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Benvolgudes sòcies i benvolguts socis individuals, 

Benvolgudes i benvolguts portaveus de socis coŀlectius, 

 

Tal com estableixen l’article 6 dels Estatuts i els articles 8 i 14 del Reglament de règim 

interior, em plau convocar eleccions a la Junta Directiva de la SCATERM, que s’esdevindran 

conjuntament amb l’Assemblea General ordinària anual, d’acord amb l’ordre del dia que 

rebreu a començament del mes de maig: 

 

Lloc:  Sala Nicolau d’Olwer de l’Institut d’Estudis Catalans  

(c. del Carme, 47, de Barcelona) 

Dia:  dijous 24 de maig de 2012 

Hora:  16.00 h en primer convocatòria i 16.30 h en segona convocatòria 

 

Recordeu que es poden presentar candidatures presidencials (amb els quatre càrrecs directius 

principals, com a mínim; article 14.2 del Reglament) i també candidatures individuals a vocal 

(article 14.3 del Reglament). Són elegibles tant els socis individuals com els que representen 

els socis coŀlectius. En aquest segon cas, cal tenir en compte la participació en la Junta 

Directiva és a títol personal. 

 

Demanem a les persones que hi estigueu interessades que formalitzeu les vostres candidatures 

mitjançant un correu electrònic a scaterm@iec.cat o per correu postal a la seu de la 

SCATERM (carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona) abans del dia 4 de maig de 2012. 

 

En tots els casos hi heu de fer constar les dades següents de cada persona candidata: 

— nom i cognoms 

— DNI 

— qualitat de soci/sòcia (individual o representant de soci coŀlectiu) 

— telèfon de contacte 

— adreça de correu electrònic. 

 

Podeu consultar els Estatuts vigents de la Societat a l’adreça d’Internet  

http://blocs.iec.cat/scaterm/about/normativa/estatuts. Així mateix, en podeu consultar el 

Reglament de règim interior a http://blocs.iec.cat/scaterm/about/normativa/reglament-de-

regim-interior. 

 

Ben cordialment, 

 
Jaume Martí 

President 

 

Barcelona, 19 de març de 2012 
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