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ACTA DE LA REUNIó DE LA JUNTA DIRECTIVA

DE L'ATENEU BARCELONÉS

12 de gener de 2O2l
(aprovada el 9 de febrer de 202L)

Assistents: Jordi Casassas, Joan Maluquer, Carles Llorens, Ramon Mir, Pilar
Blasco, Jordi Coca, Joan Josep González, Carmen Adzerias, Carles Santacana i
Eulália Espinás.

S'excusen: Enric Cirici, Miquel Angel Barrabia i Araceli Bruch

A les 15.30 h del dia indicat, se celebra reunió ordinária de la Junta Directiva
seguint l'ordre del dia establert. S'informa de diferents temes, o s'estudien les
diferents propostes, gu€ s'aproven totes per unanimitat, a menys que es
produeixi votació.

1. Aprovació de I'acta de Ia reunió anterior
Conegut l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinária anterior, de
data 15 de desembre de 2020, queda aprovada, convertint-se així en l'acta de
la sessió.

2. Informacions del president

Exposa el president que I'historiador i catedrátic Enric Ucelay da Cal vol fer
donació a I'Ateneu de la seva biblioteca d'história (59.000 llibres)

S'acorda acceptar-la i crear una comissió formada per Jordi Coca, Carles
Santacana i el propi president, Jordi Casassas, i se'ls faculta per redactar un
document de compromís per a la incorporació dels volums adients.

3. Convocatória eleccions a Junta Directiva (p. Blasco)

S'obre debat en relació amb la possibilitat de votar electrónicament en les
eleccions a Junta Directiva. Es confirma que es va treballar en la redacció d'un
Reglament a I'efecte d'acord amb les indicacions dels Estatuts, de manera
jurídica i técnica. Finalment s'acorda que el vot será mixt presencial/viftual, tal
com es va fer ja a les eleccions a ponents de Seccions.
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a) Aprovació de la convocatória

A continuació s'aprova la CONVOCATÓRIA en els termes següents:

La Junta Directiva de I'Ateneu Barcelonés, reunida en sessió ordinária el dia 12
de gener de 2O2l., i seguint els preceptes estatutaris que regeixen per a
aquest efecte, decideix convocar eleccions a tots els cirrecs de la Junta
Directiva el 18 de marg de 2O2L, raó per la qual estableix el següent:

1. Iniciar el procés electoral el 15 de gener de 2O2t, comunicant-ho per escrit als socis
per mitjá del web, de l'enviament postal, del butlletí-e personalitzat i dels taulers
d'anuncis de l'entitat.

2. Constituir la Comissió Electoral, la qual vetllará pel compliment dels Estatuts en el
procés electoral i resoldrá les reclamacions i incidéncies que es puguin plantejar durant
aquest període. Aquesta Comissió també tindrá la potestat de prendre les mesures que
calguin per adaptar el procés electoral per tal que es compleixin les normes preventives
de la COVID-19 que estableixin les autoritats competents.

3. Obrir un període de quinze dies, des del 18 de gener fins a l'1 de febrer de 2O2L , P€r
ció de candidatures a l'oficina d'Atenció al soci.

4. Establir el període comprés entre el 16 de gener i el 2 de marg de 2O2L per a
sol'licitar el certificat i la documentació necessaris per a votar per correu, p€r
compareixenga personal a I'oficina d'Atenció al Soci (horari: de dilluns a divendres de
10 a 74 h i de dilluns a dijous de 16 a 19 h) o mitjangant escrit dirigit a la
vicesecretária de la Junta Directiva (info@ateneubcn.cat).

5. Establir el període comprés entre el 16 de gener i el 2 de marg de 2O2L per a
sol'licitar el vot electrónic. La inscripció s'haurá de fer per correu electrónic
(eleccionsjunta@ateneubcn.cat), indicant nom i cognoms, DNI, número de teléfon
móbil, i correu electrónic vigent. Aquests socis
rebran un correu de confirmació i les disposicions perqué es procedeixi a I'autentificació
i validesa legal de les votacions a distáncia, establertes per llei.

6. Proclamar, entre els dies 2 i 6 de febrer de 2O2I,la llista de candidatures admeses i

rebutjades, exposant-ne els motius. D'acord amb els Estatuts, a partir del dia 8 de
febrer s'obre un període d'al.legacions i resolucions que ha de concloure el dia 19 de
febrer de 2O21.

7. Establir el període de campanya electoral entre el dia 24 de febrer i 16 de marg de
2027, durant el qual les candidatures podran informar els socis sobre els programes i

propostes electorals i organitzar un máxim de tres actes públics de campanya
cadascuna.

B. Establir el 18 de marg de 2021 com a jornada electoral. Per tal de garantir el
compliment de les mesures preventives de la COVID-19 i en previsió de les restriccions
horáries establertes, el recompte electoral es fará l'endemá al matí, divendres 19 de
marg. El recompte será públic i es fará a la sala d'actes Oriol Bohigas, fins al máxim
d'aforament permés. Per a més especificitats es poden consultar els Estatuts de
l?teneu Barcelonés (capítol IV, articles 43 a 56) disponibles al web i a la Biblioteca.
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b) Aprovació del calendari i procediment electoral

Així mateix s'aprova de nou amb les modificacions corresponents el CALENDARI
ELECTORAL, el qual s'adjunta en Annex 1.

Finalment es passa a aprovar el REGLAMENT, en el qual es recull la qüestió del
vot electrónic. S'adjunta com Annex 2.

c) Designació del vocal de la Comissió Electoral:

A continuació, i en compliment dels Estatuts, que estableixen que seran
membres de la Comissió Electoral, a més del secretari i els ponents de secció
escollits per softei9, un membre de la Junta, s'acorda nomenar com a vocal de
la Comissió Electoral a Ramon Mir.

4. Informacions del vicepresident primer (J. Maluquer)
a) Informació procés selecció geréncia:

Joan Maluquer, en nom de la Comissió delegada per seleccionar la persona que
ocupi el cárrec de gerent, informa que ha finalitzat el termíni de presentació de

rículums i que se n'han presentat 24. S'ha iniciat una presel eccíó per tal de
realitzar les entrevístes necessáries fins a poder presentar el resultat a la Junta
per tal que el validi.

b) Proposta Consell Assessor Secció Filosofia:

J. Maluquer exposa que el ponent de Filosofia planteja la creació d'un consell
assessor i que s'está valorant sí és compatible amb els Estatuts. Maluquer diu
que és positiva per l'Ateneu l'activitat que aquestes persones estan
desenvolupant, peró no es contempla d'entrada als Estatuts i vol plantejar a la
Junta com es pot cohesionar. La Junta considera que el nom de consell assessor
provoca confusió terminológica amb el Consell Assessor ja existent. Que el nom
adient seria Grup o Equip de Suport de la secció de Filosofia, i els seus
membres haurien de ser socis.

c) Actes per les eleccions Parlament

Pel que fa a actes relacionats amb les properes eleccions al Parlament planteja
si es considera adient, o no, convocar actes des de I'Ateneu i convidar els
candidats. Es comenta que les Seccions ho poden fer, excepte en les setmanes
de campanya electoral
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5. Informacions del vicepresident segon (C. Llorens)

a) Tancament provisional de l'exercici 2020

Carles Llorens informa que el tancament provisional de l'exercici 2O2O es
preveu amb 250 mil euros de déficit, i remarca I'esforg que s'ha fet per rebaixar
aquesta quantitat. D'altra banda considera que aquestes setmanes s'han
d'incrementar les relacions institucionals per estimular les ajudes i patrocinis,
tot i les dificultats. I diu que de cara al 202L li agradaria que la Junta de 9 de
febrer ja donés el vístiplau als Comptes abans de l'aprovació final per part de
l?ssemblea.

6. Informacions del conservador (R. Mir)
a) Proposta de traspás de I'ATN

S'acorda no fer cap modificació en el contracte

7. Proposta de nova secció "Feminismes"

Vist que s'ha presentat una proposta de creació d'una nova secció anomenada
"Feminismes", signada per Araceli Bruch

Vist així mateix que la Junta valora la importáncia de crear una secció de
Feminismes, un cop avaluat el balang de les tasques dutes a terme per "Dones
a la Palestra" durant els darrers quatre anys, veu viable la creació d'aquesta
nova secció.

Atés alló que disposa l'afticle 58 dels Estatuts de l'Ateneu:

58.3. La creació d'una secció requereix la sol.licitud de cinquanta socis o més,
que han de presentar un pla d'actuació a la Junta Directiva. La junta valora la
idoneitat i la viabilitat de la proposta i, si escau, l'aprova. En cas de no aprovar-la,
la Junta Directiva ha de fonamentar la seva decisió.
t...I
58.5. La creació o supressió d'una secció requereix la posterior ratificació de
I'assemblea general.

Atés alló que disposa I'art. 57 dels Estatuts de l?teneu

57.1. Per tal d'incorporar els socis a les tasques de l'AB i incentivar-ne la
participació, es poden constituir fins a l2 seccions especialitzades en els
diferents ámbits de la cultura.
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57.3. Les seccions actualment existents són:Arts Visuals; Ciéncies i Tecnologia;
Cinema; Ecologia; Economia; Escacs; Estudis Polítics, Jurídics
í Socials; Filosofia; História; Llengua i Literatura; Teatre; Música.

la Junta adopta el següent ACORD:

Primer.- APROVAR la creació d'una nova secció, SECCIO FEMINISMES, d'acord
amb el Pla d'Actuació que es presenta per part dAraceli Bruch i que compte
amb les signatures necessáries, d'acord amb el que indica l'article 58.3
esmentat.

Segon.- SOTMETRE aquest acord a la ratificació de la propera Assemblea
general que se celebri, d'acord amb alló establert a l'article 58.5.

Tercer.- CONDICIONAR aquest acord a I'aprovació per part de lAssemblea de la
necessária modificació de I'article 57.1 dels Estatuts de l'Ateneu, modificació
que caldrá aprovar amb carácter previ, atés que els Estatuts preveuen en
aquest article que el nombre de seccions ara és de 12.

Quaft.- PRESENTAR a la propera Assemblea la proposta d'acord següent:

STA DE MODIFICACIO DE L'ARTICLE 57 DELS ESTATUTS AB I CREACIó
NOVA SECCIó *FEMINISMES"

Atés que de conformitat amb alló que disposa l'aft. 25.2 dels Estatuts, una de
les competéncies de la Junta Directiva és la següent:

Art. 25.2 Proposar el desenvolupament o la modificació dels Estatuts, sempre que resulti
convenient per als interessos de I'AB i per assolir millor les seves finalitats.

Atés el contingut de I'aft. 22.2 dels Estatuts:

22.2. La modificació d'aquests Estatuts només pot ser acordada per l'assemblea
general amb el vot favorable de la majoria absoluta dels socis presents [...]

Atés que la Junta Directiva en sessió de L2/OL/21 ha adoptat el següent acord

CREACIÓ SECCIÓ "FEMINISM ES'

Vist que s'ha presentat una proposta de creació d'una nova Secció anomenada
"Feminismes" , signada per Araceli Bruch.

Vist així mateix que la Junta valora la importáncia de crear una secció de
Feminismes, un cop avaluat el balang de les tasques dutes a terme per "Dones
a la Palestra" dLtrant els darrers quatre anys, i veu viable la creació d'aquesta
nova Secció.

Atés alló que es disposa a I'article 58 dels Estatuts de l'Ateneu:

58.3. La creació d'una secció requereix la sol.licitud de cinquanta socls o més,
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que han de presentar un pla d'actuació a la Junta Directiva. La junta valora la
idoneiTat i la viabilitat de la proposta i, si escau, I'aprova. En cas de no aprovar-la,
la Junta Directiva ha de fonamentar la seva decisió.
tI
58.5. La creació o supressó d'una secció requereix la posterior ratificació de
I'assemblea general.

la lunta ACORDA:

Primer.- APR)VAR la creacíó d'una nova Secció, SECCIÓ FEMINISMES, d'acord
amb el Pla dActuació que es presenta per part d'Araceli Bruch i que compte
amb les signatures necessáries, d'acord amb el que indica l'article 58.3
esmentat.

Segon.- SOTMETRE aquest acord a la ratificacíó de la propera Assemblea
general que se celebri, d'acord amb alló establert a l'article Sg.S.

Tercer.- CONDICIONAR aquest acord a I'aprovació per part de lAssemblea de la
necessária modificació de I'article 57 dels Estatus de lAteneu, modificació que
caldrá aprovar amb carácter previ, atés que els Estatuts preveuen que el
nombre de Seccions ara és de 12.

.- PRESENTAR a la propera Assemblea la proposta d'acord següent:

ES PROPOSA A L'ASSEMBLEA LADOPCrc DE L'ACORD SEGÜENT:

PRIMER.- APROVAR la modificació de I'aftkb 57.1 dels Estatuts, en el sentit
d'establir que en lloc de "72 Seccions" hi figuri "13 Seccions", i a la relació
citada al punt 57.3 d'aquest article s'inclogui la secció "Feminismes".

SEGON.- RATIFICAR la creació de la seccíó Feminismes aprovades en sessió de
la Junta Directiva de 12 de gener de 2027, un cop aprovada la modificació de
I'article 57 i amb el quórum de la majoria absoluta dels socis presents, d'acord
amb alló que estableix l'article 22.2 dels Estatuts.

Cinqué.- FACULTAR la vicesecretária per a la redacció de la proposta final que
será presentada a I'assemblea.

8. Aprovació de les altes i baixes de socis, desembre 2O2O

S'aproven les altes i baixes de socis del mes de desembre.

9. Informe de geréncia octubre-desembre 2O2O

La Junta es dona per assabentada
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1O. Assumptes d'urgéncia

La Junta manifesta el desig que Eulália Espinás, després de tots aquestes anys
de dedicació a la casa i els bons serveis prestats a la institució, en especial en
aquest darrer any tan difícil per la pandémia, sigui nomenada sócia d'honor.

Atés alló establert a l'article 10 dels Estatuts

S'acorda:

Primer.- NOMENAR sócia d'honor a Eulália Espinás

Segon.- COMUNICAR-HO en una Assemblea per a la seva ratificació

11. Torn d'intervencions lliures

No se'n formulen

A les 18.20 hores finalitza la sessió de la qual com a vicesecretária aixeco la
present acta amb el vistiplau del president.

Pilar Blasco i Prim Jordi Casassas Ymbert

¿

Vicesecretária President

Secretária en funcions
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Annex 1

Calendari i procediment per a les eleccions a Junta Directiva 2O2L
(amb la referéncia a les normes establertes als Estatuts i organització)

Aquest document s'ha realitzat en base al document homónim que es va redactar per a
la convocatória de les eleccions 2OI7 i amb l'oportuna adaptació a la situació actual de
pandémia, COVID-19.

LzlOll2O2l: Aprovació per part de la Junta
3. Convocatória d'eleccions amb data 17 i 18 de marg de 2O21

Ref. Estatuts: article 47.L. -convocades per la JD-; article 43.2. -durant el
primer trimestre de l'exercici-; article 43.5.(i) -dos mesos antelació-

4. Determinar la constitució de la Comissió Electoral.
Ref. Estatuts: article 44 -composició-
- Designar un vocal (a més de la vicesecretária -secretária en funcions-)

- Determinar que es faci el sorteig entre els ponents de les seccions per
escollir-ne 4.

l5/ll2O2l= Anunci de les eleccions als socis, a efectes del dia LB/L/2O2L,
comunicant la convocatória per escrit, mitjans telemátics i plafons entitat

Data máxima: dos mesos abans de la jornada electoral. Ref. Estatuts: aticle 47.5.

Lal0ll2O2l: Data de la convocatória
a. Dipositar a la secretaria de I'AB la llista de socis amb dret a vot, signada

per la vicesecretária, secretária en funcions.
Ref. Estatuts: article 47.4,

b. Cens consultable a partir del 2O/OU2O2L. El cens es pot impugnar davant la
Comissió Electoral, la qual resol motivadament.

Ref. Estatuts: article 49.1.

lel OLI 2O21: Constitució Comissió Electoral

a. Sorteig públic entre ponents i gestors de les seccions per a formar part de
la Comissió Electoral (4)

b. Constitució de la Comissió Electoral

Cinc dies máxim després de la convocatória. Ref. Estatuts: article 47.2.

Del 18,/Ol a l'll02l202lz
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a. Presentac¡ó de cand¡datures.

Ref. Estatuts: article 43.5.(¡i) -15 dies de la data de convocatória-; article 48.1. -
procediment-

b. Posar a disposició de les candidatures la llista de socis amb dret a vot,
respectant la legislació de protecció de dades de carácter personal i signant el
corresponent document de responsabilitat d'ús i destrucció de les mateixes.

Ref. Estatuts: article 47.6.

Del 19/O1 al'21O312O21 (vot per correu):
a. Sol'licituds dels socis a la vicesecretária -secretária en funcions- del certificat

acreditatiu que els permeti emetre el vot per correu (de I'endemá de la
convocatória fins 15 dies naturals abans de les eleccions)

Ref. Estatuts: articles 53.1.,53.2. i 53.3.

b.Validació de la sol.licitud i enviament per correu ceftificat de la
documentació. Conforme es rebin les sol'licituds, des de I'administració es
validaran les dades, es preparará l'imprés signat de la vicesecretária -secretária
en funcions- i s'enviará per correu certificat la documentació necessária per
exercir el vot per correu al soci sol.licitant.

Ref. Estatuts: articles 53.4.

Del 2lO2 al 6lo212O21: proclamació provisional dels candidats acceptats i rebutjats
per part de la Comissió Electoral.

Ref. Estatuts: article a3.5.(iv) -5 dies següents al termini de presentació de
candidatures-

Del6/2 al213l2021 (vot electrónic) -acordat per la Junta-
Els socis que vulguin emetre el vot de manera virtual s'hauran d'inscriure préviament a
Atenció al Soci del 6 de febrer al 2 de marg de 2O2L. La inscripció es podrá fer per
teléfon (93 343 6L 2L) o per correu electrónic (eleccionssjunta@ateneubcn.cat),
indicant nom i cognoms, DNI, número de teléfon móbil, i correu electrónic vigent.

Aquests socis rebran un correu de confirmació i les disposicions perqué es procedeixi a
I'autentificació i validesa legal de les votacions a distáncia, establertes per llei.

Els socis o sócies inscrits a la votació en format virtual no podran exercir el vot
presencialment.

Del a/02 al f2lO2l2O2L: recepció d'al.legacions dels candidats rebutjats.

Ref. Estatuts: article a3.5.(vi) -5 dies següents a la proclamació provisional-

Del lSlOZ al l9lO2l2O2Lz resolució de les al.legacions rebudes per part de la
Comissíó Electoral.

Ref. Estatuts: article a3.5.(vii) -5 dies següents al termini d'al.legacions-.
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lalo2/2021: lliurament del cens electoral a les candidatures admeses (si hi ha
al.legacions es fará I'endemá de la proclamació definitiva de candidats).

Ref. Estatuts: article a73.(v).

22l02l2O2t: convocatória de la jornada electoral i proclamació definitiva dels
candidats acceptats i rebutjats definitivament, per part de la Comissió Electoral.

Ref. Estatuts: article a3.5.(viii).

(els estatuts no especifiquen la data d'aquesta convocatória; considerant que com més
aviat millor una vegada acabat el període d'al.legacions, s'ha considerat que el més
apropiat era fer-ho en dilluns, ja que l'endemá de la resolució d'al.legacions cau en cap
de setmana).

24lO2l2O2l: els membres de la Junta Directiva passen a estar en funcions, a
excepció del president, la vicesecretária -secretária en funcions- i el tresorer. Els
membres candidats a les properes eleccions cessen del seu cárrec a la Junta.

Ref. Estatuts: article 43.4.

Del 241O2 al L6l03l2O2Lz campanya electoral.
Comenga 21 dies abans de la data de les eleccions i finalitza 24 hores abans de la
jornada electoral.

Ref. Estatuts: article 50.1.

a.Tramesa especial als socis. Des de l'administració s'envia la convocatória, les
candidatures admeses definitivament, el programa de les candidatures, els
documents per efectuar el vot per correu i un extracte dels Estatuts relacionat
amb I'exercici de vot, etc.

Les candidatures que vulguin fer ús d'aquesta tramesa hauran de facilitar cópies
suficients del seu programa en paper, a l'oficina d'Atenció al soci abans del dia
22/oz'

Ref. Estatuts: article 48.2.¡ article 46.5.

b.Organitzactó d'actes de les candidatures, fins a un máxim de 3 actes
cadascuna, d'acord amb la disponibilitat de sales i la modalitat i aforament
permesos per les mesures de prevenció de la COVID.

Ref. Estatuts: article 50.4. i article 50.5.

c. Difusió al web de I'entitat i als plafons informatius especialment habilitats a
la própia seu.

Ref. Estatuts: article 50.2, article 50.6. i 5O.7

17lO3l2O21 (19h) fi del termini de recepció de vots per correu a I'oficina d'Atenció al
Soci.

Ref. Estatuts: article 53.5.

lal 03 | 2021: JORNADA ELECTORAL

a.lloc i horari: sala Pompeu Fabra, de 9 a 20 h. Ref. Estatuts: article 55.2.
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b.constitució de la Mesa Electoral a les 8.3Oh. Ref. Estatuts: article 55.3.

c. custódia dels vots: en acabar la jornada electoral les urnes quedaran
custodiades en un espai segur tancat amb clau de I'Ateneu. La clau será
custodiada per la presidéncia de la Mesa electoral. Així mateix es procedirá amb
les urnes amb els vots rebuts per correu. En cap cas les urnes podran ser
obertes abans del recompte i sense la preséncia d'algun dels membres de la
Mesa electoral, igualment cap vot podrá ser retirat de les urnes sota cap
concepte.

L9lO3l2O21: RECOMPTE DELS VOTS

Ref. Estatuts: article 56.1. (l'article 56.1 dels Estatuts indica "Finalitzada la votació, la
mesa electoral realitza el recompte públic dels vots presencials en una sala de l'A8."
Amb les mesures actuals de prevenció de la pandémia no es pot preveure que es pugui
fer un recompte públic en tancar les votacions a les 20h, motiu pel qual el recompte i

publicació dels resultats es preveu fer l'endemá)

a. comprovació de la validesa dels vots per correu rebuts
La Mesa electoral, amb la validació d'un notari, fa la validació dels vots rebuts
per correu en una sala de I'Ateneu aillada i habilitada a aquest efecte. La
Comissió Electoral determinará la preséncia dels representants de les
candidatures.

Una vegada validats, els vots s'introdueixen a les urnes de votació per al seu
recompte junt amb la resta de vots.

b. recompte públic dels vots per part de la Mesa Electoral, amb el suport de
I'equip técnic, a partir de les 10h. a la sala d'actes Oriol Bohigas.

Una vegada acabat el recompte dels vots de les urnes, se sumaran els vots
electrónics.

c. proclamació pública dels resultats i difusió al web i als plafons informatius
de I'entitat, en acabar el recompte.

Del 19lO3 al 22103/202lz període per a impugnar I'escrutini davant la Comissió
Electoral.

Ref. Estatuts: article 56.2. (indiquen 3 dies, peró s'ha ampliat un dia perqué cau en cap
de setmana, i que les impugnacions no suspenen la proclamació ni la presa de
possessió dels escol I its)

Del 19lO3 al 231O3/2021: proclamació dels resultats de les eleccions per part de la
Comissió Electoral.

Ref. Estatuts: article 43.5.(xiii) -5 dies següents a les eleccions-.

2510312fJ21: ASSEMBLEA EXTRAORDINiRIA per a donar possessió dels nous
cárrecs per part de la Comissió Electoral (al final de l'assemblea ordinária)

Ref. Estatuts: article 43.5.(xiv)
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Annex 2

La Junta Directiva de I'Ateneu Barcelonés, reunida en sessió ordinária el dia 12
de gener de 2021, i seguint els preceptes estatutaris que regeixen per a
aquest efecte, decideix convocar eleccions a tots els cárrecs de la Junta
Directiva el 18 de marg de 2O2L, raó per la qual estableix el Reglament
següent:

Iniciar el procés electoral el 15 de gener de2021, comunicant-ho per escrit als socis
per mitjá del web, de l'enviament postal, del butlletí-e personalitzat i dels taulons
d'anuncis de l'entitat.

Constituir la Comissió Electoral, la qual vetllará pel compliment dels Estatuts en
el procés electoral i resoldrá les reclamacions i incidéncies que es puguin
plantejar durant aquest període. Aquesta Comissió també tindrá la potestat de
prendre mesures i adaptar el procés electoral, si és necessari, per tal de complir
amb les normes preventives de la COVID-19 que puguin establir-se per part de
les autoritats com petents.

Obrir un període de quinze dies, des del 18 de gener fins a l'1 de febrer de 2O2t,
per a la presentació de candidatures a l'oficina d'Atenció al soci.

Per exercir el dret de vot en les eleccions a la Junta Directiva, és imprescindible
constar com a soci en el cens de l?B ininterrompudament durant els sis mesos
anteriors a la data de les eleccions i estar al corrent del pagament de les quotes i de
les altres aportacions que corresponguin.

Els socis de f?B poden exercir el seu dret de vot per elegir els membres de la Junta
Directiva de manera presencial, per correu postal o electrónicament. Els vots són
irrevocables i l'elecció d'una modalitat de vot exclou les altres.

L'elecció a cadascun dels cárrecs de la Junta Directiva és individual, i per tant,
només es pot votar un candidat per a cada cárrec.

Establir el període comprés entre el 16 de gener i el 2 de marg de 2O2L per a
sol.licitar el certificat i la documentació necessaris per a votar per correu, p€r
compareixenga personal a I'oficina d'Atenció al Soci (horari: de dilluns a divendres
de 10 a 14 h i de dilluns a dijous de 16 a 19 h) o mitjangant escrit dirigit a la
vicesecretária de la Junta Directiva (info@ateneubcn.cat).

Establir el període comprés entre el 16 de gener i el 2 de marg de 2021 per a
sol'licitar el vot electrónic. La inscripció s'haurá de fer per correu electrónic
(eleccionsju nta@ateneu bcn.cat)

Proclamar, entre els dies 2 i 6 de febrer de 2O2L, la llista de candidatures admeses i

rebutjades, exposant-ne els motius. D'acord amb els Estatuts, a partir del dia 8 de
febrer s'obre un període d'al.legacions i resolucions que ha de concloure el dia 19 de
febrer de 202L.

Establir el període de campanya electoral entre el dia 24 de febrer i 16 de marg de
2O2L, durant el qual les candidatures podran informar els socis sobre els programes
i propostes electorals i organitzar un máxim de tres actes públics de campanya
cadascuna.
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Establir el 1B de marg de 202I com a jornada electoral, Les eleccions tindran lloc a

la sala Pompeu Fabra, de 9 a 20 hores,

La Mesa Electoral es constituirá a les B:30 hores de la mateixa jornada electoral, i la
integraran els membres de la Comissió Electoral. La Mesa Electoral rebrá, durant
tota la jornada, el suport de I'equip de I'Ateneu.

A les 20 hores es tancará la sala i a partir d'aquell moment només podran fer
efectiu el vot aquelles persones que ja estiguin fent cua en el moment de tancar la
sala.

En acabar la jornada electoral les urnes quedaran custodiades en un espai segur
tancat amb clau de I'Ateneu. La clau será custodiada per la presidéncia de la Mesa
electoral. Així mateix es procedirá amb les urnes amb els vots rebuts per correu
postal. En cap cas les urnes podran ser obertes abans del recompte i sense la
preséncia d'algun dels membres de la Mesa Electoral, igualment cap vot podrá ser
retirat de les urnes sota cap concepte.

Per a l'exercici del vot presencial, els socis han d'acreditar la seva identitat amb el
carnet de soci de l'AB o bé amb un altre document oficial.

El vot presencial només será vál¡d si s'emet amb la butlleta que a aquest efecte es
creará. Al costat del nom de cada candidatura hi haurá un petit requadre. Només es
comptabilitzaran els vots d'aquelles candidatures el requadre dels quals hagi estat
senyalat amb una "X" o signe similar.

La butlleta, adequadament complimentada, s'introduirá en un sobre i, prévia
identificació de la persona amb dret a vot, s'introduirá a l'urna.

Per a l'exercici del vot per correu, els socis hauran de sol.licitar-lo a la
vicesecretária -secretária en funcions-. La sol.licitud es fará per compareixenga a
l'oficina d?tenció al soci, on caldrá acreditar-se, o per un escrit enviat per correu
postal certificat o per correu electrónic, al qual s'ha d'adjuntar una fotocópia amb les
dues cares del document oficial acreditatiu.

Conforme es rebin les sol.licituds, des de I'administració es validaran les dades,
es preparará I'imprés signat de la vicesecretária -secretária en funcions- i s'enviará
per correu certificat la documentació necessária per exercir el vot per correu al soci
sol'licitant: (i) Un sobre amb I'adrega postal de l?B impresa. (ii) Un sobre més petit
amb la inscripció "Eleccions als cárrecs de la Junta Directiva" i amb indicació de la
data en qué l'elecció es convoca. (iii) Un imprés amb espais previstos pel nom i

cognoms, número de soci, número de DNI o document oficial i signatura. (iv) Una
butlleta de vot.

Els socis interessats procediran de la manera següent: (i) Senyalaran a la butlleta
de vot els candidats que vulguin elegir. (ii) Introduiran la butlleta en el sobre petit, i
el tancaran. (iii) Complimentaran l'imprés-manifestació amb totes les dades. (iv)
Incorporaran una fotocópia del carnet de soci de l'AB, o de qualsevol document
oficial acreditatiu de la seva identitat. (v) Introduiran en el sobre gran I'imprés-
manifestació, la fotocópia del carnet o document identificatiu i el sobre petit tancat.
(vi) Tancaran el sobre gran i el faran arribar a IAB per correu postal o missatgeria o
el lliuraran en má a l'administració.
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Els sobres que arribin a l'AB més tard del dia abans del tancament de la jornada
electoral no seran tinguts en compte. Tampoc no ho seran els vots introduits dins de
sobres petits que no arribin tancats.

Es declararan vots nuls aquells que: es realitzin amb butlletes o papers no
normalitzats; hagin senyalat més d'un candidat per cárrec; tinguin alguna inscripció
o text diferent del propi de la butlleta normalitzada.

En el cas del vot per correu seran declarats nuls, a més, (i) si I'imprés-
manifestació no s'ha complimentat correctament o hi falta alguna dada; (ii) si no
s'ha inclós en la tramesa la cópia del carnet de soci de l'AB o del document oficial
acreditatiu; (iii) si el sobre petit no ha estat degudament tancat.

Els socis que vulguin emetre el vot electrónic s'hauran d'inscriurc préviament del 16 de gener
al 2 de marg de 2O2L, per correu electronic (eleccionsiunta@ateneubcn.cat), indicant
nom i cognoms, DNI, número de teléfon móbil, i correu electrónic vigent. Aquests
socis rebran un correu de confirmació i les disposicions perqué es procedeixi a
I'autentificació i validesa legal de les votacions a distáncia, establertes per llei.

El vot virtual el podran emetre totes aquelles persones préviament inscrites i que
hagin rebut la confirmació per correu electrónic. Per exercir el vot hauran d'entrar a
la plataforma on tindran I'opció de votar. Finalitzat el procés rebran un correu de
conformitat. Es declararan vots nuls aquells que no acabin el procés d'identificació
electrónica o no responguin a totes les preguntes marcades com a obligatóries.

Per tal de garantir el compliment de les mesures preventives de la COVID-19 i en
previsió de les restriccions horáries establertes, el recompte electoral es fará
I'endemá al matí, divendres 19 de marg. El recompte será públic i es fará a la sala
d'actes Oriol Bohigas, fins al máxim d'aforament permés.

La Mesa Electoral fará el recompte de vots de forma pública a partir de les 10h, amb
el suport de I'equip técnic de l'Ateneu.

La Mesa Electoral, amb la validació d'un notari, fará la validació dels vots rebuts per
correu en una sala de l'Ateneu aTllada i habilitada per a tal efecte. La Comissió
Electoral determinará la preséncia dels representants de les candidatures.

Una vegada validats els vots per correu, aquests s'introduiran a les urnes de votació
per al seu recompte junt amb la resta de vots.

Una vegada acabat el recompte dels vots de les urnes, se sumaran els resultats dels
vots electrónics.

Els resultats es faran públics en acabar el recompte (difusió al web i als plafons
informatius de I'entitat).
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Per a més especificitats es poden consultar els Estatuts de l?teneu Barcelonés (capítol
IV, articles 43 a 56) disponibles al web i a la Biblioteca.

Qualsevol incidéncia en relació amb el procés electoral será resolta per part de la
Comissió Electoral.
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