ACTA DE LA MESA ELECTORAL
Dimecres, 2 de juliol del 2014

A Barcelona el dia 2 de juliol del 201.4, a l'Oficina d'Atenció al
Soci de l'Orfeó Catala, es reuneix la Mesa Electoral presidida
pel Sr. Jaume Martí Llobet (soci ordinari excantaire número
21.587) i formada per la Sra. Elena Gómez Bernal (socia
ordinaria número 23.651), el Sr. Francesc X. Puig Rovira (soci
ordinari número 15.650) i el Sr. Marc Canals Buisan (soci
cantaire número 21.576).
Durant la reunió es demana la presencia puntual, a efectes
d'aclariments sobre les respectives posicions, deis interventors
de les candidatures acceptades al procés electoral: el Sr.
Jaume Masferrer i Voltas, per la candidatura de la Sra. Mariona
Carulla i el Sr. Gabriel Sagarra Montserrat, per la candidatura
del Sr. Pau Duran.
També hi assisteixen com a assessors de la Mesa Electoral, el
Sr. Joan Pena, director deis Serveis Jurídics i el Sr. Albert
Roura, director de l'Oficina d'Atenció al Socio

En res posta a la petició de Sr. Jaume Masferrer, interventor de
la candidatura de la Sra. Mariona Carulla, de fer I'enviament
del material electoral per via de correu ordinari, la Mesa
Electoral, un cop escoltats els arguments deis dos
interventors, ha acordat per majoria acceptar-Ia i modificar la
voluntat inicial de fer I'enviament per via de correu certificat.
Es pren la decisió per la voluntat d'ampliar tant com sigui
possible el termini de votació per correu i facilitar la
participació deis socis al procés electoral.
La Mesa Electoral ha rebut un informe del director general del
Palau de la Música Catalana i una carta del seu Comite
d'Empresa, ens els quals informen d'uns incidents en que han
intervingut el Sr. Pau Duran i altres membres de la seva
candidatura, el dimarts dia 1 de juliol, en el decurs del concert
que s'hi celebrava aquell vespre.
La gravetat deis incidents descrits fan que se citi a exposar la
seva versió deis fets al Sr. Gabriel Sagarra, interventor de la
candidatura del Sr. Pau Duran. Escoltat I'interventor i
analitzats els escrits i la resta de documents aportats, aquesta
Mesa Electoral pren els acords següents:

1.- Enviar una carta al Sr. Pau Duran, en la condició de cap de
la candidatura, on se li reproven els fets i les conductes
impropies d'un soci de I'entitat i encara més d'un candidat a la
Presidencia. La Mesa considera especialment greu la falta de
respecte i les amenaces adrec;ades a una treballadora del
Palau. Se li adverteix que una reincidencia en els fets obligara
a aquesta Mesa Electoral a prendre les mesures necessaries
per garantir el correcte funcionament del procés electoral, tal
com mana I'article 56 deis Estatuts.
2.- La Mesa Electoral recorda I'obligació de complir la
normativa de funcionament que té establerta el Palau de la
Música, que no permet distribuir ni exhibir cap mena de
material que no estigui autoritzat per la Direcció de I'entitat.
La normativa tampoc no permet I'ús de les instal·lacions, sigui
quin sigui el motiu, sense I'autorització corresponent.
En relació a la petició formulada pel Sr. Gabriel Sagarra per
poder distribuir material electoral en el algun punt del Palau de
... - la Música Catalana els dies de concert, durant la campanya
electoral, aquesta Mesa Electoral decideix que aquest
repartiment es limitara a la Sala d'Assaig de l'Orfeó Catala els
dies 10 i 16 de juliol, quan se celebraran les sessions
informatives de les candidatures als socis. Cada candidatura es
limitara a Iliurar el seu material exclusivament durant I'hora
assignada per a la seva presentació.

La documentació annexa, citada en aquesta acta la poden
consultar els interventors de les dues candidatures a l'Oficina
d'Atenció al Soci.

Una copia d'aquesta acta i la documentació annexa es
trasllada a la Junta Directiva en funcions de l'Orfeó Catala als
efectes oportuns.

Llegida aquesta acta
presents,

en senyal de conformitat signen els

Jaume Martí
President de la Mesa Electoral

Marc Cana ls Buisan
Membre de la Mesa Electoral -----.:

\

Elena Gómez Bernal
Membre de la Mesa Electoral

Francesc Puig Rovira
Membre de la Mesa Electoral

