
 

 

ACORDS COMITÈ ELECTORAL 2021 

REUNIÓ DE 3 DE JUNY DE 2021 

 

1. COMUNICACIONS REBUDES 

                        

                       ANTECEDENTS 

 

1.   A les 19:24 hores del dimecres 2 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, en què formula 
queixa contra la candidatura de la senyora Maria Eugènia Gay i el senyor Gonçal 
Oliveros en què demana que La Vanguardia rectifiqui la informació publicada sobre les 
eleccions a l’ICAB 2021 i que es suspengui la votació fins que La Vanguardia rectifiqui 
pels danys i perjudicis causats, segons la pròpia impugnant.  

 

2.  Els motius de la queixa presentada i la sol·licitud de suspensió és segons manifesta 
“ante la información publicada por el diario La Vanguardia informando de que solo hay 
dos candidatos y que existen tres candidaturas individuales”. Per aquest motiu, 
sol·licita: “(...) la suspensión de la votación hasta que La Vanguardia rectifique por los 
daños y perjuicios que se me están causando como candidata, de los que si llega el 
caso ejerceré acciones legales por los daños y perjuicios que la falta de tutela por un 
proceso de igualdad de oportunidades me està ocasionando.” 

 

FONAMENTS DE DRET 

L’article 91 lletra e) dels Estatuts col·legials estableix que és una funció del Comitè 
Electoral “resoldre les reclamacions que formuli qualsevol persona candidata”. 

La convocatòria electoral de 21 d’abril de 2021 és un acte plenament executiu i que ha 
produït efectes des de la data en què es va dictar.  

La reclamació presentada per la senyora Vanessa González compren la petició de 
suspensió de la convocatòria electoral. 



La suspensió del procés electoral en curs és, sens dubte, una mesura excepcional que 
només podria justificar-se davant d’una situació impeditiva o greument 
obstaculitzadora del gaudi d’un dret, realitzant un judici de ponderació raonada entre 
els perjudicis que causaria a l’interès públic o a tercers la suspensió i el perjudici que 
es causaria als sol·licitants per l’eficàcia de la convocatòria electoral. 

De l’escrit presentat per la sol·licitant es desprèn que l’única justificació de la suspensió 
serien els perjudicis irreparables que per a la senyora Vanessa González hauria 
suposat el reportatge publicat el 2 de juny al diari La Vanguardia. 

El citat reportatge respon a la lliure decisió de tractament d’un fet informatiu com són 
les eleccions col·legials de l’ICAB per part d’un mitjà de comunicació privat, davant del 
qual pot exercitar-se, per la interessada, entre d’altres, el corresponent dret de 
rectificació. 

L’únic fonament de la suspensió sol·licitada sembla ser, per tant, un hipotètic caràcter 
determinant del reportatge periodístic publicat en el diari La Vanguardia el 2 de juny en 
la decisió final de vot dels col·legiats i col·legiades de l’ICAB. 

Aquesta conclusió no sembla lògica ni raonable. 

A més, cal afegir, que en la notícia publicada, no és que el mitjà ometi el nom de la 
candidata Vanessa González Fornas – que ho podria fer en exercici de la llibertat de 
premsa, destacant a altres candidats o candidates segons el seu criteri periodístic, el 
qual el Comitè Electoral no pot entrar a valorar – sinó que, únicament comet un error, 
al manifestar que es presenta la reclamant com a candidatura individual, enlloc de com 
a candidatura conjunta (com és el cas).    

Consultada l’edició digital de La Vanguàrdia consta rectificada la notícia, que s’adjunta 
com a Annex núm. 1. 

Altres mitjans de comunicació s’han fet ressò del procés electoral en curs, atesa la 
presència social de l’advocacia i de l’ICAB a Barcelona. 

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 i ahir, 2 de juny de 2021, 
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 Comitè Electoral ICAB 2021 a fitxar 
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 hagués 
consens entre les candidatures que volguessin participar en el debat respecte a la 
moderació i criteris de desenvolupament i realització d’aquest debat, que haurien 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. 

http://www.icab.cat/


A més, especialment, en data 14 de maig  de 2021, el departament de comunicació de 
l’ICAB, va emetre una nota de premsa, que es va enviar als diferents mitjans de 
comunicació, entre ells La Vanguardia, en la que s’especificaven totes les 
candidatures, tan les conjuntes (3) com les individuals (2). Acompanyem com annex 2 
a aquests acords, còpia de la nota de premsa enviada als mitjans de comunicació per 
l’ICAB.  

En la valoració de la suspensió sol·licitada cal efectuar un judici de ponderació entre 
el perjudici que la suspensió causaria a l’interès públic – que en aquest cas consisteix 
en la continuació normal del procés electoral iniciat per la convocatòria electoral de 21 
d’abril–  o de tercers – les altres candidatures proclamades - i l’interès privat dels 
reclamants. 

En aquest sentit, cal citar el pronunciament de la Sala 3ª del Tribunal Suprem, secció 
7ª, de 26-6-2002, rec. 2612/1999. Pte: Trillo Torres, Ramón) (EDJ 2002/28535), quan, 
textualment, en el seu Fonament de Dret Segon estableix, respecte la pretensió de 
suspensió d’un procés electoral en un col·legi professional :  “(...) (...) "cabe notar que 
el interés general reseñado corre el riesgo de ser perturbado tanto si se accede como 
si no a la suspensión, ya que si se deniega la cautelar y luego se estima el recurso se 
producirá una pérdida sobrevenida de efectos de los acuerdos adoptados en el ínterin 
por la Junta colegial resultante de esas elecciones; pero si se adopta la medida 
cautelar solicitada y luego el recurso se desestima habrán sobrevenido similares 
perjuicios para la organización y funcionamiento de la organización colegial.(...) Ante 
la similitud de efectos desfavorables derivados de una u otra opción, la solución debe 
inclinarse por el mantenimiento de la ejecutividad del acto impugnado (criterio sentado 
en precedentes resoluciones de esta Sala, v.gr., en Auto de 26 de junio de 2000)". 

Igualment, no es pot apreciar en aquest supòsit el periculum in mora, ja que la 
continuació del procés electoral iniciat, fins i tot la seva finalització, no suposa un 
impediment per a que es pugui interposar en el seu moment un recurs contra el resultat 
del procés electoral, i en el cas que fos estimat, se’n pogués declarar la seva nul·litat, 
en cas d’acreditar-se la concurrència de qualsevol de les causes previstes legalment. 

D’altra banda, tampoc resulta aquí d’aplicació l’anomenada doctrina del fumus boni 
iuiris que exigeix per acordar una mesura extraordinària com és la suspensió del 
procés electoral la constatació d’una il·legalitat manifesta, cosa que en cap cas s’ha 
acreditat. 

En conclusió, la ponderació circumstanciada dels interessos en conflicte que 
necessàriament s'ha de dur a terme per tal de valorar una suspensió cautelar com la 
sol·licitada, ens ha de portar a fer prevaldre en tot cas l'interès general que representa 
el Col·legi i la renovació de la seva Junta a través d'uns comicis en compliment dels 
seus Estatuts per sobre de l'interès merament particular d'algun dels seus candidats 
que es basa en la possible generació d'un dany eventual i hipotètic (que no real i 
efectiu) el qual, a més, vindria causat per un tercer (un mitjà de comunicació) totalment 
aliè al propi Col·legi i a les seves persones col·legiades. En definitiva, no ha estat 
acreditat el dany d'impossible o de molt difícil reparació que la celebració de les 
eleccions irrogaria a la candidatura que fa la petició i la càrrega de la prova requeia 
indubtablement sobre aquesta. 



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 suspensió de les eleccions ICAB 2021 formulada 
per la lletrada senyora Vanessa González Fornas. 

Segon.- Notificar aquest acord a la impugnant que sol·licita la suspensió de les 
eleccions, amb la informació dels recursos corresponents. 

 

Carlos Echavarri Paniagua                                                 Lluís Rodríguez Pitarque 
Secretari                                                                              President 
 

 

Barcelona, 3 de juny de 2021 

 


