Comitè Electoral ICAB 2021
ACORDS DEL COMITÈ ELECTORAL ICAB 2021
REUNIÓ DE 14 DE MAIG DE 2021
1.- Proclamació de candidatures
De conformitat amb el que disposa l’article 95 apartat 6 dels Estatuts col·legials, el
Comitè Electoral ICAB 2021, reunit en sessió de 14 de maig. a la vista de la normativa
col·legial en vigor i un cop examinats els expedients personals dels integrants de les
diferents candidatures presentades ha adoptat els acords següents:
Atès que les candidatures presentades reuneixen els requisits i formalitats establertes a
l’article 95 en relació amb l’article 70 dels Estatuts col·legials, el Comitè Electoral
proclama candidats i candidates a les eleccions que se celebraran el proper 3 de juny
de 2021 per proveir els càrrecs de degà o degana, de vicedegà o vicedegana, de
secretari o secretària i de 13 diputats o diputades de la Junta de Govern de l’Il·lustre
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, els col·legiats i col·legiades que formen les
candidatures que seguidament s’indiquen per ordre d’entrada en el Registre de la
Corporació.
CANDIDATURA CONJUNTA
Degana:

Mª Eugènia Gay Rosell

Vicedegà:

Jesús Mª Sánchez García

Secretari:

Joaquim de Miquel Sagnier

Diputats/Diputades:

Montse Pintó Sala
Miquel Queralt Cabeza
Frederic Munné Catarina
Rosa Isabel Peña Sastre
Yvonne Pavía Lalauze
Ramón Ángel Casanova Burgués
Carles García Roqueta
Núria Flaquer Molinas
Susana Ferrer Delgadillo
Carmen Valenzuela Hidalgo
Mireia Ramon Rona
Paz Vallés Creixell
Albert Carles Subirats
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CANDIDATURA CONJUNTA
Degà:

Gonçal Oliveros Layola

Vicedegana:

Anna Boza Rucosa

Secretària

Mireia Casals Isart

Diputats/Diputades:

Joana Badia Rion
Sergi Blàzquez Quevedo
Sandra de la Iglesia Colet
Ramon Estebe Blanch
Antoni Ferré Mestre
M. Francisca López-Pinto Bosch
M. Assumpció Martínez Rogés
Lluís Mestres Nualart
Christian Navarro Díaz
Pol Olivet Rivera
Núria Sánchez March
Elpidio José Silva Pacheco
M. Teresa Vallverdú Baró

CANDIDATURA INDIVIDUAL
Degà:

Josep M. Paños Pascual

CANDIDATURA INDIVIDUAL

Diputat:

David Neila Pérez
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CANDIDATURA CONJUNTA

Degana:

Vanessa González Fornas

Vicedegà:

José Delgado Rodríguez

Secretària

Concepcion Cortés Pablo

Diputats/Diputades:

Pedro García Salinas
Jannett Frias Fernández
Maria Yolanda Rodríguez Leonis
Ana Maria Moreno Ciércoles
Angelina del Pino García
Ángel González Sarrate
José Amigo Mosteirín
Roman Meseguer Caraltó
Ignacio Cánovas Canalda
Juan Antonio Fuertes Feliu
Inés Jovita Santamaria Flores
Mª Ángeles Valbuena Merino
José Luis Ferrer Galve

El Comitè Electoral felicita tots els candidats i candidates que han estat proclamats i
desitja que la campanya electoral es desenvolupi en el clima de companyonia, cordialitat
i respecte que és habitual en aquesta Corporació.
2.- Comunicacions rebudes
2.1.- Vista la comunicació presentada per una precandidatura l’11 de maig de 2021 en
què es formulen al Comitè Electoral ICAB 2021 diverses consultes sobre el suposat
enviament d’e-mails per part d’una altra precandidatura per la presumpta vulneració de
les normes de la LOPD, el Comitè Electoral ICAB 2021 acorda per unanimitat donar
resposta a l´esmentada comunicació en el sentit següent:
a) Manifestar que el Comitè Electoral no té competències per controlar el compliment
de les normes de la LOPD ni a nivell general ni particular.
b) Recordar que en l´exercici de les seves funcions, en concret, “custodiar les llistes del
cens electoral” - article 91 apartat c) dels Estatuts col·legials - , el Comitè Electoral ICAB
2021 només amb posterioritat a la proclamació de les candidatures facilitarà el cens
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col·legial, al o la representant de les candidatures proclamades, amb estricte compliment
de la vigent normativa sobre protecció de dades, de conformitat amb el seu acord de 12
de maig que seguidament es transcriu:
“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.”

c) Igualment, s’informa que dins del Sistema de Qualitat ISO-9001 de l’ICAB – el
certificat de la qual va ser renovat el 24/02/2021 – consta una Instrucció Tècnica – de
referència “Normes d’obligat compliment per part dels usuaris de l’ICAB en matèria d’ús
dels recursos de les tecnologies de la informació (IT) i en gestió de la informació no
automatitzada” – que obliga totes les persones autoritzades en relació amb l’accés a
dades de caràcter personal i a la resta d’informació i documentació de l’ICAB respecte
a la identificació i les claus d’accés, la confidencialitat de la informació, l’accés a internet
i la seguretat a xarxes externes, l’ús del correu electrònic i la propietat intel·lectual i
industrial.
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2.-2 Vista la comunicació presentada el 13 de maig de 2021 per una precandidatura en
què es consulta (i) qui verifica que la publicitat per part d’un patrocinador del Col·legi
mantingui la imparcialitat entre candidatures i (ii) sobre l’adopció de mesures per garantir
la igualtat de totes les candidatures i el dret d’informació de les persones col·legiades,
el Comitè Electoral ICAB 2021 acorda per unanimitat donar resposta en el sentit
següent:
En primer lloc, indicar que el Comitè Electoral no té competències per determinar la
parcialitat o imparcialitat d’una persona jurídica aliena al Col·legi, com ho és la
plataforma Vlex.
En segon lloc, el Comitè Electoral vol recordar 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 orientats a que 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 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
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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 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 participin 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

Carlos Echavarri Paniagua

Lluís Rodríguez Pitarque

Secretari

President

Barcelona, 14 de maig de 2021
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