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ACORDS DEL COMITÈ ELECTORAL ICAB 2021 

REUNIÓ DE 27 DE MAIG DE 2021 

 

1. Acords en relació amb la informació sobre el pro cés electoral 

Per tal de reforçar la informació corresponent a les Eleccions ICAB 2021, a més del 
banner “Eleccions ICAB 2021”, a partir del divendres 28 de maig, s’incorporarà un “slide” 
(o diapositiva) a la capçalera destacada de la pàgina web col·legial, que enllaçarà també 
amb els continguts del banner “Eleccions ICAB 2021”.  

Igualment, s’acorda publicar com a Annex numero 1 en format maquetat la “Nota 
informativa sobre l’emissió del vot ” aprovada pel Comitè Electoral ICAB 2021 en la 
seva reunió de 12 de maig de 2021. 

2. Propaganda electoral 

Vistos els acords del Comitè Electoral ICAB 2017 sobre propaganda electoral. 

El Comitè Electoral recorda que l’única previsió expressa en matèria de propaganda en 
els Estatuts col·legials és la continguda en l’apartat 7 de l’article 97 dels Estatuts segons 
el qual: 

“ni als locals on es dugui a terme la votació presencial ni als llocs annexos a aquests es 
podrà realitzar propaganda de cap tipus a favor de les candidatures. El president o 
presidenta de la Mesa Electoral ha de prendre en aquest aspecte totes les mesures que 
cregui convenients”. 

D’acord amb aquest precepte estatutari abans d’iniciar-se les votacions anticipades del 
dimarts 1 de juny, es retiraran dels  “espais reservats per a publicitat electoral” situats a 
la seu central de l’ICAB (C/Mallorca, 283, Barcelona) i edificis annexos els materials 
publicitaris de les diferents candidatures, que podran continuar a disposició de les 
persones col·legiades a les seus de l’ICAB a les Delegacions territorials (llevat a la 
Delegació de Berga on també es vota l’1 de juny)  i a l’edifici P de la Ciutat de la Justícia 
de Barcelona i L’Hospitalet durant els dies de votació anticipada (1 i 2 de juny) ja que en 
aquestes jornades la votació anticipada només serà possible a la seu central de l’ICAB. 

Els materials de publicitat de les candidatures es retiraran de les seus de l’ICAB a les 
Delegacions territorials i a l’edifici P de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i L’Hospitalet 
amb caràcter previ a l’inici de les votacions presencials de la jornada electoral del 3 de 
juny. A la Delegació de Berga es retiraran abans de l’inici de les votacions presencials 
en aquesta Delegació l’1 de juny. 

Igualment, cap norma col·legial prohibeix la propaganda electoral durant els dies de 
votació anticipada o en la jornada electoral. Únicament quedarien excloses aquelles 
conductes que no respectin la prohibició de propaganda als locals de votació presencial 
i als llocs annexos a aquests prevista en el citat article 97.7 dels Estatuts col·legials o 
que afectin al caràcter lliure, personal o secret del vot. 

 



                                                                                          Comitè Electoral ICAB 2021 

 

2 

 

 

Apoderats/des o interventors/es de candidatura 

Dins de l’Avantsala del Saló d’Actes, del Saló d’Actes, de l’Espai Sènior i del Pati de 
Columnes  i Sala de Recepcions de la seu central de l’ICAB, així com dins de les seus 
de l’ICAB en l’edifici P de la Ciutat de la Justícia i de les Delegacions territorials, els 
apoderats o interventors de cada candidatura tenen prohibit realitzar qualsevol tipus 
d’actuació dirigida a promoure el vot dels col·legiats/des a favor d’alguna candidatura. 

Candidats/es 

Els candidats i les candidates només podran accedir a l’Avantsala del Saló d’Actes, al 
Saló d’Actes, a l’Espai Sènior, al Pati de Columnes  i a la Sala de Recepcions de la seu 
central de l’ICAB per exercir el dret al vot. Igualment, només podran accedir a la seu de 
l’ICAB en l’edifici P de la Ciutat de la Justícia i en les Delegacions territorials de l’ICAB 
per exercir el dret a vot  o, si escau, per fer ús d’algunes de les dependències d’ús 
general col·legial en el marc de la seva activitat professional. 

Per als candidats i candidates s’habilitaran durant les jornades de votació unes carpes 
ubicades a la cantonada dels carrers de Roger de Llúria i Mallorca ja que els jardins, 
l’entrada i el vestíbul de la seu central del Col·legi estaran afectats per les mesures 
organitzatives, sanitàries i de distància social previstes en el Pla de Contingència i 
Protocols d’Actuació per a l’aplicació de Mesures Preventives de COVID-19 a les 
Eleccions ICAB 2021. 

3. Resolució sobre la sol·licitud d’exclusió d’una candidatura 

Antecedents 

1. A les 23:34 hores del dilluns 24 de maig 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, amb número de 
registre d’entrada RE2021/00009186, en què demana l’exclusió de la candidatura 
conjunta proclamada per acord del Comitè Electoral ICAB 2021 el 14 de maig de 2021 
per participar a les eleccions col·legials del proper 3 de juny de 2021, encapçalada per 
la lletrada senyora Maria Eugènia Gay Rosell. 

2.  Els motius de la impugnació són, en síntesi, segons la impugnant, que SEPIN, una 
empresa aliena a l’ICAB, estaria enviant invitacions que la impugnant qualifica 
literalment com “de l’ICAB”, indicant també literalment: “(...) que son una invitación del 
ICAB” ofertant webinars gratuïts a les persones col·legiades fent difusió i publicitat de la 
candidatura encapçalada per la senyora Mª Eugènia Gay, fet que entén que  suposaria 
un acte de competència deslleial que no respecta els drets de la resta de candidats.  

En aquest sentit, sol·licita que l’esmentada candidatura sigui exclosa del procés electoral 
per no respectar les normes que permeten la igualtat d’oportunitats, i subsidiàriament, 
per al supòsit que no s’exclogui la seva candidatura, que es prohibeixi la seva 
participació en tots els webinars, es cancel·lin i es comuniqui a totes les persones 
col·legiades que se suspenen, perquè s’ha violat el dret a la igualtat d’oportunitats a la 
resta de persones candidates.  
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Fonaments de Dret 

1. Sobre la impugnació de la candidatura encapçalad a per la Sra. Mª Eugènia Gay en 
el procés electoral. 
 

1.1 Sobre el termini per impugnar la inclusió d’una  candidatura.  

La candidatura encapçalada per la senyora Mª Eugènia Gay va ser proclamada, a l’igual 
que la resta de candidatures presentades, el passat 14 de maig de 2021 pel Comitè 
Electoral ICAB 2021, en el transcurs d’un acte públic celebrat a la seu col·legial. 

L’acte de l’esmentada proclamació va ser notificat personalment a les persones 
candidates que encapçalaven les llistes individuals o conjuntes proclamades, i per tant 
també a la senyora Vanessa González, el mateix 14 de maig de 2021, immediatament 
després d’efectuar-se la proclamació de candidatures. 

De conformitat amb l’article 95.8 dels Estatuts de l’ICAB, la resolució d’inclusió o 
d’exclusió d’una candidatura pot impugnar-se davant del Comitè Electoral dintre del 
termini de quaranta-vuit hores des de la notificació a la persona interessada. 

Per aquest motiu, cal desestimar, per extemporània, la sol·licitud d’exclusió d’una 
candidatura formulada per la senyora Vanessa González, sent una decisió que no podria 
adoptar en l’actualitat el Comitè Electoral. 

1.2 Sobre el fons de la impugnació de la candidatur a. 

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, així com de proclamar les candidatures que reuneixin els requisits i 
motivar les exclusions. 

Igualment, l’article 95 dels Estatuts col·legials estableix en el seus apartats 1, 2, 3 , 4 i 5 
el següent: 

“Article 95. Candidatures. 

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. 

3. Les candidatures s’han de presentar en el Registre del Col·legi des de l’endemà del 
dia de la convocatòria fins que comencin els vint dies naturals anteriors a la data 
assenyalada per a la celebració de les eleccions. 

4. Poden ser persones candidates totes les persones electores que compleixin els 
requisits establerts en l’article 70. No poden ser persones candidates els membres de la 
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Junta de Govern, així com els del Comitè Electoral que estiguin en l’exercici del càrrec 
en el moment de convocar-se les eleccions. 

5. Les candidatures han de ser signades per les persones candidates, amb indicació del 
seu número de col·legiació, i no s’accepta la candidatura d’una mateixa persona 
simultàniament per a més d’un càrrec.” 

Els requisits per ser membre de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona establerts en l’article 70 dels Estatuts col·legials són els següents: 

“ Article 70. Requisits per ser membre de la Junta de Govern. 

Poden ser membres de la Junta de Govern les persones col·legiades exercents amb 
domicili professional dins de l’àmbit territorial del Col·legi que, en el moment de ser 
proclamades candidates, reuneixin els requisits següents: 

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

b) Acreditar una antiguitat mínima i sense interrupció com a persones col·legiades 
exercents a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb un domicili professional 
en la demarcació col·legial, de tres anys per al càrrec de diputat o diputada, de cinc anys 
per al càrrec de secretari o secretària i de deu anys per als càrrecs de degà o degana i 
de vicedegà o vicedegana; els anys d’antiguitat han de ser immediatament anteriors a 
la data de la seva proclamació com a persones candidates. 

c) No estar inhabilitades.” 

La funció del Comitè Electoral en relació amb la proclamació de candidatures a les 
eleccions a càrrecs de la Junta de Govern està perfectament reglada i consisteix en la 
supervisió del compliment dels requisits estatutaris per a ser proclamat candidat/ta per 
part dels integrants de les candidatures individuals o conjuntes presentades. 

En aquest sentit, el Comitè Electoral ICAB 2021 ha comprovat que la candidatura 
encapçalada per la lletrada senyora Maria Eugènia Gay ha estat presentada en temps i 
forma, de conformitat amb els requisits establerts en els apartats 1,2,3,4 i 5 de l’article 
95 dels Estatuts col·legials. 

Així mateix, el Comitè Electoral ICAB 2021, consultada la base de dades de la 
Corporació i els expedient personals dels col·legiats i col·legiades que formen part de la 
candidatura impugnada, ha comprovat el compliment de tots els requisits estatutaris 
abans esmentats per part de cadascun dels membres d’aquesta candidatura. 

La impugnant no efectua en el seu escrit cap al·legació ni aporta cap dada que desvirtui 
el compliment dels concrets requisits establerts en els articles 95 i 70 dels Estatuts 
col·legials per a ser proclamats candidats/es a càrrecs de la Junta de Govern de l’ICAB 
per part dels integrants de la candidatura encapçalada per la lletrada senyora Maria 
Eugènia Gay. 
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Procedeix, per tant, sense més consideracions, desestimar també per motius de fons la 
sol·licitud d’exclusió de candidatura doncs les circumstàncies al·legades no responen a 
cap dels requisits que el Comitè Electoral, en actuació estrictament reglada, ha de 
verificar per decidir sobre la inclusió o exclusió de qualsevol candidatura. 

2. Altres qüestions tractades en l’escrit d’impugna ció, no referides al compliment 
dels requisits estatutaris per ser proclamats/des c andidats/es per part de la 
candidatura de la qual es demana l’exclusió. 

2.1. Pel que fa a la referència recollida en l’escrit de la impugnant a una suposada 
vulneració de la igualtat d’oportunitats, el Comitè Electoral ICAB vol recordar, en primer 
lloc,  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 
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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 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 vulguin participar 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. 

2.2. Pel que fa a les referències de la impugnant a l’enviament per una empresa aliena 
al Col·legi de: ”invitaciones del ICAB que son una invitación del ICAB en la que se hace 
difusión y publicidad de la Sra. Gay, ofertando webinars gratuitos a los colegiados”, el 
Comitè Electoral no té constància ni ha quedat provat ni acreditat per la impugnant que 
aquests enviaments siguin invitacions de l’ICAB, és a dir, efectuades en nom de la 
Corporació. 

És més, totes les comunicacions enviades en nom del Col·legi en relació amb els procés 
electoral de les què ha tingut constància el Comitè Electoral, es corresponen a la 
comunicació des de la pròpia Corporació de la convocatòria electoral i de les altres 
informacions electorals abans indicades en enumerar els mitjans que el Comitè Electoral 
ha posat a disposició de totes les candidatures proclamades, per la via de Flaixos 
electrònics especials o generals per a difusió entre  les persones col·legiades de totes 
les qüestions referents a les eleccions a càrrecs de la Junta de Govern i de totes les 
opcions que representen les diferents candidatures proclamades. 

3. Sobre la petició subsidiària en l’escrit d’impug nació no referida a l’exclusió de la 
candidatura encapçalada per la senyora Mª Eugènia G ay  

La candidata senyora Vanessa González Fornas sol·licita subsidiàriament en el seu 
escrit d’impugnació, de manera confusa, que en cas que no s’exclogui la candidatura de 
la Sra. Mª Eugènia Gay, citem textualment: “se prohiba su participación en todos los 
webinars se cancelen y se comunique a todos los colegiados que se suspenden porque 
se ha violado el derecho a la igualdad de oportunidades del resto de candidatos”. 

Sobre aquest punt, cal indicar que el Comitè Electoral no té competències per suspendre 
activitats que puguin organitzar persones jurídiques alienes al Col·legi ni per prohibir la 
participació en aquestes de cap persona col·legiada, així com tampoc per prohibir la 
realització per part de les candidatures d’actuacions de difusió de les seves propostes, 
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emparades en el seu dret a la participació democràtica en la vida corporativa i a la 
llibertat d’expressió, per fer arribar a les persones col·legiades les seves opinions, 
reflexions i punts programàtics sobre l’activitat col·legial, sempre que no siguin 
contràries a les normes estatutàries d’aplicació o als acords del Comitè Electoral sobre 
publicitat electoral. 

4. Conclusions 

L’exclusió de la contesa electoral de qualsevol persona col·legiada s’hauria de recolzar 
necessàriament, com en la resta d’àmbits jurídics, en unes causes o motius prèviament 
determinats per la normativa d’aplicació i també provats, supòsit en que aquest cas no 
concorre. 

Vetar el dret de participació de sufragi passiu d’unes persones col·legiades o d’una 
determinada candidatura conjunta al·legant unes conductes que no consten acreditades 
i que la normativa col·legial no ha previst com a causa d’exclusió de la proclamació, 
vulneraria el referit dret de participació dels col·legiats i col·legiades en aquesta 
Corporació professional. 

No hi ha, per tant, cap base normativa ni fàctica que justifiqui pels motius exposats per 
la impugnant, l’exclusió d’una candidatura conjunta presentada en temps i forma a les 
eleccions ICAB 2021 i integrada per advocats i advocades en exercici de l’Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona que reuneixen tots els requisits exigits per l’article 
95 en relació amb el 70 dels Estatuts col·legials per a ser proclamats candidats/es. 

                            Acords  

De conformitat amb les anteriors consideracions, el Comitè Electoral ICAB 2021, ha 
adoptat, per unanimitat, els acords següents: 

Primer.- Desestimar per haver estat formulada extemporàniament de conformitat amb 
l’article 95.8 dels Estatuts col·legials, i també per raons de fons la impugnació efectuada 
per la lletrada senyora Vanessa Gónzalez Fornas, de la candidatura a les eleccions a 
càrrecs de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona del 
proper 3 de juny, encapçalada per la lletrada senyora Maria Eugènia Gay, proclamada 
el passat 14 de maig pel Comitè Electoral ICAB 2021 i, per tant, confirmar en tots els 
seus extrems l’acord de proclamació de candidatura d’aquesta data. 

Segon .- Desestimar, de conformitat amb les consideracions jurídiques d’aquests 
acords, la petició subsidiària consistent en que es prohibeixi la participació de la 
candidatura encapçalada per la senyora Mª Eugènia Gay en tots els webinars difosos i 
publicitats per una persona jurídica aliena a l’ICAB, es cancel·lin i es comuniqui a totes 
les persones col·legiades que se suspenen perquè s’ha violat el dret a la igualtat 
d’oportunitats a la resta de persones candidates. 



                                                                                          Comitè Electoral ICAB 2021 

 

8 

 

Tercer.- Notificar aquest acord a la senyora Vanessa González Fornas, amb la indicació 
dels recursos pertinents. 

 

 

Carlos Echavarri Paniagua                                       Lluís Rodríguez Pitarque 

Secretari                                                                    President 

 

Barcelona, 27 de maig de 2021 


