Joan Oliveras i Bagués, actuant com a secretari interí de la Junta Directiva de l’Orfeó Català i
en exercici de les funcions previstes als estatuts de l’Associació
CERTIFICA:
I.

Que, d’acord amb el contingut de l’acta de la reunió, la Junta Directiva de l’Orfeó, en
sessió celebrada el 17 d’abril de 2018, va acordar que en cas que, amb motiu de les
eleccions convocades per al dia 26 de juny de 2018 per escollir els membres de la Junta
Directiva de l’Associació, quedés vacant el càrrec de secretari, aquest quedaria ocupat
de forma interina per Joan Oliveras i Bagués fins que el nou secretari de la Junta
Directiva resultant de les eleccions esmentades prengués possessió del seu càrrec.

II.

Que, en data 24 de maig de 2018, Joan Vallvé i Ribera va presentar la seva renúncia al
càrrec de secretari de la Junta Directiva de l’Orfeó Català, d’acord amb el que estableix
l’article 54 del estatuts de l’Associació.

III.

Que, des del mateix moment de produir-se la renúncia de Joan Vallvé i Ribera al seu
càrrec, correspon a Joan Oliveras i Bagués d’exercir les funcions de secretari de la Junta
Directiva de l’Orfeó Català, amb caràcter interí i de conformitat amb els acords adoptats
per la Junta Directiva en sessió celebrada el 17 d’abril de 2018.

IV.

Que, amb motiu de les eleccions convocades per la Junta Directiva de l’Orfeó Català en
sessió celebrada el 17 d’abril de 2018, a les 14.00 hores del dia 27 de maig de 2018
només constava com a presentada a la Secretaria de l’Orfeó Català una única
candidatura, formada pels membres següents:
Presidenta

MARIONA CARULLA i FONT

Vicepresident primer

ÀLEX ROBLES i FITÓ

Vicepresident segon

ANTONI ROS-MARBÀ

Secretari primer

JOAN VALLVÉ i RIBERA

Secretari segon

CARLOS CUATRECASAS i TARGA

Tresorer

JOAN PLANES i VILA

Arxiver-bibliotecari

JOAQUIM BORRÀS i GÓMEZ

Vocal 1

EMILIO ÁLVAREZ i COSTA

Vocal 2

ASSUMPTA TERRÉS i BOVET

Vocal 3

GLÒRIA RENOM i VALLBONA

Vocal 4

JAUME AYATS i ABEYÀ

Vocal 5

JOAN MANUEL SOLER i PUJOL
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V.

Vocal 6

LLUÍS DOMÈNECH i GIRBAU

Vocal 7

ÀLEX HONRUBIA i GIL

Vocal 8

MARIA DEL MAR CALVET i FRANCESCH

Que, d’acord amb l’article 55 dels estatuts de l’Associació, transcorregut el termini de
presentació de candidatures i havent-se formalitzat una única candidatura, en data 28
de maig de 2018 el secretari interí de l’Orfeó Català procedeix a comprovar el
compliment de la candidatura presentada dels requisits previstos a l’article 54 dels
estatuts. A aquest efecte, es comprova que la candidatura encapçalada per Mariona
Carulla i Font està avalada per la signatura de 108 socis amb dret de vot, dos avals dels
quals no es consideren vàlids perquè no compleixen els requisits previstos a l’article 54.1
dels estatuts.

I en virtut del que precedeix
ACORDA:
Primer.- D’acord amb l’article 55.1 dels estatuts, admetre al procés electoral, convocat el 17
d’abril de 2018 per escollir els membres de la Junta Directiva de l’Orfeó Català, la candidatura
encapçalada per Mariona Carulla i Font, els membres de la qual consten més amunt.
Segon.- D’acord amb l’article 55.2 dels estatuts, custodiar la candidatura admesa al procés
electoral i posar-la a disposició de tots els socis de l’Orfeó Català que, en horari d’oficina,
vulguin consultar-la.
Tercer.- D’acord amb l’article 55.3 dels estatuts, ordenar que la candidatura admesa sigui
exposada al tauler d’anuncis de l’Orfeó Català fins a la celebració de la jornada electoral
convocada per al dia 26 de juny de 2018.
Quart.- Informar tots els socis de l’Orfeó Català que, atesa la presentació i admissió al procés
electoral d’una única candidatura, les funcions de la Mesa Electoral previstes a l’article 56 dels
estatuts de l’Associació seran exercides pel secretari interí de la Junta Directiva.
Aquests acords poden ser objecte d’un únic recurs de reposició, que es pot presentar davant la
Secretaria de l’Orfeó Català, en el termini de 24 hores, d’acord amb el que preveu l’article 56.7
dels estatuts de l’Associació.
Barcelona, 28 de maig de 2018.

Joan Oliveras i Bagués
Secretari interí de la Junta Directiva de l’Orfeó Català
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