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Acta de la reunió de la comissió de seguiment del procés electoral 
 
Dilluns 16 de gener del 2017, a les 18 hores, a la sala de presidència de l'Ateneu 
Barcelonès. 
 
Presents: Jordi Serrallonga, Gonçal Mayos, Stefan Rating, Bernat Castany, Ramon 
Cases i Anna Punsoda. 
 
1) Nominació del President de la comissió: es fa per sorteig i surt escollit Ramon Cases. 
Nominació del secretari: per ordre protocolari seria Anna Punsoda (donat que segons els 
estatuts ha de ser el membre més jove de la comissió) però per motius d’incompatibilitat 
(l’esmentada es presenta en una de les candidatures a les eleccions) la comissió buscarà 
un substitut. 
 
2) Comunicació interna respecte la comissió: es facilitarà una pàgina web on s’hi 
exposaran les informacions relacionades amb el procés electoral. La web oferirà també 
la possibilitat de comunicar dificultats, problemes o queixes per part del soci a la 
comissió (serà el secretari de la comissió qui les rebrà, amb còpia a l’administració, i 
qui les transmetrà a la resta de la comissió). 
 
3) S’aprova la possibilitat que les candidatures constituïdes puguin disposar d’aules 
gratuïtes per a les seves reunions (La concessió de l’aula vindrà donada per la 
disponibilitat d’espais, que gestionarà l’administració de la casa). 
 
4) Excepte l’adreça postal, s’acorda que el cap de llista de cada candidatura tingui accés 
a les dades dels socis amb el compromís general de preservar llur intimitat i d’eliminar 
les llistes quan hagi acabat el procés electoral. 
 
5) Es determina que el recompte del vot es validarà davant de notari. 
 
6) S’acorda que, en cas d’impugnacions, la Comissió Electoral es reunirà amb la 
Gerència i la Junta Directiva entre el 31 de gener (data en què la Comissió Electoral farà 
la proclamació provisional dels candidats acceptats i rebutjats) i el 20 de febrer (en què 
es farà la proclamació definitiva dels candidats. 
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