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Acords de la Comissió Electoral 

 
Dimarts 31 de gener de 2017, a les 19 hores, a la Sala de Juntes de 
l'Ateneu Barcelonès. 
 
Presents: Ramon Cases, Bernat Castany, Àlex Cosials, Gonçal Mayos, amb 
l’assistència d’Eulàlia Espinàs, gerent. 
 
Excusen la seva presència: Stefan Rating i Jordi Serrallonga. 
 
 
Acords: 
 
1. Atès que Anna Punsoda es presenta en una de les candidatures a les 
eleccions, com ja va anunciar a la reunió del 16 de gener de 2017, seguint 
l'article 44.1 dels Estatuts, és substituïda per Àlex Cosials, al ser el suplent 
primer d'aquesta Comissió. 
 
2. Seguint amb el compliment de l'article 44.1 dels Estatuts, Àlex Cosials 
actuarà com a secretari de la Comissió, al ser el membre de menor edat. 
 
3. Comprovat que tots els candidats que s’han presentat compleixen els 
requisits d’elegibilitat establerts, es proclamen provisionalment les quatre 
candidatures presentades (3 completes i 1 parcial). Paral.elament, es 
disposa que des d'administració es contacti amb els caps de llista per 
informar-los de l'acceptació de la seva candidatura i informar-los dels 
terminis per lliurar la documentació que vulguin fer arribar als socis i sòcies 
dins de la campanya electoral (15 de febrer). 
 
4. S'acorda que la proclamació definitiva es faci el 13 de febrer de 2017, per 
facilitar a les candidatures el temps suficient per preparar la documentació 
que vulguin fer arribar als socis i sòcies. 
 
5. S'acorda que la data a partir de la qual els caps de llista de cada 
candidatura poden sol·licitar a administració el lliurament del cens electoral 
per la seva campanya serà el 13 de febrer de 2017, coincidint amb la 
proclamació definitiva de les candidatures. 
 
6. Es determina per sorteig que l'ordre amb el qual les candidatures 
apareixeran en tots els comunicats públics serà: 
    1r: candidatura "Sergi JOVER I REJSEK" 
    2n: candidatura "Ateneu 2021.cat" 
    3r: candidatura "Ateneu@ el teu" 
    4t: candidatura "Ordre i Aventura" 
 
7. S'aprova el model de papereta de vot, tenint cura en facilitar al màxim la 
seva legibilitat. 
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8. En relació a la reserva de sales pels actes electorals, s'aplicarà 
estrictament l'article 50.5 dels Estatuts, que preveuen prioritzar la petició 
d'espais que s'hagi presentat en primer lloc. Aquesta Comissió recomana, 
per a properes convocatòries electorals, que la petició de sales amb 
finalitats de campanya s'iniciï a partir de la proclamació de les candidatures. 
 
9. En relació al vot per correu, s'acorda que la seva validació es farà per 
part de membres de la Comissió electoral, el dia 16 de març de 2017, a les 
20 hores, un cop tancada la jornada electoral i davant notari, de forma 
simultània al recompte de vots presencial. Una vegada finalitzi la validació, 
els vots es dipositaran a l’urna i es continuarà el recompte.  
 
 
 
Àlex Cosials 
Secretari de la Comissió Electoral 
 

 


