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Acta de l’Assemblea de la Secció d’Arqueologia del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i 
Lletres i en Ciències de les Illes Balears, celebrada online per l’emergència sanitària, dia 1 d’octubre 
de 2020. 
 
L’assemblea comença a les 18.40 h. amb l’assistència de Sebastià Amer, Muns Anglada, Jorge 
Argüello, Raquel Barceló, Francisca Cardona, Jordi Hernández, Ramón Martín, Antoni Puig, Irene 
Riudavets, Margalida Rivas, María José Rivas, Gabriel Servera i Mateu Riera. 
Francisca Torres intenta connectar-se diverses vegades però no ho aconsegueix. 
Excusen la seva absència Antonia Martínez i Llorenç Oliver. 
 
Jordi Hernández recorda que Davant la situació extraordinària del procés electoral, on hi han càrrecs 
elegibles sense cap candidat, entre ells el de president/a, la Junta permanent es va reunir d'urgència dia 
21 de setembre per decidir, seguint els estatuts, quines passes s’havien de seguir. És per això que es va 
convocar aquesta assemblea amb un únic punt a l'ordre del dia: “Eleccions a la secció d'arqueologia 
del CDLIB i nomenament de càrrecs a la nova Junta Permanent”. 
 
A continuació Jordi Hernández va donar la paraula a la Secretaria de la Mesa (María José Rivas) 
perquè donàs comptes dels resultats de les eleccions celebrades el dia anterior (30 de setembre).  
 
María José Rivas va exposar que varen votar 11 membres de la Secció (nou presencials, un per 
delegació de vot i un per correu) i que els resultats varen ser els següents: 

Vocalia 1 Ismael Moll: 10 vots 
Vocalia 2 Marcus H. Hermans: 10 vots 
Vocalia 3 Antonia Martínez: 10 vots 
Vocalia 4 Glenda Graziani: 10 vots 
Vocalia 5 Mateu Riera: 11 vots 

 
A continuació, Jordi Hernández va recordar que a la Junta abans citada s’havia acordat que donada 
l'absència de candidats per als càrrecs d'obligada elecció (presidència, vicepresidència, secretaria i 
tresoreria -article 20 del reglament de la Secció d’Arqueologia) per a la nova Junta permanent que 
havia de sortir del procés electoral en curs, s’havia acordat convocar la present Assemblea General 
Extraordinària, per tal d’elegir els càrrecs vacants seguint els articles 11.6 i 14.4 del nostre reglament. 
Seguidament, Jordi Hernández va demanar a tots el presents si es volien presentar a qualcun dels 
càrrecs vacants (presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria). 
 
Ramón Martín va comunicar que es volia presentar a tresorer. Es va fer una votació entre tots els 
presents i tothom vota a favor. Jordi Hernández va exposar que per unanimitat quedava escollit com a 
tresorer pels propers dos anys. 

 
Com que no es presentava ningú més, Jordi Hernández, seguint altre cop el que s’havia acordat a la 
Junta permanent de dia 21 de setembre, va demanar a María José Rivas i Mateu Riera (els dos únics 
que s’havien de desplaçar a la seu del Col·legi) que comencessin el sorteig entre tots els membres 
elegibles de la Secció (que eren els que figuraven al cens electoral). Mateu Riera va explicar que havia 
vist com María José Rivas ficava tots els noms dins una caixa. Davant la càmera, María José Rivas fou 
la mà innocent que va treure els noms per a cada càrrec, els quals varen quedar de la següent manera: 
 
 Presidència: Juan José Marí; 1er suplent Neus Serra; 2on suplent Cristina Rubio 
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Vicepresidència: Gabriel Servera (qui va comunicar en directe la seva renúncia); Carlos 
Quintana; 1er suplent Magdalena Sastre: 2on suplent Antoni Puig (també va fer saber que renunciava 
al càrrec) 

Secretaria: Josep Torres; 1er suplent Xisca Torres; 2on suplent Roser Pérez 
 
Cal indicar que una vegada començat el sorteig es va acordar, per assentiment, treure dos suplents a 
cada càrrec (A petició de Raquel Barceló, Jorge Argüello i Muns Anglada). Després d’exposar-se 
distintes opcions per a comunicar els resultats i els seus pros i contres, es va decidir que es 
comunicarien via correu electrònic, per ordre de sorteig, només a aquells que li havia tocat qualque 
càrrec. Que Mateu Riera, com a Secretari en funcions, enviaria els correus als elegits des del compte 
de la Secció i que aquests servirien com a notificació dels resultats del sorteig. Una vegada rebudes 
totes les respostes, Mateu Riera les hauria de comunicar a tots els membres de la Secció i si quedava 
alguna vacant, s’hauria de convocar una nova Assemblea.  
 
 
 
I sense més temes a tractar, es va donar per acabada l’Assemblea a les 19 h.  
 

Palma, ...... de ............... de 2020. 
 
 
 

El Secretari en funcions El Vicepresident en funcions 
 
 
 
Mateu Riera Rullan Jordi Hernández Gasch 


