Diligència.- Per fer constar que aquest text correspon al Reglament de la Comissió de
Cultura i Formació, aprovat definitivament per acord de Junta de Govern, de 26 de
gener de 2016. El document aprovat consta de vint-i-cinc articles, tres disposicions
transitòries, i una disposició final, i consta de quinze pàgines.
Barcelona, 27 de gener de 2016
El secretari,

Rafael Espino Rierola

REGLAMENT DE LA COMISSIÓ DE CULTURA I FORMACIÓ

PREÀMBUL
La Comissió de Cultura i Formació és una comissió del Col·legi creada per a la
participació de les persones col·legiades. Actualment, l’existència d’aquesta
comissió delegada es troba prevista, com a comissió delegada de la Junta de
Govern, a la Disposició addicional segona dels vigents Estatuts col·legials,
aprovats en Junta General extraordinària de 4 i 6 de febrer de 2015, per Resolució
JUS/689/2015, de 10 d’abril, declarats adequats a la legalitat i inscrits en el
Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya, inscripció A/B
229 i publicats en el DOGC de 17 d’abril de 2015.
La Comissió, que desenvolupa la seva tasca en matèria formativa de conformitat
amb l’article 9 b) i o) dels presents Estatuts, assisteix a la Junta de Govern en el
desenvolupament de les seves funcions. Concretament, i d’acord amb el que
estableix l’article 39.f de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions
titulades i dels col·legis professionals, té com a finalitat promoure i facilitar la
formació continua de les persones col·legiades que permeti garantir llur
competència professional de cara a un millor servei de defensa jurídica.
Al marge de les comissions, els actuals Estatuts preveuen també la possibilitat de
la Junta de Govern de crear seccions dins de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona per promocionar la investigació, el desenvolupament i l’especialització
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en les diverses àrees del dret, i la formació continuada. Actualment, el Col·legi
disposa d’un total de vint-i-tres seccions, que són: la Secció de Dret Administratiu,
Secció de Dret Aeronàutic, Secció de Dret Ambiental, Secció de Dret Civil, Secció
de Dret Comunitari i Internacional, Secció de Dret Concursal, Secció de Dret
Constitucional, Secció de Dret Esportiu, Secció de Dret Fiscal i Financer, Secció de
Dret Laboral, Secció de Dret Lingüístic, Secció de Dret Marítim, Secció de Dret
Matrimonial i de Família, Secció de Dret Mercantil, Secció de Dret Penal, Secció de
Dret Processal, Secció de Dret Sanitari, secció de Dret de la Circulació, Secció de
Dret de la Competència i de la Propietat Industrial, Secció de Dret de la
Construcció, Secció de Dret de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació,
Secció de drets de Propietat Intel·lectual i Drets d’Imatge i secció de Dret de la
Infància i de l’Adolescència.
La importància i dimensió d’aquestes Seccions col·legials en aquesta vessant
formativa, fa avinent la necessitat de preveure i integrar en el reglament de la
Comissió de Cultura i Formació del Col·legi l’organització, el funcionament i
l’estructura d’aquestes; així com, preveure’n la participació.
D’aquesta manera, s’ha establert que la Comissió de Cultura desenvoluparà les
tasques que té encomanades, amb el suport i la participació d’alguns dels
Presidents de les Seccions del Col·legi.
Igualment, aquest reglament vol adequar les seves previsions al que disposen els
articles 83, 84, 85 i 86 dels Estatuts Col·legials. Aquests preceptes estableixen,
entre altres extrems, que les comissions delegades estaran presidides pel degà o
degana o per un membre de la Junta de Govern i que els seus membres actuaran
per un mandat de dos anys, que no podrà ser renovat més de dos cops
consecutius.
De conformitat amb les anteriors prescripcions, la Comissió de Cultura i Formació,
en col·laboració amb l’Assessoria Jurídica, ha elaborat aquest Reglament, adaptat
als Estatuts col·legials vigents, que regula l’organització i el funcionament de la
Comissió i de les Seccions; i consta de vint/i/cinc articles, una disposició transitòria
i una disposició final. En el títol I s’ha previst les funcions de la comissió de cultura i
la seva organització; mentre que en el Títol II, s’estableix la composició, el
funcionament intern i el règim electoral de les seccions col·legials.
Per tot això, la Junta de Govern aprova el reglament següent,
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REGLAMENT
TITOL I. LA COMISSIÓ DE CULTURA I FORMACIÓ.

CAPÍTOL PRIMER.- OBJECTE, FINALITATS I FUNCIONS DE LA COMISSIÓ.
Article 1.- Objecte
La Comissió de Cultura i Formació és l’òrgan permanent de l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona de participació de les persones col·legiades, que vetlla
pel foment de la cultura i formació jurídica i pel compliment de les funcions
atribuïdes al Col·legi per l’article 39.f) de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici
de professions titulades i dels col·legis. Són funcions que corresponen a aquesta
Comissió, entre d’altres: el promoure i facilitar la formació continua de les persones
col·legiades i el perfeccionament doctrinal i pràctic dels col·legiats i col·legiades;
dirigir l’Escola de Pràctica Jurídica, el Campus i en general qualsevol altre servei
formatiu de la Corporació; així com, fomentar, si escau, les oportunes relacions
amb les Universitats.

Article 2.- Finalitats
La Comissió de Cultura i Formació té com a finalitats principals les següents:
a) Fomentar la cultura i la formació jurídiques.
b) Actuar com a òrgan consultiu de la Corporació en aquelles matèries que siguin
competència de la Comissió.
c) Fomentar i intervenir en la formació continuada i en la formació per a l’accés a la
professió, de conformitat amb la legislació vigent.
d) Fomentar la col·laboració amb el món universitari.

Article 3.- Funcions
Per al compliment dels seus fins la Comissió de Cultura i Formació durà a terme
les funcions següents:
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a) Organitzar, congressos, jornades, postgraus, màsters, seminaris, cursos,
conferències i altres actes anàlegs.
b) Col·laborar en la publicació de textos jurídics i d’altres publicacions d’interès
jurídic
c) Realitzar investigacions científiques en l’àmbit de la seva competència.
d) Realitzar estudis de legislació i jurisprudència.
e) Proposar a la Junta de Govern la signatura de convenis amb altres institucions
per al millor exercici de les funcions encomanades.

CAPITOL SEGON.- RÈGIM JURÍDIC I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ.
Article 4.- Regulació i estructura
1. La Comissió de Cultura i Formació té caràcter permanent i es regularà pels
Estatuts col·legials, per aquest Reglament i la resta normativa d’aplicació.
2. Els seus acords tindran el caràcter de propostes a la Junta de Govern, llevat que
exerceixin competències delegades per aquesta; en aquest cas tindran caràcter
d’acord de la Comissió, en el què s’indicarà que actua per delegació i la data dels
acords de la delegació. Aquests acords aniran signats pel president/a.
3. La Comissió de Cultura i Formació durà a terme les funcions que té
encomanades a través de:
a) Un òrgan executiu, integrat per la presidència, la vicepresidència/s, el
secretari/a i quatre vocals
b) Un òrgan consultor, el Consell acadèmic de la Comissió, i
c) El plenari.
Article 5. – La Presidència.
1. El president/a de la Comissió de Cultura i Formació correspon al degà o degana.
El seu mandat coincidirà amb el mandat de la Junta de Govern, si bé, el degà
sortint romandrà en el càrrec de president de la comissió fins que la nova Junta de
Govern prengui possessió del càrrec.
2. El president/a actuarà d’enllaç entre la Comissió de Cultura i Formació i la Junta
de Govern i presidirà les reunions del Plenari de la Comissió.

4

2. Seran funcions del president les següents:
a) Presidir les reunions de la Comissió.
b) Dirigir els debats i les votacions.
c) Disposar la convocatòria de reunions.
d) Legalitzar, amb el seu vist i plau, les actes i certificacions expedides pel
Secretari/ària de la Comissió.

Article 6.- La Vicepresidència.
6.1. La vicepresidència de la Comissió de Cultura correspondrà a un o dos diputats
de la Junta de Govern de la Corporació, expressament nomenats per aquesta.
Els/les vicepresident/s, substitueixen al president/a en els casos de vacant,
absència o malaltia. En els mateixos casos anteriors, en absència de
vicepresident/s, aquest càrrec podrà ser substituït/da en la sessió pel vocal amb
més antiguitat en la col·legiació i, si dos o més vocals tinguessin la mateixa
antiguitat, per la persona de més edat.
6.2. El seu mandat coincidirà amb el mandat de la Junta de Govern, si bé,
romandrà o romandran en el càrrec de vicepresident/a de la comissió fins que la
nova Junta de Govern prengui possessió del seu càrrec i en nomeni un altre, o uns
altres.

Article 7.- El secretari o la secretària.
El/la secretari/a, que haurà de ser alhora vocal de la comissió, serà nomenat pel
president/a en el primer plenari esdevingut amb posterioritat a l’entrada en vigor
d’aquest reglament o, en el supòsit que es renovi la Presidència, en el primer
plenari que tingui lloc amb el nou president. Si en aquests plenaris no assistís el
president/a, el nomenament del secretari correspondrà a la vicepresidència.
2. Seran funcions del secretari/ària les següents:
a) Convocar per ordre del president/a les reunions de la Comissió i fixar-ne
l’ordre del dia.
b) Redactar les actes de les reunions de la Comissió i signar-les amb el vist i
plau del president/a.
c) Assistir al president/a en el desenvolupament de les reunions de la Comissió.
d) Preparar la documentació de les reunions.
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Article 8.- Els vocals.
8.1. Els vocals seran nomenats per la Junta de Govern entre els col·legiats i les
col·legiades, per un termini de dos anys, si bé, podran ser substituïts per la Junta
de Govern en qualsevol moment mitjançant resolució motivada.
8.2. Sens perjudici que en puguin nomenar d’altres, la Junta de Govern designarà
com a vocals de l’òrgan executiu de la Comissió un mínim de dos Presidents de les
corresponents Seccions del Col·legi. En aquests nomenaments, la vigència dels
mandats d’aquestes vocalies, coincidiran amb el mandat dels respectius càrrecs
com a Presidents de les seves Seccions.
8.3. Un cop finalitzat el mandat del president de Secció, és a dir, quan es renovi el
càrrec, la Junta de Govern podrà nomenar novament, com a vocal de l’òrgan
executiu de la Comissió al nou president, o bé, al president d’una altra Secció.

Article 9. El Consell Acadèmic assessor de la Comissió de Cultura.
9.1. El Consell Acadèmic és l’òrgan consultiu que assessora als òrgans executius
en l’àmbit de les funcions pròpies de la Comissió i, en especial, en els relatius a
l’oferta formativa tant en l’etapa inicial, continuada com especialitzada; i, també, en
la seva vessant presencial, o bé, en la modalitat de e-learning.
9.2. El Consell Acadèmic, com a òrgan consultiu, s’encarregarà d’assessorar als
òrgans executius.
9.3. El Consell Acadèmic l’integraran sis membres designats pel President de la
Comissió i el seu mandat coincidirà amb el mandat d’aquell i el de la Junta de
Govern; si bé, els membres del Consell Acadèmic romandran en el seu càrrec fins
que la nova Junta de Govern prengui possessió en el nou càrrec.
9.4. El Consell Acadèmic estarà composat per:
 Un advocat amb deu anys d’experiència professional i tres de docent
dret laboral.
 Un advocat amb deu anys d’experiència professional i tres de docent
dret mercantil.
 Un advocat amb deu anys d’experiència professional i tres de docent
dret civil.
 Un advocat amb deu anys d’experiència professional i tres de docent
dret fiscal.
 Un advocat amb deu anys d’experiència professional i tres de docent
dret penal.
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Un advocat amb deu anys d’experiència professional i tres de docent en
dret administratiu.

9.5. El membres del Consell Acadèmic es reuniran, al menys, un cop cada tres
mesos i sempre que els convoqui el President de la Comissió per a fer la proposta i
el seguiment d’allò que els hagi requerit la Presidència.

Article 10.- El Plenari.
10.1 Són membres del Plenari: el president/a, el vicepresident/a o
vicepresidents/es, el/la secretari/a, els vocals de la Comissió, els membres del
Consell acadèmic assessor i els Presidents de les Seccions.
10.2 El Plenari es reunirà en sessió ordinària una vegada l’any i en sessió
extraordinària sempre que la convoqui el seu president/a a iniciativa pròpia o de la
dècima part, com a mínim, dels seus membres. En aquest cas, amb la sol·licitud,
cal que es fixin els punts de l’ordre del dia que caldrà tractar.
10.3.Són funcions del Plenari:
a) Emetre els dictàmens a presentar a la Junta de Govern, per iniciativa pròpia o
a sol·licitud de la mateixa Junta.
b) Proposar a la Junta de Govern aquelles iniciatives i actuacions que interessin
al foment de la Cultura i Formació jurídica i a una millor formació científica i
professional de l’advocacia i dels col·legiats.
10.4. El Plenari prendrà els seus acords per majoria simple de vots dels assistents,
corresponent un vot a cadascun dels membres del Plenari. En supòsit d’empat, el
president/a tindrà d’un vot de qualitat

TÍTOL II.- LES SECCIONS DEL COL.LEGI I LES JUNTES DE LES SECCIONS.
CAPÍTOL PRIMER. CREACIÓ, FINALITATS I FUNCIONS DE LES SECCIONS.
PARTICIPACIÓ DE LES SECCIONS EN LA COMISSIÓ DE CULTURA.

Article 11. Les seccions del Col·legi i la seva participació en la Comissió de
Cultura.
11.1 La Junta de Govern podrà acordar la creació de seccions dins de l’Il·lustre
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per a la promoció de la investigació, el
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desenvolupament, l’especialització en les diverses àrees del dret, i la formació
continuada. En l’actualitat les seccions existent són les que s’estableixen a la
disposició addicional quarta dels Estatuts col·legials.
11.2. Les diverses seccions col·legials es troben representades a la Comissió de
Cultura de l’ICAB per un mínim de dos presidents de les Seccions, que hauran
estat escollits per part de la Junta de Govern com a vocals d’aquesta Comissió.
Per a la coordinació de les seves activitats, el president/a de la corresponent
Secció – o, el membre de l’òrgan de direcció en qui el president/a de la Secció
hagi delegat - podrà traslladar directament les propostes adoptades en els plenaris
dels òrgans de direcció de les Seccions al president/a o vicepresident/a de la
Comissió de Cultura, per a la seva elevació i aprovació, si escau, de la Junta de
Govern; o bé, si aquest presidents de Secció, és alhora, vocal, traslladar-los al
plenari de la Comissió de Cultura pel seu tractament i, si escau, votació.

Article 12.- Funcions de les seccions
Són funcions de les Seccions:
a) Proposar el programa periòdic d’activitats.
b) Proposar aquells actes i la realització d’aquells treballs i estudis concrets, amb
projecció externa i que requereixin dotació pressupostària, no previstos en el
programa anual d’activitats, que considerin interessants, atesa la realitat jurídica
del moment.
c) La realització, en el sí de la mateixa secció, d’aquells actes i d’aquells treballs
que no suposin dotació pressupostària.
d) Posar en coneixement de la Junta de Govern aquelles situacions que
requereixin la intervenció col·legial davant de qualsevol autoritat i organisme,
relacionat amb l’especialitat de la Secció, abstenint-se de qualsevol actuació no
autoritzada explícitament per la Junta de Govern.

CAPÍTOL SEGON. CONDICIÓ DE MEMBRE DE LES SECCIONS. ADQUISICIÓ I
PÈRDUA
Article 13.- Condició de membre de la Secció . Adquisició i pèrdua
13.1 Poden pertànyer a les diferents Seccions:
a) Els col·legiats i col·legiades que així ho sol·licitin, sempre que no es trobin
inhabilitats/ades, en ple ús dels drets col·legials i al corrent de les
obligacions col·legials.
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b) Els associats/ades de la Corporació que es trobin al corrent de les
obligacions col·legials. La incorporació a les Seccions en la condició
d’associat permet la participació en les activitats organitzades per la Secció
però no atorga altres drets corporatius.
13.2. La condició de membre de la Secció es perdrà per causar baixa voluntària o
per la pèrdua dels requisits necessaris per a formar-ne part. En aquest darrer
supòsit, sempre després de la tramitació de l’expedient corresponent, i amb una
resolució ferma que ho estableixi.

CAPÍTOL TERCER. ORGANITZACIÓ INTERNA DE LES SECCIONS. ELS
CÀRRECS DE LA SECCIÓ.
Article 14.- Organització interna.
Els òrgans de direcció de les seccions de la Comissió de Cultura i Formació seran
elegits democràticament per les persones col·legiades que siguin membres de la
corresponent secció per un període de tres anys, amb possibilitat d’una única
reelecció immediata per a un nou mandat. Per a la seva elecció se seguirà el
procediment establert en la Secció II del Capítol IV d’aquest reglament.

Article 15. Funció i composició de l’Òrgan de direcció de les seccions.
15.1 Cadascuna de les Seccions es regirà per un òrgan de Direcció, que estarà
format obligatòriament per un president/a, un vicepresident/a, un secretari/a, un
mínim d’un vocal i un màxim de deu.
15.2 L’Òrgan de direcció serà l’òrgan executiu i els seus membres hauran d’exercir
fidelment les funcions inherents al càrrec que ostentin. Les funcions dels òrgans
de direcció seran les següents:
a) El president/a. La presidència de les Seccions haurà de :





Convocar les reunions ordinàries i extraordinàries de l’Òrgan de
Direcció i fixar l’ordre del dia tenint en compte, en el seu cas, les
peticions dels altres membres, formulades de la forma i amb
l’antelació fixades en aquest reglament.
Convocar les sessions del Plenari de la Secció i fixar l’ordre del dia.
Presidir les reunions de l’Òrgan de Direcció i les sessions del plenari.
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Traslladar les decisions adoptades pels Òrgans de la Secció a la
Junta de Govern, per tal que adopti, si escau, el corresponent acord.

b) El vicepresident/a. Exercitarà totes aquelles funcions que li confereixi el
president/a i el substituirà en els casos d’absència, vacant provisional o
malaltia. En els mateixos casos anteriors, podrà ser substituït pel vocal
present de més antiguitat en la col·legiació.
c) El secretari/a. El secretari/a s’encarregarà d’efectuar les convocatòries de
les reunions per indicació del president, així com de redactar les actes i els
acords adoptats en aquestes, i tindrà cura de l’arxiu de la Comissió. En cas
d’absència, malaltia o vacant serà substituït per un vocal.
d) Vocals. Els vocals participaran en les activitats aprovades per l’òrgan de
Direcció, al que formularan les propostes que considerin oportunes, i
desenvoluparan les funcions que especialment els siguin encomanades.

Article 16. Cessament dels càrrecs de l’Òrgan de Direcció de la Secció.
Serà causa de cessament dels càrrecs de l’Òrgan de Direcció de la Secció:
a) La finalització de la durada del càrrec.
b) La renuncia. Es considerarà renuncia al càrrec, i així serà declarat per la
Junta de Govern de l’ICAB, l’absència no justificada per tres vegades
consecutives, o cinc alternes en el termini d’un any, a les sessions
ordinàries o extraordinàries de l’Òrgan de Direcció.
c) La pèrdua del requisits per ser membre de la Secció.
d) La baixa col·legial.

Article 17. Reunions de l’Òrgan de Direcció.
17.1 L’Òrgan de Direcció es reunirà al menys un cop cada mes, a iniciativa del
president/a, en convocatòria ordinària, o a petició dels dos terços dels seus
membres, en convocatòria extraordinària. La convocatòria és realitzarà amb set
dies naturals d’antelació amb indicació de l’ordre del dia.
17.2. La reunió s’entendrà vàlidament constituïda amb l’assistència de la meitat
més u dels seus membres.
17.3. A l’inici de la reunió s’aprovarà l’acta de la reunió anterior que serà signada
pel president/a i pel secretari/ària.
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Article 18.- Adopció d’acords en les Seccions.
18.1. En les reunions de l’Òrgan de Direcció de les Seccions, els acords es
prendran per majoria simple dels vots dels assistents, corresponent un vot a cada
membre. En els supòsits d’empat, el president/a tindrà vot de qualitat.
18.2. El vot serà personal i indelegable.
18.3. Les propostes, actuacions, acords i comunicacions de les Seccions hauran
de ser identificades amb aquesta procedència, i no seran atribuïdes a la
Corporació.

Article 19. El Plenari de la Secció.
19.1. Formaran part del plenari de la Secció tots els membres d’aquesta. Els seus
membres es reuniran obligatòriament un cop a l’any amb caràcter ordinari; i, amb
caràcter extraordinari, a proposta de l’Òrgan de Direcció o quan ho sol·licitin dos
terços del membres col·legiats de la Secció. En aquest darrer supòsit, l’Òrgan de
Direcció haurà de convocar la corresponent sessió extraordinària amb quinze dies
naturals d’antelació amb indicació de l’ordre del dia.
19.2. En les reunions del Plenari de les Seccions, els acords es prendran per
majoria simple dels vots dels assistents, corresponent un vot a cada membre. En
els supòsits d’empat, el president/a disposarà de vot de qualitat.
19.3. El vot serà personal i indelegable.

CAPÍTOL QUART. ELECCIONS A L’ÒRGAN DE DIRECCIÓ DE LA SECCIÓ.
Article 20. Convocatòria d’eleccions.
20.1. La Junta de Govern convocarà eleccions per proveir els càrrecs de l’Òrgan de
Direcció de la Secció, de forma ordinària, quan expiri el mandat per al qual van ser
escollits, així com quan quedin vacants la majoria o la totalitat dels càrrecs de
l’Òrgan de Direcció. I de forma extraordinària, quan s’adopti l’acord de creació de la
Secció.
20.2. La convocatòria electoral s’efectuarà amb una antelació mínima de trenta
dies naturals abans de la data de celebració de les eleccions, que tindran lloc en un
dia laborable.
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20.3. La convocatòria es notificarà mitjançant la publicació al tauler d’anuncis del
Col·legi i a la pàgina web corporativa. Igualment, es trametrà per correu electrònic
a tots els membres de la Secció que hagin facilitat una adreça electrònica per rebre
la correspondència col·legial.
20.4. Durant el període electoral, l’Òrgan de Direcció sortint continuarà exercint les
seves funcions fins a la proclamació dels nous càrrecs electes.
20.5. Les vacants en els càrrecs de president/a, vicepresident/a i secretari/a
produïdes en el procés electoral seran proveïdes per acord de l’Òrgan de Direcció
entre els seus membres. En cas de quedar vacants la totalitat dels càrrecs, la Junta
de Govern proveirà provisionalment l’Òrgan de Direcció de la Secció corresponent,
fins a la proclamació de la candidatura guanyadora en el procés electoral.

Article 21. Cens electoral.
21.1. Seran electores totes les persones col·legiades que el dia de la convocatòria
electoral constin inscrites a la Secció i no estiguin inhabilitades.
21.2. Des de l’endemà de l’acord de convocatòria el cens electoral de la Secció
estarà exposat a la Secretaria del Col·legi.
21.3. Dins dels cinc dies hàbils següents a l’exposició pública del cens electoral, es
podrà impugnar la inclusió o exclusió a les llistes davant de la Junta de Govern, qui
resoldrà en els cinc dies hàbils posteriors a la finalització del termini per fer
impugnacions, respecte el cens electoral.

Article 22. Candidatures.
22.1. Podran ser candidates totes les persones col·legiades inscrites a la Secció 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 cap
Secció del Col·legi.
d) Portar un any incorporats a la Secció, llevat que la Secció fos de nova
creació i se celebrin les primeres a l’Òrgan de Direcció.
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e) No trobar-se incurs en la limitació de mandats prevista en l’article 86.3 dels
vigents Estatuts col·legials.
22.2. Les candidatures es presentaran 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.
22.3. Les candidatures seran tancades i hauran d’incloure candidats/es per proveir
tots els càrrecs que surtin a elecció i respondran a criteris de paritat d’acord amb la
normativa vigent d’aplicació. La manca de previsió de tots els càrrecs o de paritat
entre homes i dones, serà motiu d’exclusió de la candidatura.
Malgrat l’anterior, amb la finalitat de fomentar la màxima participació col·legial en
les Seccions, en el supòsit que s’hagi presentat una única candidatura i aquesta no
compleixi únicament amb el requisit de la paritat dels seus membres, la
candidatura podrà ser acceptada, i per tant, ser proclamada igualment per la Junta
de Govern.
22.4. Dins dels set dies naturals posteriors al de finalització del termini de
presentació de candidatures, la Junta de Govern proclamarà els candidats/ates que
reuneixin els requisits establerts i en motivarà les exclusions.
22.5. La resolució d’inclusió o exclusió d’una candidatura podrà impugnar-se
davant de la Junta de Govern dins del termini de tres dies hàbils, des de la
notificació a la persona interessada. La Junta de Govern resoldrà sobre el recurs
dins dels set dies naturals posteriors a la impugnació. La resolució de la Junta
posarà fi a la via administrativa.
22.6. Quan es proclami una única candidatura per als càrrecs vacants, la Junta de
Govern desconvocarà les eleccions i declararà electes els/les candidats/ates que
s’hagin proclamat.

Article 23.- Comitè Electoral.
Durant el procés electoral, la Junta de Govern actuarà com a Comitè Electoral i
facilitarà que les persones electores puguin conèixer, per mitjà de la pàgina web
del Col·legi, totes les opcions alternatives abans d’emetre el seu vot.

Article 24.- Mesa electoral i votació.
24.1. La Mesa Electoral estarà presidida, per torns, per un dels membres de la
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Junta de Govern i actuarà com a secretari el de l’Òrgan de Direcció de la Secció
sortint. Si aquest concorregués com a candidat, ocuparà el seu lloc el vocal de la
Secció sortint que hagués assumit les funcions de secretari i, en el supòsit que tots
els càrrecs concorreguessin a les eleccions, la Junta de Govern nomenarà el
secretari en funcions de la Secció, per a realitzar aquesta funció de secretari de la
Mesa.
24.2. Les persones electores podran emetre el seu vot personalment a la seu del
Col·legi, en l’horari que es determini a la convocatòria, que no podrà ser inferior a
cinc hores.
24.3. Al lloc on es dugui a terme la votació es disposarà d’un espai reservat on les
persones electores disposaran de les paperetes corresponents a totes les
candidatures i paperetes en blanc.
24.4. La Junta de Govern podrà establir que la votació es pugui realitzar també per
via telemàtica, que haurà de permetre acreditar la identitat i la condició de persona
col·legiada de l’emissor o emissora, i la inalterabilitat del contingut del missatge.

Article 25.- Proclamació de candidatures electes.
25.1. Un cop finalitzat l’escrutini, la Mesa electoral estendrà l’acta del resultat i
quedarà proclamada electa la candidatura que hagi obtingut més vots.
25.2. En cas d’empat, la direcció de la Secció serà assumida per un període de 18
mesos per cadascuna de les llistes guanyadores, corresponent l’elecció del torn de
mandat a la llista amb el candidat a president amb més anys d’antiguitat de
col·legiació.
25.3. Els canvis produïts en la composició de l’Òrgan de Direcció s’anotaran en el
Registre col·legial corresponent.

Disposició addicional. En el moment actual, les Seccions de Treball de la
Comissió de Cultura i Formació són les següents:






Secció de Dret Administratiu
Secció de Dret Aeronàutic
Secció de Dret Ambiental
Secció de Dret Civil
Secció de Dret Comunitari i Internacional
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Secció de Dret Concursal
Secció de Dret Constitucional
Secció de Dret de la Circulació
Secció de Dret de la Competència i la Propietat Industrial
Secció de Dret de la Construcció
Secció de Dret de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Secció de Dret Esportiu
Secció de Dret Fiscal i Financer
Secció de Dret Laboral
Secció de Dret Lingüístic
Secció de Dret Marítim
Secció de Dret Matrimonial i de Família
Secció de Dret Mercantil
Secció de Dret Penal
Secció de Dret Processal
Secció de Dret Sanitari
Secció de Dret de la Propietat Intel·lectual i dels Drets d’Imatge
Secció de la Infància i de l’Adolescència

Disposicions Transitòries.
Primera.- En el termini de tres mesos de l’aprovació d’aquest Reglament, la Junta
de Govern designarà els membres de la Comissió de Cultura i Formació.
Segona.- El mandat actual de l’Òrgan de Direcció de cada Secció s’extingirà al
complir-se els tres anys des de la seva elecció. Aquelles seccions en les quals no
s’han fet eleccions en els últims tres anys, les faran en un termini no superior als
quatre mesos de l’aprovació d’aquest Reglament.
Tercera.- La reelecció dels membres de l’Òrgan de Direcció de les Seccions
actuals, es computarà com a segon mandat als efectes de l’establert a l’article 86.3
dels vigents Estatuts col·legials.

Disposició Final.
Aquest reglament entrarà en vigor als vint dies des de la seva publicació.
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