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Acords de la Comissió Electoral 

 
Dilluns 13 de febrer de 2017, a les 17 hores, a la Sala de Juntes de l'Ateneu 
Barcelonès. 

Presents: Ramon Cases, Bernat Castany, Àlex Cosials, Gonçal Mayos, 
Stefan Rating, Jordi Serrallonga, amb l'assistència d'Eulàlia Espinàs, gerent. 

 

Acords: 

1. S'aprova la llista definitiva de candidatures i, seguint el mandat dels 
Estatuts, la Comissió Electoral convoca la jornada electoral pel dia 16 de 
març de 2017 a la Sala Pompeu Fabra. La jornada electoral s'iniciarà a les 9 
hores del matí i finalitzarà a les 20 hores del vespre. 

2. S'acorden els documents que s'inclouran en la tramesa especial pels socis 
amb dret a vot: la convocatòria de la jornada electoral amb les candidatures 
definitives; un extracte dels Estatuts amb els articles referents a l’exercici 
del vot i la proclamació dels resultats; la butlleta de vot; el calendari dels 
actes electorals programats; i un resum dels programes electorals que 
hagin fet arribar les candidatures. Aquesta tramesa arribarà als domicilis 
dels socis amb dret a vot a l'inici de la campanya electoral: Paral·lelament, 
aquests documents seran també accessibles al web de l'Ateneu. 

3. En relació al vot per correu, per tots aquells socis que sol·licitin el 
certificat previ necessari per a efectuar el vot per correu, es farà una 
tramesa específica personalitzada amb la documentació necessària per a fer 
la seva votació per correu. 

4. Atesa la consulta d'una de les candidatures sobre l'elecció de la 
moderadora pel debat dels presidenciables, previst pel dimarts 14 de març 
de 2016, es demana que la Comissió de Programació, responsable d'aquest 
acte, en doni resposta. Des de la Comissió Electoral es recomana que la tria 
de la persona moderadora del debat sigui consensuada entre els diferents 
presidenciables. 

5. Atesa la petició d'una de les candidatures a realitzar un acte de 
campanya al jardí, s’analitza en profunditat l'article 50.4 dels Estatuts, que 
no contempla com espai previst pels actes electorals el Jardí Romàntic, i 
s’acorda que si alguna de les candidatures volgués fer ús d’aquest espai 
singular per un dels seus tres actes electorals, la Comissió Electoral no hi 
veu impediment sempre i quan les altres candidatures hi estiguin d'acord i 
tinguin la mateixa opció de fer un dels seus tres actes electorals al Jardí 
Romàntic; els sobrecostos que se’n puguin derivar siguin assumits per la 
candidatura que faci ús d’aquesta opció, i la Comissió de Programació no 
observi col·lisió amb algun altre acte electoral ja programat.  
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6. Atesa la petició de dues candidatures de disposar de més dades dels 
socis de les previstes inicialment, s’acorda que a les llistes facilitades 
s’afegirà la data d’alta com a soci de l’Ateneu. 

7. Atesa la sol·licitud rebuda per part d’una sòcia, la Comissió Electoral es 
reafirma en l'acticle 43.4 dels Estatuts, que estableix que per exercir el dret 
de vot en les eleccions a la Junta Directiva és imprescindible constar com a 
soci sis mesos abans de la data de les eleccions; en el cas que ens ocupa, el 
16 de setembre de 2016. 

8. S'acorda que l'espai d'exposició de la informació electoral, en els plafons 
dedicats específicament a aquesta funció de la planta principal, serà anàloga 
per a les quatre candidatures. També acorda que els plafons estaran 
exposats fins el dia 15 de març, aquest inclòs. 

9. S'acorda que el debat dels presidenciables, previst pel dia 14 de març, es 
gravarà i es penjarà a la xarxa el dia següent dia 15 de març. 

 
 
 

Àlex Cosials  
Secretari de la Comissió Electoral 
 

 


