Comitè Electoral ICAB 2017

ACORDS DEL COMITÈ ELECTORAL ICAB 2017
REUNIÓ DE 26 DE MAIG DE 2017
1.- Escrutini dels vots emesos a les Delegacions territorials i a 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 101.1 dels Estatuts col·legials estableix que “el Comitè Electoral ha de
regular, si escau, la realització de l’escrutini a les Delegacions territorials i la comunicació
dels resultats d’aquest a la Mesa Electoral”.
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.
Atès que actualment totes les seus de les Delegacions territorials de la Corporació estan
ubicades en edificis judicials i que l’horari d’accés a aquests finalitza en horari de matí circumstància que també afecta a la seu de l’ICAB en l’edifici P de la Ciutat de la Justícia
de Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat – fet que dificulta la realització de l’escrutini a
les mateixes seus amb el temps requerit.
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 2013 i el 30 de juny de 2015.
El Comitè Electoral ICAB 2017 ha adoptat, per unanimitat, els acords següents:
Primer.- Quinze minuts abans de les 14.00 h del 28 de juny de 2017 se personarà a la
seu de cada Delegació territorial i a la seu de l’ICAB en l’edifici P de la Ciutat de la
Justícia de Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat un notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris
de Catalunya.
A les 14 hores es tancaran les portes de la seu de la Delegació i de la seu de l’ICAB en
l’edifici P a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat i un cop hagin
votat les persones col·legiades presents al local i els membres de la Mesa Electoral, el
notari procedirà al precinte de les urnes.
El trasllat de les urnes fins a la seu de les Delegacions territorials i a la seu de l’ICAB en
l’edifici P de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i de L’Hospitalet de Llobregat i, un cop
finalitzades les votacions, fins a la seu central del Col·legi, es regularà segons es
disposa en l’acord següent.
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L’escrutini de les urnes de les Delegacions territorials i de la seu de l’ICAB en l’edifici P
de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat s’efectuarà
simultàniament a l’escrutini de les urnes de la seu central del Col·legi.
Segon.- Facultar el senyor Rafael Espino Rierola membre del Comitè Electoral i
secretari de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), per tal que requereixi
el notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, senyor José Vicente Torres
Montero, amb notaria situada al Carrer València 279, àtic de Barcelona (CP 08009), amb
la finalitat següent:
1.- Que el notari senyor José Vicente Torres Montero es personi a la seu central de
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB, Carrer Mallorca, 283, 08037
Barcelona) a fi de precintar, signar i segellar les urnes que s’utilitzaran durant les
eleccions a càrrecs de la Junta de Govern de la Corporació que se celebraran el
dimecres 28 de juny tant a la seu central del Col·legi com a la seu de l’ICAB en l’edifici
P la Ciutat de la Justícia de Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat i a les seus de les
Delegacions territorials de l’ICAB a Arenys de Mar, Badalona, Berga, L’Hospitalet de
Llobregat/Cornellà, Gavà, Igualada, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa
Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.
2.- Que el notari senyor José Vicente Torres Montero requereixi els notaris de la seva
elecció amb seu a la demarcació territorial de les onze Delegacions de l’ICAB abans
esmentades i de la seu de l’ICAB en l’edifici P de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i
L’Hospitalet de Llobregat per tal que rebin en dipòsit, per mitjà de servei de missatgeria,
les dues urnes (1 per a advocats/des exercents i sense exercici i 1 per a les persones
col·legiades no exercents; per a la seu de l’ICAB en l’edifici P de la Ciutat de la Justícia
de Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat les urnes preparades seran 1 per a les persones
col·legiades no exercents i 2 per als advocats/des exercents i sense exercici) que
s’utilitzaran en cadascuna d’aquestes seus de votació i el dimecres 28 de juny de 2017
les traslladin a les 8.45 h a les seus de les Delegacions territorials i a la seu de l’ICAB
en l’edifici P de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat - l’adreça
de les quals es detallarà a continuació - a fi de lliurar-les a la Mesa Electoral de la
corresponent Delegació i de la seu de l’ICAB a l’edifici P de la Ciutat de la Justícia de
Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat, així com perquè a les 13.45 h del mateix 28 de
juny de 2017 es personin novament a les seus de les Delegacions territorials de l’ICAB
i a la seu de l’ICAB a l’edifici P de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i L’Hospitalet de
Llobregat i procedeixin, un cop finalitzades les votacions, al precinte, signatura i segellat
de les urnes i n’ordenin 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 i a la seu de l’ICAB en l’edifici P de la
Ciutat de la Justícia de Barcelona i L’Hospitalet, quedant les urnes sota la custòdia de
la Mesa Electoral a la Sala Annexa situada a l’esquerra de la Mesa Presidencial del Saló
d’Actes del Col·legi fins a l’inici de l’escrutini, en què es traslladaran al Pati de Columnes
i Sala de Recepcions del Palauet Casades de la seu col·legial.
Les seus de les Delegacions territorials de l’ICAB són les següents:
Delegació d’Arenys de Mar: C/ Auterive, s/n (Edifici Jutjats).
Delegació de Badalona: C/ Prim, 40 (Edifici Jutjats).
Delegació de Berga: Pla de l’Alemany, 29 (Edifici Jutjats).
Delegació de L’Hospitalet de Llobregat/Cornellà: Ciutat de la Justícia, edifici H, Av.
Carrilet 2, planta 3a, de L’Hospitalet de Llobregat (partit judicial de L’Hospitalet de
Llobregat).
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Delegació de Gavà: Plaça Batista Roca, s/n (Edifici Jutjats).
Delegació d’Igualada: Passeig de Mossèn Jacint Verdaguer, 113 (Edifici Jutjats).
Delegació de El Prat de Llobregat: Plaça de l’Amistat, 1(Edifici Jutjats).
Delegació de Sant Boi de Llobregat: C/ Carles Martí, 2-4 (Edifici Jutjats).
Delegació de Santa Coloma de Gramenet: Passeig Salzereda, 15-18 (Edifici Jutjats).
Delegació de Vilafranca del Penedès: Avinguda Europa, 10 (Edifici Jutjats).
Delegació de Vilanova i la Geltrú: Ronda Ibèrica, 175 (Edifici Jutjats).
La seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona en l’edifici P de la Ciutat de la
Justícia de Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat està situada en la 1a planta (entrada
per Gran Via de les Corts Catalanes, 111, partit judicial de Barcelona)
Tercer.- Designar els notaris de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya senyor Luis
Sampietro Villacampa i José Antonio García Vila, amb notaria situada al Carrer València
279, àtic de Barcelona (CP 08009), per tal que, si fos necessari, puguin substituir el
notari senyor José Vicente Torres Montero en l’exercici de les funcions atribuïdes en
l’acord anterior.
2.- Custòdia de les urnes del vot emès anticipadament
Vistos els acords adoptats pel Comitè Electoral que va supervisar les eleccions a Junta
de Govern de 30 de juny de 2015.
Atès que la convocatòria electoral estableix que, de conformitat amb l’article 97.4 dels
Estatuts col·legials, el vot presencial també es pot emetre anticipadament a la seu
central del Col·legi (Carrer de Mallorca, 283) els dies 26 i 27 de juny de 2017, entre les
13 i les 20 h.
Atès que l’article 97.4 dels Estatuts col·legials disposa que “El Comitè Electoral ha de
regular la custòdia de les urnes del vot emès anticipadament fins a la finalització de la
jornada electoral i l’inici del corresponent escrutini”.
El Comitè Electoral ICAB 2017, adopta, per unanimitat els acords següents:
Primer.- Facultar el senyor Rafael Espino Rierola membre del Comitè Electoral i
secretari de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), per tal que requereixi
el notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, senyor José Vicente Torres
Montero, amb notaria situada al Carrer València 279, àtic de Barcelona (CP 08009), amb
la finalitat següent:
Que el notari senyor José Vicente Torres Montero es personi a la seu central de l’Il·lustre
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (Carrer Mallorca, 283, 08037 Barcelona) a fi de
precintar, signar i segellar les urnes que s’utilitzaran el dilluns 26 i el dimarts 27 de juny
de 2017 per a l’emissió anticipada del vot presencial, així com perquè a les 19.45 h des
mateixos 26 i 27 de juny de 2017 es personi novament a la seu central del Col·legi i
procedeixi, un cop finalitzades les votacions anticipades, al precinte, signatura i segellat
de les urnes i les traslladi a la seva notaria per a la seva custòdia fins a les 9 h del 28
de juny de 2017 en què les urnes quedaran sota la custòdia de la Mesa Electoral a la
Sala Annexa situada a l’esquerra de la Mesa Presidencial del Saló d’Actes del Col·legi
fins a l’inici de l’escrutini, en què es traslladaran al Pati de Columnes i Sala de
Recepcions del Palauet Casades de la seu col·legial
L’escrutini de les urnes del vot emès anticipadament s’efectuarà simultàniament a
l’escrutini general de les urnes corresponents a la jornada electoral del 28 de juny de
2017.
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Segon.- Designar els notaris de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya senyor Luis
Sampietro Villacampa i José Antonio García Vila, amb notaria situada al Carrer València
279, àtic de Barcelona (CP 08009), per tal que, si fos necessari, puguin substituir el
notari senyor José Vicente Torres Montero en l’exercici de les funcions atribuïdes en
l’acord anterior.
3.- Altres acords en relació amb les jornades de votació anticipada i amb la
jornada electoral
El Comitè Electoral ICAB 2017 ha adoptat, per unanimitat, els acords següents:
Primer. Facultar al secretari del Col·legi i membre del Comitè Electoral ICAB 2017,
senyor Rafael Espino Rierola, per tal que requereixi el notari de l’Il·lustre Col·legi de
Notaris de Catalunya, senyor José Vicente Torres Montero, amb notaria situada al
Carrer València 279, 2n de Barcelona (CP 08009), amb la finalitat que estigui disponible
durant les jornades de votació anticipada del 26 i 27 de juny, entre les 13 i les 20 h, i
durant la jornada electoral del 28 de juny, entre les 9 h i la finalització de l’escrutini, per
tal de recollir en acta els fets que a judici dels membres del Comitè Electoral ICAB 2017
calgui consignar-hi.
Segon.- Designar els notaris de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya senyor Luis
Sampietro Villacampa i José Antonio García Vila, amb notaria situada al Carrer València
279, àtic de Barcelona (CP 08009), per tal que, si fos necessari, puguin substituir el
notari senyor José Vicente Torres Montero en l’exercici de les funcions atribuïdes en el
paràgraf anterior.
4.- 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 2013 i el 30 de juny de 2015.
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, per ordre d’antiguitat en la col·legiació.
El Comitè Electoral ICAB 2017 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.
-dos vocals escollits per sorteig d’entre les persones col·legiades censades en la
corresponent Delegació.
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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
vocal de l’òrgan de direcció de la Secció de Dret Constitucional, un vocal de l’òrgan de
direcció de la Secció de Dret administratiu i un vocal de l’òrgan de direcció de la Secció
de Dret processal, per ordre d’antiguitat en la col·legiació (amb exclusió, lògicament,
dels membres de les esmentades Seccions que ja formen part del Comitè Electoral ICAB
2017) i un vocal escollit per sorteig d’entre totes les persones col·legiades, amb exclusió
de les censades en les Delegacions territorials.
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- El sorteig per a la provisió dels càrrecs de vocals de la Mesa Electoral de les
Delegacions territorials i de 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 s’efectuarà pel Comitè
Electoral, en presència d’un candidat representant de cada candidatura, el mateix dia
de la proclamació de les candidatures.
Per mitjà del sorteig es formarà una llista de 20 persones col·legiades censades en cada
Delegació. Actuaran com a vocals de la Mesa Electoral de la Delegació les dues
primeres persones col·legiades de la llista. En cas d’incompatibilitat, recusació o un altre
impediment se seguirà l’ordre de la llista fins a cobrir la vacant.
Pel que fa a la provisió del càrrec del quart vocal de 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, per mitjà
de sorteig es formarà una llista de 20 persones col·legiades d’entre tots el cens col·legial
excloent les persones censades a les 11 Delegacions territorials. Actuarà com a vocal
de la Mesa Electoral la primera persona col·legiada de la llista. En cas d’incompatibilitat,
recusació o un altre impediment se seguirà l’ordre de la llista fins a cobrir la vacant.
La composició final de la Meses Electorals de les 11 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 juny 2017”.
Quart.- El delegat/ada actuarà com a president de la Mesa Electoral de la Delegació.
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 al delegat/da o al sotsdelegat/da, s’aplicaran els criteris següents:
-el/la sotsdelegat/da substituirà el/la delegat/da.
-se seguirà l’ordre de la llista formada per proveir les places de vocal fins a cobrir la
vacant.
Cinquè- 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.
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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 pel següent
vocal de la corresponent Secció en antiguitat en la col·legiació, fins a cobrir la vacant.
Sisè- 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.
5.- Sol·licituds de la documentació necessària per votar per correu
Atès que el Comitè Electoral, té atribuïdes per l’article 91 dels Estatuts col·legials les
funcions de vetllar per la legalitat i funcionament democràtic de les eleccions i en
especial pel principi d’igualtat de totes les candidatures, així com per desenvolupar i
interpretar les normes estatutàries sobre les eleccions als càrrecs de la Junta de Govern.
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
2013, el 27 de juny de 2013 i el 30 de juny de 2015.
El Comitè Electoral 2017, per unanimitat dels assistents, adopta els acords següents:
Primer.- Sol·licituds de la documentació necessària per votar per correu.
De conformitat amb l’article 99.1 dels Estatuts col·legials i amb la nota informativa
publicada a la pàgina web corporativa sobre l’emissió del vot per correu, es recorda que
la sol·licitud de la certificació que acrediti que s’està inclòs en les llistes de persones
col·legiades amb dret a vot i la resta de la documentació necessària per votar per correu
a les eleccions del proper 28 de juny, es pot sol·licitar fins al dimarts 13 de juny de 2017,
inclòs aquest, per compareixença personal a la Secretaria del Col·legi a la seu col·legial
de Barcelona o a les seus de les Delegacions Territorials de la Corporació indicades en
l’acord de Junta de Govern de 16 de maig de 2017, o bé, en els supòsits establerts a
l’article 99.3 dels Estatuts Col·legials i de conformitat amb els requisits que s’hi
estableixen, mitjançant escrit adreçat a la secretària del Col·legi i tramès per correu
postal certificat.

Segon.- Sol·licituds defectuoses.
Si la sol·licitud escrita en què s’interessa l’emissió de la certificació que acrediti que
s’està inclòs en les llistes de col·legiats amb dret a vot i de la resta de la documentació
necessària per votar per correu no reuneix els requisits establerts en els Estatuts
col·legiats, de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions publiques, s’enviarà a
l’interessat carta del secretari del Col·legi comunicant-li que disposa de 10 dies hàbils
per esmenar els defectes formals.
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En el supòsit que l’interessat no esmeni els esmentats defectes, s’entendrà que desisteix
de la seva petició. En aquest sentit, amb posterioritat al 13 de juny de 2017, el secretari
del Col·legi notificarà a l’interessat que la seva sol·licitud de vot per correu ha quedat
sense efecte, atesa la manca de voluntat d’esmenar.
6.- 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 i el 30 de juny de 2015.
El Comitè Electoral ICAB 2017 adopta, per unanimitat, els acords següents:
Primer.- Fins que tingui lloc la proclamació de candidatures, no podrà distribuir-se
publicitat de caràcter electoral a les dependències col·legials.
Segon.- 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), s’acorda que aquests material podran dipositar-se a:
-Al vestíbul d’entrada de l’edifici del carrer de Mallorca 283.
-Al vestíbul d’entrada de l’edifici situat a la cantonada del carrer de Mallorca i del carrer
de Roger de Llúria.
-A l’Avantsala de la Biblioteca.
-Al vestíbul de la segona planta de l’edifici del carrer de Mallorca 283.
-Al Cercle ICAB (carrer de Mallorca 281, planta baixa).
-Al Vestíbul interior que fa d’avantsala a les aules del Centre de Formació de l’ICAB
(carrer de Mallorca 281, planta baixa).
Tercer.- Quant a la distribució de materials de propaganda electoral i paperetes de les
candidatures proclamades a les dependències d’ús col·legial on els advocats poden
recollir la toga a les seus judicials de la demarcació de l’ICAB, les candidatures queden
autoritzades per fixar un cartell per candidatura en aquestes dependències, així com
per posar a disposició dels col·legiats i col·legiades materials de propaganda electoral i
paperetes de les candidatures.
7.- Acords en relació amb l’emissió del vot presencial i amb les candidatures
proclamades

Emissió del vot amb papereta i sobre
Vistos els antecedents dels acords adoptats pel Comitè Electoral que va supervisar
les eleccions a Junta de Govern celebrades el 30 de juny de 2015.
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.
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El Comitè Electoral ICAB 2017 adopta, per unanimitat, els acords següents:
Únic.- Per tal de reforçar el caràcter secret del vot previst a l’article 98 dels Estatuts
col·legials i a l’article 86 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general i en base als criteris establerts en aquest darrer precepte, el Comitè Electoral
ICAB 2017 acorda que l’emissió del vot presencial per les persones electores s’efectuï
introduint la papereta electoral elegida en un sobre de votació de color crema de 14 cm
x 9 cm segons model aprovat pel Comitè Electoral.
En aquest sentit, la Mesa Electoral ha de disposar als llocs on es duguin a terme les
votacions sobres votació del model oficial en nombre suficient .
En un proper acord, el Comitè Electoral determinarà el nombre de paperetes de
candidatura i de sobres de votació que posarà a disposició de les candidatures que
siguin proclamades.
Paperetes electorals
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 i 30 de juny de 2015.
El Comitè Electoral ICAB 2015 adopta, per unanimitat, els acords següents:
Únic.- Pel que fa a l’idioma i ordre d’enumeració dels candidats en les paperetes de
votació, s’atendrà als escrits de presentació de les candidatures proclamades.

8.- Comunicacions electorals de les candidatures proclamades
Celebració d’un acte de presentació de la candidatura en la seu 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 i el 30 de juny de 2015.
Atès que el Comitè Electoral considera que la posada a disposició de les candidatures
que siguin proclamades d’una sala de la seu col·legial per a la seva presentació suposa
facilitar un servei d’interès general, redunda en favor de la igualtat de totes les
candidatures, facilita l’accés de les persones col·legiades a la informació sobre les
diverses opcions i afavoreix la participació.
Atès que, igualment, aquesta mesura afavoreix l’austeritat en la despesa.
El Comitè Electoral ICAB 2017 adopta, per unanimitat, els acords següents:
Únic.- Posar a disposició de totes les candidatures que siguin proclamades per
participar a les eleccions a càrrecs de Junta de Govern del proper 28 de juny el Pati de
Columnes del Palauet Casades o l’auditori de la 8a planta de la seu col·legial, segons
disponibilitat, per a la celebració d’un acte de presentació per part de cada candidatura.
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Els actes de presentació de candidatures podran celebrar-se, en un horari comprès
entre les 19.00 h i les 23.00 h, o entre les 13,30 h i les 17,30 h els següents dies de
juny:
Pati Columnes
8a planta
Dimarts 13 juny

Dimecres 14 juny

Dijous 15 juny

Divendres 16 juny

Dilluns 19 juny

Dimarts 20 juny

19 – 23 h
Reserva per a
candidatures
eleccions
19 -23 h
Reserva per a
candidatures
eleccions
19-23 h
Reserva per a
candidatures
eleccions
13 – 17,30 h
Reserva per a
candidatures
eleccions

19 -23 h
Reserva per a
candidatures
eleccions
19 -23 h
Reserva per a
candidatures
eleccions

19 – 23 h
Reserva per a
candidatures
eleccions
19 -23 h
Reserva
candidatures
eleccions

19 -23 h
Reserva per a
candidatures
eleccions
19-23 h
Reserva
candidatura
eleccions

13-17,30 h
Reserva per a
candidatures
eleccions

Si el nombre de candidatures presentades així ho exigís, el Comitè Electoral podrà
modificar aquest calendari i els espais col·legials assignats a les presentacions de
candidatures.
L’ordre en què les candidatures podran elegir la data per a la celebració de l’acte de
presentació de la candidatura es decidirà per sorteig el mateix dia de la proclamació de
les candidatures, en presència d’un representant de cada candidatura.
El calendari dels actes de presentació a la seu col·legial de les diferents candidatures
proclamades serà publicitat per mitjà del banner ”Eleccions ICAB juny 2017” de la pàgina
web corporativa.
Informació sobre les candidatures proclamades
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 i el 30 de juny de 2017.
El Comitè Electoral ICAB 2017 acorda, per unanimitat, que, atès el protagonisme que
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el correu electrònic ha adquirit en el món corporatiu i professional, així com en les
relacions de les persones col·legiades amb la Corporació, el Col·legi no realitzi cap
tramesa individualitzada en paper, per correu ordinari, de la documentació electoral de
les candidatures
Així mateix, el Comitè Electoral ICAB 2017 acorda, per unanimitat, que l’ICAB haurà
de posar a disposició de les candidatures proclamades els mitjans següents:
a)Anunci a les pàgines internes del número de la revista Món Jurídic corresponent
al mes de juny de 2017.
-Per a les candidatures conjuntes que presentin candidats/es a tots els càrrecs que
surten a elecció, és a dir, a degà o degana, a vicedegà o vicedegana, a secretari o
secretària i a 13 diputats o diputades de la Junta de Govern: una pàgina sencera mida
210 mm d’amplada x 265 mm d’alçada + 3 mm de sang per cada costat.
-Altres candidatures: mitja pàgina mida 165 mm d’amplada x 103 mm d’alçada (a caixa)
Els anuncis de les candidatures s’ubicaran en pàgina senar sense cap tipus de
publicitat confrontada.
L’ordre de publicació dels anuncis de les candidatures proclamades es determinarà
per sorteig que efectuarà el Comitè Electoral, en presència d’un candidat representant
de cada candidatura, el mateix dia de la proclamació de candidatures.
Les candidatures hauran de lliurar al Comitè Electoral (Secretaria del Col·legi, Pati de
Columnes, 2a planta, Palauet Casades, seu de l’ICAB) abans de les 15.00 del migdia
del dilluns 12 de juny, en un CD, DVD o dispositiu semblant, una prova del contingut que
vulguin que sigui publicat a les pàgines interiors de Món Jurídic, d’acord amb els criteris
abans indicats.
El dimarts 13 de juny, entre les 11 i les 15 h, les candidatures podran revisar a la
Secretaria del Col·legi la prova de color que es demanarà a la impremta encarregada
de l’edició de la revista Món Jurídic.
b) Encartament de propaganda electoral amb la tramesa de l’exemplar del mes
de juny de la revista Món Jurídic.
Amb el número de la revista col·legial Món Jurídic corresponent al mes de juny de 2017
totes les candidatures podran disposar de l’encartament d’un exemplar de material de
propaganda electoral, sempre que compleixi els requisits següents:
-Una mida màxima de 21 cm d’amplada x 26,5 cm d’alçada.
-Un pes màxim de 30 gr.
L’encartament s’inserirà entre la contraportada de l’exemplar de Mon Jurídic i el plàstic
de retractilat de la revista.
Les candidatures podran lliurar a l’empresa encarregada del retractilat i dipòsit a correus
de la revista Món Jurídic (MEYDIS: Ctra. de Martorell, 104, 08740 Sant Andreu de la
Barca, Barcelona. Telèfon: 93 461 42 35 o 661 874 057, Elena Pérez. Horari de
lliurament de material de 7 a 16 h. Horari d'oficina de 8 a 18 h) un total de 24.500 unitats
del material de propaganda electoral per al seu encartament a la publicació col·legial,
abans de les 14.00 h del dijous 15 de juny de 2017. En el cas que el nombre d’unitats
del material de propaganda electoral lliurat per una candidatura sigui inferior a 24.500
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unitats, les unitats lliurades seran encartades aleatòriament en exemplars de la revista
Món Jurídic.
Prèviament, abans de les 14 h del dimecres 14 de juny, les candidatures hauran de
lliurar un exemplar de mostra del material de propaganda electoral que vulguin encartar
al Comitè Electoral (Secretaria del Col·legi, Pati de Columnes, 2a planta, Palauet
Casades, seu de l’ICAB).
La previsió és que la revista Món Jurídic arribi al domicili de recepció de correspondència
de les persones col·legiades sobre el 23 de juny.
c) Difusió d’un vídeo electoral de cada candidatura a la pàgina web de l’ICAB.
Vistos els antecedents dels acords adoptats pels Comitès Electorals que van supervisar
les eleccions a Junta de Govern celebrades el 27 de juny de 2013 i el 30 de juny de
2015, el Comitè Electoral ICAB 2017, adopta, per unanimitat, l’acord següent:
Únic.- Posar a disposició de les candidatures proclamades la possibilitat de donar
difusió des del banner “Eleccions ICAB juny 2017” d’un vídeo d’informació electoral
sobre la candidatura, d’una durada màxima de tres minuts.
El vídeo es publicarà al Vimeo de l’ICAB ( https://vimeo.com/icab ) i s’incrustarà a una
notícia de la pàgina web amb un títol i una entradeta breu.
El vídeo es despublicarà l’endemà de la jornada electoral.
Les candidatures podran lliurar al Comitè Electoral (Secretaria del Col·legi, Pati de
Columnes, 2a planta, Palauet Casades, seu de l’ICAB), a partir de les 12 h de l’endemà
del dia de proclamació de candidatures un vídeo electoral de la candidatura i l’ICAB
haurà de publicar-lo en un termini no superior a les 24 hores del primer dia laborable
següent al del seu lliurament.
El vídeo haurà de lliurar-se en una unitat USB o en un DVD i en format “.mp4” (Altres
recomanacions tècniques: Codec: H.264 ; Resolució: 1280 pixeles (HD) Aspect ratio:
16:9 Velocitat de quadre: 25 fas; Velocitat de bits: fins a 5000kbps si és SD ó fins
10000kbps si és HD).
L’orde de publicació dels vídeos informatius de les candidatures proclamades es
determinarà per sorteig que efectuarà el Comitè Electoral, en presència d’un candidat
representant de cada candidatura, el mateix dia de la proclamació de candidatures.
d) Altres mitjans de difusió.
Les candidatures proclamades es faran públiques als taulers d’anuncis de la seu
col·legial i de les Delegacions territorials, així com a l’interior del banner “Eleccions
ICAB juny 2017” situat a la pàgina web del Col·legi.
Si les candidatures disposen d’una pàgina web, bloc o similar s’inclourà un enllaç (link)
en l’interior del banner “Eleccions ICAB juny 2017” a un d’aquests canals de comunicació
de les candidatures.
L’ordre d’aparició dels links de les candidatures en l’interior del banner “Eleccions ICAB
juny 2017” es determinarà per sorteig que efectuarà el Comitè Electoral, en presència
d’un candidat representant de cada candidatura, el mateix dia de la proclamació de
candidatures.
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9.- Debats electorals.
El Comitè Electoral ICAB 2017 acorda, per unanimitat, mantenir el criteri que deriva de
la pràctica col·legial seguida en els processos electorals anteriors en el sentit que ni el
Col·legi com a Institució ni les seves Comissions o Delegacions organitzen en
instal·lacions col·legials debats de caràcter electoral.
Tal com va recollir en els seus acords el Comitè Electoral que supervisà el procés
electoral 2013, aquesta pràctica col·legial pot respondre d’una banda i pel que fa a
l’absència d’un debat organitzat per l’ICAB com a Corporació, a la intenció de mantenir
en tot moment la màxima imparcialitat institucional en els processos electorals col·legials
i, d’una altra, a la voluntat de no donar prioritat a una de les comissions col·legials
respecte a les altres comissions a l’hora d’organitzar un debat d’aquestes
característiques a les instal·lacions de l’ICAB.
Igualment, vistos els antecedents dels acords dels Comitès Electorals ICAB 2015 i ICAB
2013 (de conformitat amb el qual es va organitzar un debat electoral a la seu col·legial
el 26 de juny de 2013) el Comitè Electoral ICAB 2017 aprova, per unanimitat, que es
pugui posar a disposició de les candidatures proclamades una sala del Col·legi – sempre
que estigui disponible d’acord amb les adjudicacions de sales per a la realització d’actes
de presentació de candidatura - per a la realització d’un debat electoral en el cas que
concorrin les circumstàncies següents:
-

Que totes les candidatures proclamades per participar a les eleccions del proper
28 de juny donin la seva conformitat a la realització d’aquest debat, incloses
aquelles candidatures que puguin decidir no assistir-hi.

-

Que el moderador del debat sigui acordat per consens entre totes les
candidatures que participin en el debat. No podran actuar com a moderadors del
debat: els membres del Comitè Electoral, els membres de la Junta de Govern,
els delegats i sotsdelegats territorials i els membres dels òrgans de direcció de
les Comissions i Seccions col·legials de l’ICAB.

-

Que les candidatures que participin en el debat acordin per consens els criteris
que han de presidir el desenvolupament d’aquest.

Barcelona, maig de 2017
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