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CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS ALS CÀRRECS 
DE JUNTA DIRECTIVA  

DE L'ATENEU BARCELONÈS 2021 
 
La Junta Directiva de l'Ateneu Barcelonès, reunida en sessió 
ordinària el dia 12 de gener de 2021, i seguint els preceptes 
estatutaris que regeixen per a aquest efecte, decideix convocar 
eleccions a tots els càrrecs de la Junta Directiva el 18 de març de 
2021, raó per la qual estableix el següent: 
 
 
1. Iniciar el procés electoral el 15 de gener de 2021, comunicant-ho per 

escrit als socis per mitjà del web, de l’enviament postal, del butlletí-e 
personalitzat i dels taulons d’anuncis de l’entitat. 
 

2. Constituir la Comissió Electoral, la qual vetllarà pel compliment dels 
Estatuts en el procés electoral i resoldrà les reclamacions i incidències 
que es puguin plantejar durant aquest període. Aquesta Comissió també 
tindrà 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 2021, per a la presentació de candidatures a l’oficina d'Atenció al 
soci. 

 
4. Establir el període comprès entre el 16 de gener i el 2 de març de 2021 

per a sol·licitar el certificat i la documentació necessaris per a votar per 
correu, per compareixença personal a l’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 
mitjançant escrit dirigit a la vicesecretària de la Junta Directiva 
(info@ateneubcn.cat). 

 
5. Establir el període comprès entre el 16 de gener i el 2 de març de 2021 

per a sol·licitar el vot electrònic. La inscripció s’haurà de fer per correu 
electrònic (eleccionsjunta@ateneubcn.cat), indicant nom i cognoms, 
DNI, número de telèfon mòbil, i correu electrònic vigent. Aquests socis 
rebran un correu de confirmació i les disposicions perquè es procedeixi a 
l'autentificació i validesa legal de les votacions a distància, establertes 
per llei. 

 
6. Proclamar, entre els dies 2 i 6 de febrer de 2021, 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 
2021. 
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7. Establir el període de campanya electoral entre el dia 24 de febrer i 16 
de març de 2021, durant el qual les candidatures podran informar els 
socis sobre els programes i propostes electorals i organitzar un màxim 
de tres actes públics de campanya cadascuna. 

 
8. Establir el 18 de març 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 horàries establertes, el recompte electoral es 
farà l’endemà al matí, divendres 19 de març. El recompte serà públic i es 
farà a la sala d'actes Oriol Bohigas, fins al màxim d'aforament permès. 

 
 

Per a més especificitats es poden consultar els Estatuts de l’Ateneu 
Barcelonès (capítol IV, articles 43 a 56) disponibles al web i a la Biblioteca. 
 
 
 
 
 
 
Pilar Blasco Prim 
Vicesecretària 
Secretària en funcions de la Junta Directiva 
 
 
Barcelona, 12 de gener de 2021 
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