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EXTRACTE DE LA REGULACIÓ DEL
PROCÉS ELECTORAL ALS ESTATUTS COL·LEGIALS
Els Estatuts col·legials vigents que regularan el procés electoral a càrrecs
de la Junta de Govern del Col·legi del proper 3 de juny de 2021 van ser
aprovats per la Junta General Extraordinària de la Corporació celebrada
en sessions de 4 i 6 de febrer de 2015. Per Resolució JUS/689/2015, de
10 d’abril, prèvia comprovació d’adequació a la legalitat, van ser inscrits
al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya (Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 6853, de 17 d’abril de 2015).
La Junta de Govern
Article 69. La Junta de Govern.
1. La Junta de Govern és l’òrgan de direcció, seguiment i impuls de l’acció de
govern, administració i gestió del Col·legi.
2. Formen part i componen la Junta de Govern, el degà o degana, el vicedegà
o vicedegana, el secretari o secretària i tretze diputats o diputades elegits
d’acord amb el procediment establert en els presents Estatuts. (...)
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.
Article 71. Duració del mandat.
1. El mandat dels membres de la Junta de Govern és de quatre anys i només
poden ser reelegits per un segon mandat consecutiu en el mateix o en un
altre càrrec. (...)
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El Comitè Electoral
Article 89. Composició del Comitè Electoral.
1. El Comitè Electoral està integrat pel secretari o secretària del Col·legi, un
diputat o diputada designat per la Junta de Govern i els presidents de les
seccions de Dret Constitucional, Dret Administratiu i Dret Processal.
El president o presidenta del Comitè Electoral és elegit per votació d’entre els
seus integrants. Actua com a secretari o secretària del Comitè Electoral el seu
membre de menor edat.
2. No poden formar part del Comitè Electoral els que tinguin qualsevol
vinculació familiar, professional o empresarial amb alguna de les persones
candidates que es presentin a la contesa electoral.
3. En cas que es produeixi una causa d’incompatibilitat, recusació o un altre
impediment, que seran declarats per la Junta de Govern, la substitució en el
Comitè Electoral del secretari o secretària i del diputat o diputada inicialment
designats ha de ser proveïda per la Junta de Govern d’entre els membres
d’aquesta, i la dels presidents o presidentes de les seccions correspon als
vocals de la secció, per ordre d’antiguitat en la col·legiació.
Article 90. Constitució i reunions.
1. El Comitè Electoral s’ha de constituir i reunir de forma ordinària a partir del
moment en què es convoquin les eleccions.
2. S’ha de reunir de forma extraordinària a partir del moment que per
qualsevol causa no ordinària s’hagin de convocar eleccions o en cas de
referèndum.
Article 91. Funcions del Comitè Electoral.
El Comitè Electoral ha de vetllar per la legalitat i el funcionament democràtic
de les eleccions i, en especial, pel principi d’igualtat de totes les candidatures.
Les seves funcions són:
a) Proclamar les candidatures que reuneixin els requisits i motivar les
exclusions.
b) Desenvolupar i interpretar les normes estatutàries sobre les eleccions als
càrrecs de la Junta de Govern.
c) Custodiar les llistes del cens electoral, que li ha de lliurar la Secretaria del
Col·legi.
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d) Resoldre les reclamacions contra les llistes del cens electoral o contra
qualsevol candidatura.
e) Resoldre les reclamacions que formuli qualsevol persona candidata.
f) Constituir-se en Mesa Electoral i realitzar i supervisar l’escrutini el dia de
les eleccions.
g) Proclamar els resultats electorals.
Les eleccions per als càrrecs de la Junta de Govern.
Article 92. Temps de celebració de les eleccions.
Les eleccions per cobrir els càrrecs vacants de la Junta de Govern es duen
a terme el mes de juny. S’han d’anunciar, com a mínim, amb un període de
quaranta dies naturals d’antelació en la data en què tinguin lloc.
Article 93. Convocatòria.
1. La Junta de Govern ha de convocar eleccions al càrrec de degà o degana i a
membres de la Junta de Govern, de forma ordinària, quan expiri el mandat per al
qual varen ser elegits.
2. També cal convocar eleccions a degà o degana i a membres de la Junta de
Govern, de forma extraordinària, quan, per qualsevol altra causa, quedi vacant la
totalitat o la majoria dels càrrecs de la Junta de Govern.
3. El contingut mínim de la convocatòria ha de ser el següent:
a) Càrrecs objecte d’elecció i requisits exigits per poder aspirar a cadascun.
b) Termini i lloc de presentació de candidatures.
c) Dates i llocs de la celebració de les eleccions i d’emissió del vot anticipat.
d) Horaris de votació.
4. La convocatòria s’ha de publicar a la pàgina web del Col·legi i s’ha de comunicar
per escrit o per mitjà de correu electrònic per a coneixement general de totes les
persones col·legiades.
Article 94. Cens electoral i valor del vot.
1. Són persones electores totes les persones col·legiades que el dia de
la convocatòria de les eleccions no estiguin inhabilitades. La condició
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d’exercent o no exercent també s’ha de referir al dia de la convocatòria.
El cens es pot consultar a partir de les quaranta-vuit hores posteriors a la
data de convocatòria.
2. La inclusió o l’exclusió a les llistes de persones electores pot impugnarse davant del Comitè Electoral dintre del termini de cinc dies hàbils des de
l’exposició pública de les llistes. El Comitè ho ha de resoldre i notificar a
les persones interessades dins dels cinc dies hàbils següents a l’expiració
del termini per formular impugnacions.
3. El vot de les persones col·legiades exercents té doble valor respecte
el de les no exercents, llevat del cas dels advocats i advocades sense
exercici compresos en l’article 4.2, el vot dels quals també té doble valor.
NOTA.Segons l’article 4.2 dels Estatuts col·legials “les persones col·legiades
exercents que cessin en l’exercici de l’advocacia i passin a la situació de no
exercents, després d’haver exercit almenys durant vint-i-cinc anys, poden
continuar utilitzant la denominació d’advocat o advocada, però sempre han
d’afegir l’expressió “sense exercici”, com a reconeixement permanent de
la seva vocació i valuosa contribució a la professió i al Col·legi.”
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 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.
6. En el termini màxim de quaranta-vuit hores des de la finalització del termini
de presentació de les candidatures, el Comitè Electoral ha de proclamar les
persones candidates que reuneixin els requisits establerts, i ha de motivar
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les exclusions. Dintre del termini de tres dies següents a la proclamació, ho
ha de notificar a totes les persones interessades i ha de fer pública la llista
de candidatures proclamades a totes les persones col·legiades.
7. Quan, un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures, només
hi hagi una persona candidata proclamada per a qualsevol de les vacants
convocades, queda designada electa l’única presentada.
8. 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, i el mateix Comitè ho ha de resoldre
i notificar en el mateix termini.
Article 96. Paritat.
Les llistes de les candidatures a les eleccions dels òrgans corresponents han
de respondre a criteris de paritat d’acord amb la normativa vigent aplicable.
Article 97. Mesa Electoral i votació.
1. El Comitè Electoral constituït en Mesa Electoral, amb els mateixos
càrrecs que tingui com a Comitè Electoral, ha de presidir l’acte de la votació
i l’escrutini. Les candidatures poden designar una persona interventora que
ha de formar part de la Mesa Electoral amb veu, però sense vot, així com
interventors o interventores de votació.
2. La votació comença a les 9 i finalitza a les 21 h d’un dia laborable. Les
persones electores poden emetre el seu vot a la seu del Col·legi.
3. Les persones electores també poden votar a la seu de totes les delegacions
territorials i, si així es decideix en la convocatòria, en altres dependències
col·legials diferents a la seu central. L’horari de votació serà reduït respecte al
previst amb caràcter general, si bé no pot ser inferior a cinc hores. 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.
4. Igualment, si així es decideix en la convocatòria, el vot presencial també
es pot emetre anticipadament a la seu central del Col·legi, en els dies i
horaris que s’hi estableixin, amb aplicació dels principis generals establerts
per a la votació durant la jornada electoral. 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.
5. A les meses de votació hi ha d’haver urnes per a persones col·legiades
exercents separades de les urnes per a les no exercents. Cal tancar totes
les urnes deixant tan sols una ranura per a la introducció dels vots.

6 Extracte de la regulació del Procés
electoral als Estatuts Col·legials

6. Els membres de la Mesa Electoral voten els últims, un cop hagin declarat
finalitzada la votació de la jornada electoral. Després s’han d’introduir els
vots per correu vàlidament emesos a les urnes reservades a aquest efecte
a la seu central del Col·legi.
7. La Mesa Electoral ha de vetllar per tal que durant tota la jornada electoral hi
hagi suficients paperetes que continguin el nom de les persones candidates
i paperetes en blanc. Les paperetes de votació han de ser de la mateixa
mida i color i les ha d’editar el Col·legi.
Ni als locals on es dugui a terme la votació presencial ni als llocs annexos a
aquests es pot 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.
La Mesa Electoral ha de disposar al lloc on es dugui a terme la votació
un espai reservat on les persones electores disposin de les paperetes
que continguin el nom de les persones candidates i de les paperetes
en blanc.
Article 98. Exercici del dret de vot.
1. L’exercici del dret de vot per als que tinguin la condició de persones
electores és personal, secret, lliure i directe, i no s’admet el vot per
delegació. El vot pot ser emès presencialment o per correu.
2. Els votants presencials han d’acreditar a la mesa de votació la seva
identitat, que ha de ser comprovada per la Mesa, així com la seva inclusió
al cens electoral. Tot seguit, la Mesa ha d’introduir la papereta doblegada a
l’urna corresponent.
3. La Junta de Govern pot establir que la votació també pugui realitzar-se
per via telemàtica, que ha de permetre acreditar la identitat i la condició
de persona col·legiada de l’emissor o emissora, la condició d’exercent o
no exercent, i la inalterabilitat del contingut del missatge. Igualment, cal
garantir el caràcter personal, indelegable, lliure i secret del sufragi actiu
emès telemàticament.
Article 99. Sol·licitud de la documentació necessària per votar per correu.
1. Des que es convoquin eleccions per cobrir càrrecs de la Junta de Govern i
fins a quinze dies naturals abans de les eleccions, és a dir, fins al 19 de maig,
inclòs aquest, les persones col·legiades que desitgin emetre el seu vot per
correu poden sol·licitar al secretari o secretària del Col·legi el certificat que
acrediti que estan incloses en les llistes de persones col·legiades amb dret
a vot i la resta de la documentació necessària per votar per correu.
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2. Amb caràcter general, aquesta sol·licitud s’ha d’efectuar per compareixença
personal a la Secretaria del Col·legi, o en alguna de les delegacions territorials,
en l’horari d’oficina que estableixi a aquest efecte la Junta de Govern. Durant
la compareixença cal acreditar la identitat mitjançant exhibició del DNI,
passaport, targeta de residència o carnet de col·legiació i cal signar una
diligència del tràmit efectuat.
NOTA.La Junta de Govern del Col·legi, en sessió de 21 d’abril de 2021 va acordar
establir com a horari per efectuar les compareixences personals previstes a
l’article 99 dels Estatuts col·legials per sol·licitar la documentació necessària
per votar per correu, el previst amb caràcter general per a l’atenció als
col·legiats/des a la seu del Col·legi a Barcelona i a les Delegacions territorials,
que és el següent:
*Secretaria del Col·legi (Carrer Mallorca, 283, 2a planta, Barcelona): de dilluns
a dijous de 9 a 18 h i divendres de 9 a 15 h.
*Delegacions d’Arenys de Mar, Badalona, L’Hospitalet de Llobregat/Cornellà,
Gavà, Igualada, Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès i Vilanova
i la Geltrú: de dilluns a divendres de 9 a 14 h a les seus de les respectives
Delegacions.
Delegació d’Arenys de Mar.- C/ Auterive, s/n (Edifici Jutjats).
Delegació de Badalona.- C/ Prim, 40 (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.
Delegació de Gavà.- Plaça Batista i Roca, s/n (Edifici Jutjats).
Delegació d’Igualada.- Passeig de Mossèn Jacint Verdaguer,113 (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).
*Delegació de Sant Boi de Llobregat (Carrer Carles Martí i Vila, 2-4. Edifici
Jutjats): dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 h, en la seu de la delegació.
*Delegació del Prat de Llobregat (Plaça de l’Amistat, 1. Edifici Jutjats), dilluns,
dimecres i divendres de 9 a 14 h, en la seu de la delegació.
*Delegació de Berga (Carrer Programari Lliure,5. Edifici Jutjats): dijous de 9 a
14 h, en la seu de la delegació.
3. La sol·licitud també pot efectuar-se mitjançant un escrit adreçat al
secretari o secretària de la corporació i tramès per correu postal certificat,
signat personalment, al qual s’ha d’adjuntar una fotocòpia de les dues
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cares de qualsevol dels documents d’identificació indicats en l’apartat
anterior, quan s’escaigui alguna de les tres situacions següents:
a) Persones col·legiades exercents amb domicili professional situat fora de
l’àmbit territorial del Col·legi, en la data de la convocatòria electoral.
b) Persones col·legiades no exercents amb domicili de residència situat
fora de l’àmbit territorial del Col·legi, en la data de la convocatòria electoral.
c) Persones col·legiades exercents amb domicili professional o no
exercents amb domicili de residència situat dins de l’àmbit territorial del
Col·legi en la data de la convocatòria electoral que, per impossibilitat física,
no puguin comparèixer-hi personalment. En aquest supòsit, cal indicar i
acreditar en la petició els motius que justifiquen la impossibilitat, que han
de ser avaluats pel Comitè Electoral.
4. El secretari o secretària, un cop proclamades les candidatures, ha de trametre,
si escau, a les persones sol·licitants, per correu postal certificat amb acusament
de recepció, la següent documentació necessària per votar per correu:
a) Certificat d’inscripció en el cens electoral.
b) Una papereta de cadascuna de les candidatures proclamades i una
papereta en blanc.
c) Un sobre petit normalitzat que ha de portar imprès en l’anvers la
referència “Sobre per a l’emissió del vot”.
d) Un sobre gran normalitzat que ha de portar imprès en l’anvers la
referència “Sobre de documentació electoral”.
5. Aquesta tramesa s’efectua exclusivament al domicili professional, en el
cas de les persones col·legiades exercents, o al domicili de residència, en
el cas de les no exercents, que consti a la Secretaria del Col·legi, sense
que sigui possible designar per a la recepció de la documentació electoral
una altra adreça o un apartat de correus.
No obstant això, en la seva compareixença personal o en la sol·licitud
escrita enviada, la persona col·legiada pot reservar-se el dret a recollir
personalment, després d’identificar-se, la documentació electoral a la
Secretaria o la delegació territorial en què va cursar la petició.
Article 100. Emissió del vot per correu.
1. Per tal de garantir el caràcter secret i personal del sufragi, l’emissió del vot
per correu per la persona electora ha d’efectuar-se de la manera següent:
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a) Dins del “sobre per a l’emissió del vot”, s’ha d’introduir la papereta de
votació escollida.
b) Dins del “sobre de documentació electoral”, s’ha d’introduir la documentació
següent:
El “sobre per a l’emissió del vot”.
El certificat d’inscripció en el cens electoral.
Una fotocòpia de les dues cares del DNI, passaport, targeta de residència o
carnet de col·legiació.
La persona electora ha d’indicar nom, cognoms i número de col·legiació, i ha
d’estampar personalment la signatura en un espai reservat a aquest efecte en
l’anvers del “Sobre de documentació electoral”.
2. Els sobres i la documentació indicats en l’apartat anterior s’han d’enviar a la
seu col·legial per correu postal certificat, adreçat al degà o degana del Col·legi,
dins d’un tercer sobre amb expressió de la persona remitent i en l’anvers del
qual s’ha de fer constar l’aclariment següent: “Votació per a les eleccions de
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona que se celebren el dia (3 de
juny de 2021)”. Aquesta carta s’ha de conservar sense obrir a la Secretaria
del Col·legi fins al dia de les eleccions, en què, un cop tancades les urnes,
s’ha de lliurar a la Mesa Electoral.
3. Tan sols es computen els vots per correu que compleixin els requisits
establerts, que siguin emesos amb els sobres especialment confeccionats
pel Col·legi amb aquest fi i que tinguin entrada a la Secretaria del Col·legi
abans del tancament de les urnes. En els sobres rebuts després d’aquesta
hora es fa constar aquesta circumstància i es conserven amb la documentació
de la jornada electoral.
4. Un cop tancades les urnes i abans d’iniciar l’escrutini, la Mesa Electoral
ha d’obrir les cartes que contenen el vot per correu i verificar la firma
estampada en el “Sobre de documentació electoral”, així com la presència
de la resta de documentació necessària per a la vàlida emissió del vot per
correu. Igualment, la Mesa Electoral ha de consultar en la llista de votants
si les persones remitents han votat personalment el dia de les eleccions. El
vot personal anul·la el vot emès per correu, que cal destruir sense obrir-lo. En
cas de duplicitat de vot per correu, s’anul·len tots dos vots i se’n computa un
com a vot nul.
5. Després de les comprovacions anteriors, la Mesa Electoral ha d’introduir el
“Sobre per a l’emissió del vot” a l’urna corresponent de les reservades per
al vot per correu.
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Article 101. Escrutini i proclamació de candidatures electes.
1. Una vegada finalitzada la introducció a les urnes del vot per correu, s’ha
d’iniciar l’escrutini. Les candidatures poden designar, en el nombre que
determini el Comitè Electoral, interventors o interventores d’escrutini. 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.
2. Són nul·les les paperetes que continguin expressions alienes al contingut
de la votació o les que no permetin determinar la voluntat de la persona
electora.
3. Són parcialment nul·les les paperetes que, en votar a favor d’un determinat
càrrec, ho facin proposant el nom d’una persona que no sigui persona
candidata o que ho sigui per un altre càrrec, o ho facin proposant un nombre
de persones candidates al càrrec superior al d’elegibles. La papereta és vàlida
respecte al vot per als altres càrrecs que no tingui els defectes esmentats.
4. Són vàlides les paperetes que votin un nombre inferior al nombre de
càrrecs que se sotmeten a l’elecció.
5. Finalitzat l’escrutini, el secretari o secretària de la Mesa Electoral ha
d’estendre l’acta del resultat, la qual ha d’anar signada per tots els membres
de la Mesa Electoral, ha de fer constar, si escau, els motius pels quals algun
dels seus membres no la signa. La Mesa Electoral ha d’anunciar el resultat
i, seguidament, el degà o degana ha de proclamar electes les persones
candidates que hagin obtingut, per a cada càrrec, el major nombre de vots.
6. En cas d’empat de vots, s’entén escollida la persona candidata que obtingui
més vots de les persones col·legiades exercents; en cas que romangui
l’empat, s’entén escollida la persona candidata amb més temps de col·legiació
com a exercent.
7. Els resultats de l’escrutini poden impugnar-se dintre del termini dels tres
dies següents a la data de les eleccions, davant del Comitè Electoral, sense
que aquesta impugnació suspengui la proclamació ni la presa de possessió
de les persones elegides, llevat que el Comitè Electoral acordi el contrari per
causes excepcionals mitjançant resolució expressa i motivada. La resolució
del Comitè Electoral posa fi a la via administrativa.
Article 102. Pressa de possessió de la Junta de Govern.
1. Les persones proclamades electes han de prendre possessió dels càrrecs
davant la Junta de Govern sortint, un cop fet el jurament o promesa de
complir Ileialment el càrrec respectiu i guardar el secret de les deliberacions
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de la Junta de Govern, dintre dels quinze dies naturals següents a la seva
proclamació.
2. Un cop constituïda la nova Junta de Govern, cal comunicar aquesta
circumstància al Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, al
Consejo General de la Abogacía Española i a la Generalitat de Catalunya, tot
indicant la seva composició i el compliment dels requisits legals.
Barcelona, abril-juny 2021
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