Barcelona, 19 d’abril de 2018

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS DE L’ORFEÓ CATALÀ

Benvolgut soci, / Benvolguda sòcia,
Em plau dirigir-me a vostè, com a presidenta de l’Orfeó Català i segons l’acord pres a la
sessió del 17 d’abril de la Junta Directiva, per convocar-lo/la a les eleccions per escollir els
membres de la nova Junta Directiva de la nostra Associació. D’acord amb el que
estableixen l’article 53è i concordants dels estatuts de l’Orfeó Català, les eleccions es duran
a terme mitjançant una Jornada Electoral que se celebrarà el dimarts 26 de juny de 2018,
de 10.00 a 19.00 hores, , en el cas que es presentés més d’una candidatura, i de 13.00 a
19.00 hores, en cas que es presentés només una candidatura, en el transcurs de la qual els
socis que ho desitgin podran exercir el seu dret de vot a les urnes instal·lades a l’interior del
Petit Palau. La Jornada Electoral anirà seguida d’una Assemblea General, que tindrà lloc a
les mateixes instal·lacions del Petit Palau, a les 19.30 h en primera convocatòria i a les
20.00 h en segona convocatòria, i en la qual es farà públic l’escrutini dels vots i es produirà
la proclamació, l’acceptació i la presa de possessió del càrrec pels membres de la Junta
Directiva escollida.
D’acord amb el que estableixen els articles del capítol XIV dels estatuts de l’Orfeó Català:
Electors
D’acord amb l’article 52è dels estatuts de l’Orfeó Català, en les eleccions convocades
podran votar tots els socis majors d’edat que estiguin al corrent de pagament de les seves
quotes i amb una antiguitat mínima de dos anys a la data d’aquesta convocatòria. El dret de
vot s’exercirà mitjançant sufragi lliure, individual, secret i intransferible, d’acord amb les
previsions de l’article 51è.
Candidatures
Podran presentar-se a les eleccions tots els socis inclosos en les candidatures admeses al
procés electoral i que compleixin els requisits establerts en els estatuts. Per ser admesa en el
procés electoral, cada candidatura ha de cobrir els càrrecs de la Junta Directiva que consten
a l’article 37è:

-

President/a
Vicepresident/a primer/a
Vicepresident/a segon/a
Secretari/ària primer/a
Secretari/ària segon/a
Tresorer/a
Arxiver/a – bibliotecari/ària
Vocal primer fins al vocal desè
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Les candidatures han d’especificar els noms dels candidats, el càrrec de la Junta Directiva al
qual opten cadascun dels seus integrants, i han d’estar avalades, com a mínim, amb la
signatura de 100 socis de l’Associació Orfeó Català amb dret de vot. La signatura dels socis
avaladors ha d’anar acompanyada d’una fotocòpia del seu document nacional d’identitat.
Les candidatures podran presentar-se per escrit dirigit a la Secretaria de l’Orfeó Català fins
al diumenge 27 de maig (30 dies abans de la data determinada per a la celebració de la
Jornada Electoral), d’acord amb l’article 54è, paràgraf segon, dels estatuts. En coincidir
amb festiu aquesta data límit, el registre de l’Orfeó Català romandrà obert aquell dia, de
10.00 a 14.00 hores.
Mesa Electoral
La Mesa Electoral, segons el que estableix l’article 56è dels estatuts, es constituirà l’endemà
que expiri el termini previst per a la presentació de candidatures, en el cas que es presenti
més d’una candidatura. La Mesa Electoral quedarà integrada per dos membres de la Junta
Directiva sortint i dos socis escollits per sorteig entre tots els socis de l’Orfeó Català que
compleixin els requisits establerts a l’article 13è E, cap dels quals podrà formar part de les
candidatures presentades. El president de la Mesa serà escollit per sorteig entre els seus
membres.
La Mesa Electoral vetllarà en tot moment pel funcionament correcte del procés electoral.
Informació sobre el procés electoral
Arribat el moment, vostè rebrà informació sobre les candidatures admeses, el nom i
cognoms dels components i, si s’escau, el programa i els objectius bàsics de cada
candidatura.
Aquesta informació li serà enviada per correu postal i també per correu electrònic, si així ho
sol·licita expressament a la Secretaria de l’Orfeó Català, a l’adreça electrònica
socis.orfeocatala@palaumusica.cat. La informació també podrà ser consultada al tauler
d’anuncis que hi ha al Palau de la Música Catalana, seu de l’Orfeó Català, així com al web
www.orfeocatala.cat.
A partir d‘aquesta convocatòria, els socis que hi estiguin interessats podran consultar a la
Secretaria de l’Orfeó Català la llista de socis amb dret de vot.

Vot per correu postal
Aquells socis que no puguin participar en la Jornada Electoral convocada per al dimarts 26
de juny de 2018, podran exercir el seu dret de vot per correu postal, per a la qual cosa
rebran al seu domicili la documentació necessària.
D’acord amb el que estableix l’article 58è dels estatus, el soci que vulgui exercir el seu dret
de vot per correu, haurà d’introduir la papereta editada per l’Associació dins el sobre
electoral que hagi rebut a aquest efecte, tancar-lo, adjuntar-hi una còpia del seu DNI i
introduir-ho tot en un altre sobre tancat, que s’haurà d’enviar per correu o lliurar
personalment a la seu de l’Orfeó Català, i fent referència a les eleccions, com a màxim, una
hora abans d’iniciar-se la Jornada Electoral.

Per a qualsevol dubte sobre la Jornada Electoral, es pot adreçar a la Secretaria de l’Orfeó
Català:
A/e: socis.orfeocatala@palaumusica.cat
Telèfon: 93 295 72 13
Directament a la Secretaria, c/ Palau de la Música, 4-6, (6a. planta), de Barcelona. Horari
de 9 a 18 hores de dilluns a dijous, i divendres de 9 a 14 hores,
Tot esperant poder saludar-lo/la personalment el dia de l’assemblea, rebi una salutació
cordial.

Mariona Carulla
Presidenta de l’Orfeó Català
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