
 
 

 

Acta de proclamació definitiva de càrrecs interns 2017 
Direcció Executiva, Comunitat de BComú a la Coordinadora i Comitè de Garanties 
 
 
El comitè electoral constituït per a les eleccions a càrrecs interns de 2017 
corresponent als òrgans de Direcció Executiva, Comunitat de BComú a la 
Coordinadora i Comitè de Garanties, en no haver rebut cap impugnació 
durant el termini establert segons recull la present convocatòria electoral, 
ratifica els resultats provisionals recollits a l’acta d’escrutini de 5 de novembre 
de 2017, i els proclama com a resultats definitius. 
 
Direcció Executiva 

● Candidatura que ha obtingut més vots: Equip ‘Creixem en comú’ 
● Vots efectius a candidatura: 302 
● Membres de la candidatura: 

○ Eulàlia Corbella 
○ Adrià Alemany 
○ Marina López 
○ Ximo Balaguer 
○ Gala Pin 
○ Enric Bárcena 
○ Kate Shea Baird 
○ César Ochoa 

Comitè de Garanties 
● Candidatura que ha obtingut més vots: Equip ‘Amb garanties’ 
● Vots efectius a candidatura: 329 
● Membres de la candidatura: 

○ Fina Lorente 
○ Jesús López 
○ Rosa María Mateu 
○ Jordi Mir 
○ Montse Pi 
○ Toni Ribas 
○ Yolanda Sànchez 

 



 
 

 

Comunitat BComú 

● Candidats i candidates que han obtingut més vots (ordenats de més a menys vots              
aplicant correccions segons indica l’article 11.h del reglament electoral) 

● Vots efectius: 367 
 

1 Joan Subirats 264 

2 Eloisa Piñeiro 229 

3 Beatriz Martínez 202 

4 Carolina Recio 190 

5 Natalia Martínez 183 

6 Daniel Granados 181 

7 Xavier Riu Sala 169 

8 Vanesa Valiño Esparducer 162 

9 Jordi Rabassa 156 

10 Lucia Morale 152 

 

Suplents 

11 Marta Ejarque 149 

12 Albert Arias Sans 146 

13 Josep Bel 146 

14 Josep (Calitu) Garriga 136 

15 Eva Campos 129 

16 Montserrat Busquets 125 

17 Àngels Tomás 117 

18 Mar Trallero 117 

19 M. José Calvo 110 

20 Antoni Lucchetti 110 

21 Francesc Magrinyà 106 

22 Marc Comas 102 

23 Araceli Viñes 86 

24 Maribel Ibáñez 85 

25 Roman Ceano-Vivas 59 



 
 

 

26 Carolina Tamaron 23 

27 Jose María Benito 22 

28 Joan Carles De Sanctis 14 
 
Barcelona, 9 de novembre de 2017 
Comitè electoral 


