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ACORDS DEL COMITÈ ELECTORAL ICAB 2021 

REUNIÓ DE 20 DE MAIG DE 2021 

 

1.- Pla de Contingència i Protocols d’Actuació per a l’aplicació de Mesures 
Preventives de COVID-19 a les Eleccions de l’ICAB 2 021. 

El Comitè Electoral ICAB 2021 ha estudiat i ha aprovat  per unanimitat el Pla de 
Contingència i Protocols d’Actuació per a l’aplicació de Mesures Preventives de COVID-
19 a les eleccions de l’ICAB, sens perjudici de posteriors modificacions per adaptar-los 
a noves circumstàncies sanitàries que puguin produir-se. 

El Pla de Contingència i Protocols d’Actuació per a l’aplicació de Mesures Preventives 
de COVID-19 a les eleccions de l’ICAB serà comunicat al PROCICAT i juntament amb 
una Nota informativa sobre les mesures sanitàries aplicables a les persones que 
participin en les votacions de les Eleccions ICAB 2021 es publicarà en l’apartat “Mesures 
sanitàries” del “Banner Eleccions ICAB 2021” de la pàgina web corporativa. 

2.- Acords en relació amb les votacions presencials de l’1 de juny (Vot anticipat i 
Delegació de Berga), 2 de juny (Vot anticipat) i 3 de juny (Jornada electoral). 

2.1.- Sistema de seguiment del vot per part del int erventors/es de les candidatures 
a la seu central del Col·legi.  

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, el 30 de juny de 2015 
i el 28 de juny de 2017, el Comitè Electoral ICAB 2021 adopta, per unanimitat, els acords 
següents: 

Per tal de garantir el correcte desenvolupament del procés de votació a la seu central 
del Col·legi durant l’emissió del vot anticipat l’1 i el 2 de juny i durant la jornada electoral 
del proper 3 de juny, de conformitat amb els criteris recollits en el dictamen CNS 20/2010 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, s’acorda establir un sistema de seguiment 
del vot per part dels interventors/es acreditats/des per les diverses candidatures 
consistent en la posada a la seva disposició d’un ordinador portàtil que únicament servirà 
per contrastar el cens electoral amb les persones que exerceixin el seu dret de vot. Per 
a aquesta tasca, l’ordinador disposarà del cens en format excel i d’una aplicació que 
mostrarà les últimes persones que hagin votat a totes les seus de votació obertes. 

Aquest ordinador podrà ser utilitzat únicament pels interventors/es acreditats/des i 
s’utilitzarà exclusivament per a la verificació com a electores de les persones que 
exerceixen el dret al vot. 

Queda expressament prohibida la utilització dels ordinadors per a la comunicació de 
qualsevol informació fora de la sala de votacions. 
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No podrà utilitzar-se dins de la sala de votacions cap dispositiu electrònic, fora dels 
facilitats pel Col·legi als interventors/es i dels dipositats a les meses de votació per a la 
verificació com a electores de les persones que exerceixin el dret al vot. 

Els ordinadors que es posaran a disposició dels interventors/es de les candidatures 
estaran ubicats a les primeres files de la sala de votacions de la seu central del Col·legi 
(Saló d’Actes), segons la disposició que s’indica en l’Annex núm. 1  (pàgina 2). 

Qualsevol vulneració d’aquests criteris serà responsabilitat exclusiva de la candidatura 
a la qual pertanyin els interventors/es afectats. 

 Document de confidencialitat  

Vistos els antecedents dels acords del Comitè Electoral que va supervisar les eleccions 
col·legials del 28 de juny de 2017. 

 El Comitè Electoral ICAB 2021 adopta, per unanimitat, l’acord següent: 

 Únic.-  Que en el moment de la posada a disposició dels interventors/es de les 
candidatures d’un ordinador de l’ICAB amb accés al sistema de seguiment del vot per 
part dels interventors/es de les candidatures a la seu central del col·legial, se signi per 
un/a apoderat/da de cada candidatura un document d’haver estat informat de l’acord del 
Comitè Electoral de 20 de maig de 2021 referent al sistema del seguiment del vot per 
part dels interventors/es de les candidatures a la seu central de l’ICAB, així com de 
l’obligació de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, en especial pel que fa al principi de finalitat i confidencialitat de les dades. 

 2.2.- Cabines de votació i espais reservats per a les persones electores  

D’acord amb les previsions de l’article 97.7 dels Estatuts col·legials, a (i)  l’Avantsala del 
Saló d’Actes de la seu central de l’ICAB es disposaran 4 cabines de votació i un mínim 
de 4 espais reservats de votació i a (ii) l’Espai Sènior ubicat a la planta baixa del Pati de 
Columnes de la seu central de l’ICAB es disposaran 4 cabines de votació i un mínim de 
4 espais reservats de votació. 

Igualment, s’instal·larà 1 cabina de votació a totes les seus de votació de les 
Delegacions territorials del Col·legi.  

A la seu de l’ICAB en l’edifici P de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i L’Hospitalet de 
Llobregat s’instal·laran 2 espais reservats de votació  i 4 cabines de votació.  

A les cabines electorals i  als espais reservats de votació les electores i els electors 
disposaran de les paperetes corresponents a totes les candidatures, paperetes en blanc, 
sobres de votació del model aprovat pel Comitè Electoral i la nota informativa sobre 
l’emissió del vot aprovada pel Comitè Electoral per acord de 30 d’abril de 2021.  
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La Mesa Electoral vetllarà perquè en tot moment estigui a disposició de les persones 
electores a les cabines i espais reservats de votació un nombre semblant de paperetes 
de totes les candidatures i paperetes en blanc. 

Veure Annex núm. 1 

 2.3.-  Urnes  

El Comitè Electoral ICAB 2021 aprova , per unanimitat, la següent distribució de les 
persones col·legiades per urnes: 

 → Vot anticipat de l’1de juny a la seu central de l’ ICAB 

a) 6 urnes per als advocats/des exercents i sense exercici, amb la distribució següent: 

Cognom lletres A-B 

Cognom lletres C-E 

Cognom lletres F-I 

Cognom lletres J-M 

Cognom lletres N-R 

Cognom lletres S-Z 

b) 1 urna per a les persones col·legiades no exercents. 

 → Votació a la Delegació de Berga l’1 de juny 

a) 1 urna per als advocats/des exercents i sense exercici. 
b) 1 urna per a les persones col·legiades no exercents. 

 
  → Vot anticipat del 2 de juny a la seu central de l’I CAB 

a) 6 urnes per als advocats/des exercents i sense exercici, amb la distribució següent: 

Cognom lletres A-B 

Cognom lletres C-E 

Cognom lletres F-I 

Cognom lletres J-M 

Cognom lletres N-R 

Cognom lletres S-Z 

b) 1 urna per a les persones col·legiades no exercents. 
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→ Jornada electoral del 3 de juny  

 Seu central ICAB  

a) 6 urnes per als advocats/des exercents i sense exercici, amb la distribució següent: 

Cognom lletres A-B 

Cognom lletres C-E 

Cognom lletres F-I 

Cognom lletres J-M 

Cognom lletres N-R 

Cognom lletres S-Z 

b) 1 urna per a les persones col·legiades no exercents. 

c)  3 urnes per al vot per correu, amb la distribució següent: 

2 urnes per als advocats/des exercents i sense exercici, amb la distribució següent: 

Cognom lletres A-I i cognom lletres J-Z. 

1 urna per a les persones col·legiades no exercents. 

 Seu de l’ICAB en l’edifici P de la Ciutat de la Jus tícia 

a) 2 urnes per als advocats/des exercents i sense exercici, amb la distribució següent: 

Cognoms lletres A-I 

Cognoms lletres J-Z 

b) 1 urna per a les persones col·legiades no exercents. 

 Seus  10 Delegacions territorials  (Arenys de Mar - Badalona – L’Hospitalet de 
Llobregat - Gavà – Igualada – Santa Coloma de Gramenet - Sant Boi de Llobregat – El 
Prat de Llobregat- Vilafranca del Penedès – Vilanova i la Geltrú) 

a) 1 urna per als advocats/des exercents i sense exercic 

b) 1 urna per a les persones col·legiades no exercents 

  
Veure Annex núm. 1  
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2.4 Apoderats/des de candidatura (1, 2 i 3 de juny)  

Les candidatures poden designar 1 persona apoderada de candidatura que ha de formar 
part de la Mesa Electoral amb veu, però sense vot. 

Cada candidatura pot designar – fins a les 15 h del dilluns 31 de maig - fins a 12 persones 
-  no candidates - a fi que puguin fer torns rotatoris d’1 persona per desenvolupar aquesta 
funció. 

Veure Annex núm. 1 (pàgina 2) 

 

2.5.- Interventors/es de votació en jornades vot an ticipat (1 i 2 juny)  i jornada 
electoral (3 de juny) en seu central ICAB 

3 interventors/es de votació de cada candidatura. 

1 interventor/a de cada candidatura per al seguiment del vot amb ordinadors. 

Cada candidatura pot designar– fins a les 15 h del dilluns 31 de maig -  fins a 25 persones 
– no candidates – a fi que puguin fer torns rotatoris per cobrir els 4 llocs anteriors. 

Veure Annex núm. 1 (pàgines 1 i 2) 

 

2.6.- Interventors/es en la Ciutat de la Justícia e l 3 de juny 

1 interventor/a per cada candidatura. 

Cada candidatura pot designar – fins a les 15 h del dilluns 31 de maig - fins a 5 persones 
– no candidates – a fi que puguin fer torns rotatoris d’1 persona per desenvolupar 
aquesta funció. 

Veure Annex núm. 1 (pàgina 3) 

 

2.7.- Interventors/es a les Delegacions Territorial s (Berga 1 de juny; altres 10 
Delegacions 3 de juny) 

Les candidatures poden designar 1 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. 

Cada candidatura podrà proposar – fins a les 15 h del dilluns 31 de maig – fins a 2 
persones – no candidates -  per Delegació, a fi que, per torns rotatoris d’1 persona, 
puguin desenvolupar aquesta funció. 
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2.8.-   Escrutini. Interventors/es d’escrutini  

El Comitè Electoral  ICAB 2021 ha aprovat, per unanimitat, la constitució d’11 taules al 
Centre de Formació de l’ICAB (Mallorca, 281) per a la realització de l’escrutini dels vots 
emesos, segons la distribució que s’adjunta com a Annex núm. 2.   

A cada mesa d’escrutini s’assignarà un/a diputat/da de la Junta de Govern  i hi hauran 
dos membres del personal laboral del Col·legi i un/a interventor/a d’escrutini de 
cadascuna de les candidatures.  

Les candidatures presentaran al Comitè Electoral abans de les 12.00 h del dimecres 2 
de juny una relació de fins a 11 interventors/es d’escrutini i un màxim de 6 suplents. 

Els/Les interventors/es de votació podran actuar també com a interventors/es 
d’escrutini.  

Un/a apoderat/da de cada candidatura podrà també assistir a l’escrutini.  

 
2.9.- Acreditacions 
 
Abans de l’inici de les votacions, l’ICAB facilitarà a cada candidatura les corresponents 
acreditacions per als candidats/tes, persones apoderades, interventors/es de votació i 
interventors/es d’escrutini. 
 
Les acreditacions tindran una franja de color que identificarà cada categoria: 
- Comitè Electoral, membres de la Junta de Govern i organització: color blanc. 
- Candidats/tes: color negre. 
- Apoderats/des de les candidatures: color blau. 
- Interventors/es de candidatures: color marró. 
 
 
2.10.- Aules per a les candidatures 
 
El Col·legi posarà a disposició de cada candidatura una sala de la seu col·legial – 
ubicada en les plantes 6 i 7 -  amb connexió a Internet, llevat renuncia expressa de la 
candidatura. 
 
Aquestes sales estaran a disposició de les candidatures a partir de les 12.00 h del 
dimarts 1 de juny. 
 
L’adjudicació de les sales a les diferents candidatures es farà per sorteig realitzat pel 
Comitè Electoral davant d’un representant de cada candidatura a les 11.30 h del dimarts 
1 de juny. 
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 2.11.- Altres acords en relació amb les jornades d e votació anticipada i amb la 
jornada electoral 
 
1. La Junta de Govern auxiliarà el Comitè Electoral durant les jornades de votació 
anticipada i la jornada electoral per a l’efectiu compliment de les disposicions en matèria 
electoral dels Estatuts col·legials i dels acords adoptats pel Comitè Electoral / Mesa 
Electoral. 
 
2. Per tal de no pertorbar el procés d’emissió del vot per part de les persones electores, 
no estarà permès l’ús dels telèfons mòbils dins del Saló d’Actes i del Pati de Columnes 
de la seu central de l’ICAB. 
 
3. Les candidatures que així ho sol·licitin mitjançant comunicació cursada amb la deguda 
antelació i, en tot cas, efectuada abans de les 16 h del dijous 27 de maig, seran 
convocades a una reunió, que tindrà lloc el divendres 28 de maig, per ser informades 
del sistema informàtic de control de votants dissenyat pel Departament d’Informàtica del 
Col·legi i que ja va ser utilitzat en anteriors comicis. En aquesta verificació, les 
candidatures podran assistir acompanyades d’un professional informàtic amb titulació 
oficialment reconeguda.  
 
4.En cas d’interrupció de les comunicacions per via telemàtica entre les seus de l’ICAB 
en l’edifici P de la ciutat de la Justícia i en les Delegacions territorials i la seu central de 
l’ICAB, el control dels votants s’efectuarà per via telefònica, de manera que s’habilitarà 
a la seu central un punt d’atenció i anotació de votants per via telefònica per atendre les 
comunicacions de la seu de l’ICAB a l’edifici P de la Ciutat de la Justícia i de les 
Delegacions territorials. 
 
5.Entre les 10 i les 12 h de la jornada electoral del 3 de juny un equip del Departament 
de Comunicació de l’ICAB efectuarà un reportatge sobre les votacions a la seu central 
del Col·legi. 
 
8. Durant les jornades de vot anticipat i durant la jornada electoral de 3 de juny, la 
pantalla del Saló d’Actes i la pàgina web de l’ICAB, facilitarà informació actualitzada 
sobre l’índex de participació. 
 
9. L’escrutini podrà seguir-se en directe des de la pantalla del Saló d’Actes del Col·legi, 
amb aforament limitat per raons sanitàries,  i per videostriming des de la pàgina web del 
Col·legi. 
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3.- Altres acords 

Pel que fa a les sol·licituds de vot per correu formulades al final del termini estatutari de 
sol·licitud que presentaven defectes esmenables, atesa la proximitat de la jornada 
electoral, de conformitat amb l’article 68 en relació amb l’article 33 de la Llei 39/2015, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’ha procedit a 
atorgar als sol·licitants un termini de 5 dies hàbils per esmenar-les d’acord amb els 
criteris establerts a l’article 99 dels Estatuts col·legials. 

 

Carlos Echavarri Paniagua                                       Lluís Rodríguez Pitarque 

Secretari                                                                    President 

 

Barcelona, 20 de maig de 2021 


