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CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS 
A LA COMISSIÓ  D’ARBITRATGE 

 
1. De conformitat amb el que preveu l’article 13 del Reglament de Les 
Comissions de Persones Col·legiades de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Barcelona i altres normes concordants, la Junta de Govern, en sessió d’11 
de febrer de 2013, ha convocat eleccions per al proper 11 d’abril de 2013 
per proveir els càrrecs d’1 president/a, 1 vicepresident/a, 1 secretari/ària-
tresorer/a i 7 vocals de la Comissió d’Arbitratge de l’ICAB. 

2.Seran electores totes les persones col·legiades que el dia de la 
convocatòria electoral constin inscrites en la Comissió i no estiguin 
inhabilitades. 

3.Des del 12 de febrer el cens electoral podrà consultar-se pels interessats 
a la Secretaria del Col·legi. 

4.Podran ser candidates totes les persones col·legiades inscrites en la 
Comissió el dia de la convocatòria electoral que, en el moment d’ésser 
proclamades candidates, reuneixin els requisits següents: 

a) Estar al corrent de les obligacions col·legials. 

b) No estar inhabilitades. 

c) No formar part de la Junta de Govern ni de l’òrgan de direcció de la 
Comissió. 

5.Les candidatures podran presentar-se al Registre del Col·legi dins dels 
quinze dies naturals posteriors a la convocatòria i estaran signades per les 
persones candidates, amb indicació del seu número de col·legiació. 

6.Les candidatures, que seran tancades i inclouran candidats/es per 
proveir tots els càrrecs que surtin a l’elecció, respondran a criteris de 
paritat d’acord amb la normativa vigent d’aplicació i hauran de tenir una 
composició equilibrada de dones i homes, de manera que en el conjunt de 
la llista els candidats de cadascun dels sexes suposin com a mínim el 
quaranta per cent. 

7.Les persones electores podran emetre el seu vot personalment a la seu 
del Col·legi entre les 13.00 h i les 19.00 h, en què es tancaran les urnes i 
s’iniciarà l’escrutini. 

 El secretari 

Luis Antonio Sales Camprodon 

 

Barcelona, 11 de febrer de 2013 


