicitat electoral.
Pel que fa a l’elecció de la data de l’acte de presentació de la candidatura a la seu
col·legial, les candidatures proclamades hauran de comunicar al Comitè Electoral ICAB
2021 per escrit, fax (93 487 15 70) o correu electrònic (comiteelectoral@icab.cat) abans
de les 15 h del dilluns 17 de juny les seves preferències, assenyalant d’entre els dies
disponibles per a la presentació de la candidatura al Col·legi l’opció considerada com a
més prioritària amb el número 1 i així successivament fins a assenyalar amb el número
5 l’opció menys prioritària.
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4.- Posada a disposició de les candidatures proclamades del cens electoral.
Vistos els antecedents dels acords adoptats pels Comitès Electorals que van supervisar
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 28 de juny de 2017.
El Comitè Electoral ICAB 2021 adopta, per unanimitat, l’acord següent:
Únic.- A partir de la proclamació de candidatures estarà a disposició de les candidatures
proclamades una còpia del cens electoral.
Pel que fa al contingut del cens electoral que és possible lliurar a les diferents
candidatures proclamades, cal puntualitzar que, d’acord amb la normativa vigent en
matèria de protecció de dades de caràcter personal en relació amb les previsions de la
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny de règim electoral general (en endavant, LOREG) i
en atenció a la preservació del principi d’igualtat de les candidatures proclamades,
inclourà només aquelles dades necessàries per a la identificació personal de les
persones col·legiades electores.
De conformitat amb l’article 41.5 de la LOREG, el cens es lliurarà en una unitat USB en
suport apte per al seu tractament informàtic, que comptarà amb les corresponents
mesures de seguretat establertes en la normativa sobre protecció de dades de caràcter
personal.
Igualment, d’acord amb el principi de qualitat de les dades, les dades del cens electoral
únicament es podran utilitzar per les candidatures amb la finalitat de la celebració de les
referides eleccions, raó per la qual un cop finalitzat aquest procés electoral aquests
llistats hauran de ser destruïts o retornats a l’ICAB.
Com a garantia de compliment dels principis de l’article 5 del Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), de limitació de la
finalitat, limitació del termini de conservació, integritat i confidencialitat i responsabilitat
proactiva del cedent de les dades- que seran tractades per les candidatures a títol de
responsables de tractament - s’han implementat unes mesures de seguretat de les
dades personals del cens de l’ICAB. Aquestes mesures consisteixen en un sistema de
traçabilitat que permet identificar si es fa un ús no legítim de les dades personals; amb
la finalitat de facilitar la gestió de detecció de possibles violacions de seguretat en
compliment dels articles 33 i 34 del RGPD.
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5.- Enregistraments a les instal·lacions d’ús comú del Col·legi.
Vistos els antecedents dels acords adoptats pel Comitè Electoral que van supervisar les
eleccions a Junta de Govern celebrades el 27 de juny de 2013 i el 30 de juny de 2015 i
el 28 de juny de 2017, el Comitè Electoral ICAB 2021, adopta, per unanimitat, l’acord
següent:
Únic.- Les candidatures proclamades podran 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 puguin adoptar
les mesures necessàries per facilitar la seva realització i de caràcter sanitari.
6.- Paperetes electorals i sobres normalitzats per al vot per correu.
Vistos els antecedents dels acords adoptats pels Comitès Electorals que van supervisar
les eleccions a Junta de Govern celebrades el 30 de juny de 2009, el 21 de juny de 2011
i el 27 de juny de 2013, 30 de juny de 2015 i 28 de juny de 2017.
El Comitè Electoral ICAB 2021 adopta, per unanimitat, els acords següents:
Únic.- El Col·legi lliurarà 2.000 paperetes a cada candidatura de la respectiva llista
electoral i un nombre igual dels sobres del model oficial que s’utilitzarà per a les
votacions.
A partir de les 13 h del divendres 21 de maig de 2021 estaran a disposició de totes les
candidatures proclamades, a la Secretaria del Col·legi, 2.000 paperetes de la respectiva
candidatura i els corresponents sobres de votació, així com un exemplar dels sobres
normalitzats oficials del Col·legi que s’utilitzaran per a l’emissió del vot per correu
7.- Actes de presentació de candidatures a la seu col·legial.
Les candidatures proclamades hauran de comunicar al Comitè Electoral ICAB 2017
abans de les 15 h del dilluns 17 de maig, les seves preferències assenyalant d’entre
els dies disponibles per a la presentació de la candidatura al Col·legi l’opció considerada
com a més prioritària amb el número 1 i així successivament fins a assenyalar amb el
número 5 l’opció menys prioritària. Les dates reservades per als actes de presentació
de candidatures a l’auditori de la 8a planta de l’ICAB són les següents:
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Auditori 8a planta

Auditori 8a planta

11 – 14 h

16 -20.30 h

Reserva per a
candidatures
eleccions

Reserva per a
candidatures
eleccions

Dimecres 19
maig

11-14 h

16 -20.30 h

Reserva per a
candidatures
eleccions

Reserva per a
candidatures
eleccions

Dijous 20 maig

11-14 h

16-20.30 h

Reserva per a
candidatures
eleccions

Reserva per a
candidatures
eleccions

Dimarts 18 maig

Divendres 21
maig

11 – 14 h

Dimarts 25 maig

11 – 14 h

16 -20.30 h

Reserva per a
candidatures
eleccions

Reserva per a
candidatures
eleccions

Dimecres 26
maig

11 -14 h

16-20.30 h

Reserva per a
candidatures
eleccions

Reserva per a
candidatura
eleccions

Dijous 27 maig

11 -14 h

Reserva per a
candidatures
eleccions

Reserva per a
candidatures
eleccions
Divendres 28
maig

11 -14 h Reserva
per a
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candidatures
eleccions

Un cop rebudes les opcions de cada candidatura, s’assignarà a la candidatura que pugui
escollir en primer lloc l’opció que ha marcat com a número 1. A continuació, es procedirà
a assignar la resta de dates disponibles segons l’ordre de l’elecció de les candidatures i
d’acord amb les prioritats indicades per a cadascuna d’elles.
En cas que alguna candidatura no presenti les seves opcions d’elecció en el termini
abans establert, correspondrà al Comitè Electoral ICAB 2021 l’assignació de la data i
lloc de celebració de l’acte de presentació de candidatura a la seu col·legial.
Els actes de presentació de candidatures es desenvoluparan de conformitat amb les
mesures sanitàries i de limitació d’aforament que resultin d’aplicació.
El Comitè Electoral ICAB 2021 acorda, per unanimitat, publicitar el calendari dels actes
de presentació a la seu col·legial de les diferents candidatures proclamades per mitjà
del banner ” Eleccions ICAB 2021” de la pàgina web corporativa.
8.- Acord referent als responsables de comunicació i representants de les
candidatures.
El Comitè Electoral ICAB 2021 acorda, per unanimitat, contactar amb les diferents
candidatures proclamades per tal que comuniquin al Comitè Electoral:
a) la persona que volen que es faciliti com a contacte responsable de la comunicació de
la seva candidatura als mitjans de comunicació que puguin adreçar-se a l’ICAB
demanant aquesta informació.
b) la persona que designen, si encara no ho han fet, com a representant amb caràcter
general de la candidatura davant del Comitè Electoral ICAB 2021, facilitant també un
telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic per a notificacions.
9.- Nota informativa sobre l’emissió del vot.
El Comitè Electoral ICAB 2021 aprova, per unanimitat, una nota informativa sobre
l’emissió del vot per a general coneixement dels col·legiats/des, tal com es va fer en els
processos electorals de 2009, 2011, 2013, 2015 i 2017.
Aquesta nota es distribuirà amb la documentació facilitada per votar per correu i en les
cabines i espais reservats de votació durant els dies de votació anticipada i la jornada
electoral i publicada en la pàgina web del col·legi.
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El contingut de la nota informativa és el següent:
ELECCIONS PER A CÀRRECS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE
COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA
1 i 2 DE JUNY DE 2021 (VOT ANTICIPAT)
3 DE JUNY DE 2021 (JORNADA ELECTORAL)
NOTA INFORMATIVA SOBRE L’EMISSIÓ DEL VOT
Article 95 dels Estatuts col·legials
1. Les candidatures han de ser per a degà o degana, per a vicedegà o vicedegana, per
a secretari o secretària o per a diputat o diputada.
2. Les candidatures es poden presentar individualment o conjuntament en una sola llista,
si bé en aquest últim supòsit les llistes són obertes.
Càrrecs a proveir
Degà o Degana
Vicedegà o Vicedegana
Secretari o Secretària
13 Diputats o Diputades
Forma d’emissió del vot
Modalitats d’emissió del vot:
a) Votar amb una “papereta de candidatura individual”.
b)Votar amb una “papereta de candidatura conjunta”.
b) En el supòsit de “paperetes de candidatura individual” que no presenten candidats/tes
per a tots els càrrecs, afegir a mà el nom i cognoms de candidats a aquests càrrecs
d’altres llistes.
c) Votar amb una “papereta de candidatura conjunta”, però ratllant el nom d’algun
candidat/da, amb la possibilitat d’anotar a mà el nom i cognoms d’un/a candidat/a d’una
altra candidatura individual o conjunta per substituir el candidat/a ratllat.
d) Omplir a mà la “papereta en blanc” amb el nom i cognoms dels candidats/tes escollits.
e) Votar amb la “papereta en blanc” sense omplir (vot en blanc).
Les paperetes de votació han d’introduir-se en el sobre de votació de color blanc del
model aprovat pel Comitè Electoral (Acord del Comitè Electoral ICAB 2021 de 30 d’abril
de 2021).
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Article 101 dels Estatuts col·legials
Article 101.2.- Són nul·les les paperetes que continguin expressions alienes al contingut
de la votació o aquelles que no permetin determinar la voluntat de la persona electora.
Article 101.3.- Són parcialment nul·les les paperetes que, en votar a favor d’un
determinat càrrec, ho facin proposant el nom d’una persona que no sigui persona
candidata o que ho sigui per un altre càrrec, o ho facin proposant un nombre de persones
candidates per al càrrec superior al d’elegibles. La papereta és vàlida respecte al vot per
als altres càrrecs que no tingui els defectes esmentats.
Article 101.4.- Són vàlides les paperetes que votin un nombre inferior al nombre de
càrrecs que se sotmeten a l’elecció.
10.- Informació sobre el procés electoral.
Vistos els antecedents dels acords adoptats pels Comitès Electorals que van supervisar
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.
El Comitè Electoral ICAB 2021 adopta, per unanimitat, l’acord següent:
Únic.- Aprovar les accions informatives següents:
-Continuar incloent als flaixos electrònics setmanals d’informació col·legial la notícia
corresponent a la convocatòria electoral 2021 que enllaçarà amb el banner “Eleccions
ICAB 2021” ubicat a la pàgina web del Col·legi.
-Un cop proclamades les candidatures, el divendres 14 de maig i el dilluns 17 de maig
s’enviarà un flaix informatiu especial amb l’única notícia de les candidatures que hagin
estat proclamades i es difondrà la notícia de la proclamació de candidatures per les
xarxes socials (twitter, facebook, linkedin).
-El divendres 28 de maig de 2021 i el dilluns 31 de maig al matí es trametrà un flaix
informatiu específic informant de les eleccions que tindran lloc el 3 de juny i de la
possibilitat d’emetre el vot presencial anticipadament durant el dimarts 1 i el dimecres
2 de juny. També se n’informarà per mitjà de les xarxes socials (twitter, facebook,
linkedin).
-A fi d’incentivar la participació electoral, es distribuiran a les dependències generals de
la Corporació, sales de togues i Delegacions territorials cartells informatius sobre la
convocatòria electoral, indicant els dies, horaris i llocs de votació.
Igualment, estarà disposició de les persones col·legiades a totes les dependències
col·legials l’extracte de la regulació del procés electoral editat pel Col·legi.
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11.- Votacions a la delegació territorial de Berga: trasllat al dimarts 1 de juny, de 9
a 14 h
Vist que la seu de l’ICAB a la Delegació territorial de Berga està ubicada en l’edifici dels
Jutjats de Berga.
Vist que, com a conseqüència de celebrar-se una festa local el proper 3 de juny (jornada
electoral), l’accés als Jutjats estarà limitat al Jutjat en funcions de Guàrdia.
Vista la necessitat de garantir la participació en condicions d’igualtat de les 62 persones
col·legiades censades en la Delegació territorial de Berga en el procés electoral 2021
per proveir els càrrecs de la Junta de Govern de l’ICAB ja que l’article 97.3 dels Estatuts
col·legials estableix que les persones electores també poden votar a la seu de totes les
Delegacions territorials.
Atès que l’article 91 (Funcions del Comitè Electoral) dels Estatuts col·legials estableix
com a funció del Comitè Electoral “desenvolupar i interpretar les normes estatutàries
sobre les eleccions a càrrecs de la Junta de Govern”.
El Comitè Electoral ICAB 2021 acorda per unanimitat apreciar la concurrència d’una
circumstància extraordinària que fa necessari traslladar la votació presencial a la
Delegació de Berga, amb el mateix horari (de 9 a 14 h) previst inicialment, a un dels dos
dies en què es pot emetre el vot presencial de manera anticipada a la seu central del
Col·legi i en aquest sentit instar la Junta de Govern del Col·legi per tal que acordi que
les persones col·legiades puguin emetre el seu vot presencial a la seu de l’ICAB en la
Delegació territorial de Berga el dimarts 1 de juny, de 9 a 14 h en lloc de fer-lo el 3 de
juny.
Aquest acord haurà de ser publicitat com a notícia a la pàgina web col·legial, així com
al Banner “Eleccions ICAB 2021” de la pàgina web corporativa, tramés per Flaix
electrònic general a totes les persones col·legiades i comunicat també en uns Flaixos
especials a totes les persones col·legiades censades a la Delegació territorial de Berga,
que seran tramesos el dilluns 17 de maig, el dimarts 25 de maig i el dilluns 31 de maig.
Igualment, s’anunciarà en cartells informatius, especialment a la Delegació de Berga.
Igualment, el Comitè Electoral faculta la secretària del Col·legi i membre del Comitè
Electoral ICAB 2021, senyora Cristina Vallejo Ros, a fi que, un cop adoptat per la Junta
de Govern l’acord abans esmentat, requereixi el notari del Col·legi de Notaris de
Catalunya senyor José Vicente Torres Montero per tal que les manifestacions
efectuades en el requeriment de 10 de maig de 2021 pel que fa al trasllat de les urnes
que han d’utilitzar-se en les votacions a la Delegació territorial de Berga, i al seu trasllat
de retorn a la seu central del Col·legi es tinguin per referides al dimarts 1 de juny, de
manera que el notari senyor José Vicente Torres Montero requereixi un notari de la seva
elecció a la demarcació territorial de Brega per tal que rebi en dipòsit, per mitjà de servei
de missatgeria, les 2 urnes (1 per als advocats/des exercents i sense exercici i una altra
per a les persones col·legiades no exercents) que s’utilitzaran en les votacions a la
Delegació territorial de Berga el dimarts 1 de juny de 2021 i les traslladi a les 8.45 de l’1
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de juny a la seu de l’ICAB a la Delegació de Berga per lliurar-les a la Mesa Electoral de
la Delegació, així com que a les 13.45 h del mateix 1 de juny de 2021 es personi
novament a la seu de la Delegació de l’ICAB de Berga i procedeixi, un cop finalitzades
les votacions, al precinte, signatura i segellat de les urnes i n’ordeni el trasllat a la seu
central de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, mitjançant servei de
missatgeria, on el notari requeridor verificarà que es manté intacte el precinte efectuat a
la Delegació de Berga, les traslladarà a la seva notaria per a la seva custòdia fins a les
9 h del 3 de juny de 2021 en què les urnes quedaran sota la custòdia de la Mesa Electoral
a la Sala de l’Acadèmia situada a la planta baixa del Pati de Columnes del Palauet
Casades de la seu col·legial fins a l’inici de l’escrutini, en què es traslladaran al Centre
de Formació de la seu col·legial (Mallorca, 281).
12.- Comunicacions rebudes
1.- Vista la comunicació del president del Grup de l’Advocacia Jove (GAJ) de l’ICAB en
què es consulta si en cas d’organitzar-se finalment un debat electoral d’acord amb els
criteris aprovats pel Comitè Electoral el passat 7 de maig, la presentació i la cloenda del
debat podria ser assumida pel GAJ de l’ICAB.
El Comitè Electoral ICAB 2021 acorda per unanimitat respondre afirmativament a la
qüestió plantejada tot recordant la necessitat de respectar en aquestes intervencions els
criteris de neutralitat i d’igualtat d’oportunitats.
2.- 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.
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Lluís Rodríguez Pitarque

Secretari

President

Barcelona, 12 de maig de 2021
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