INFORMACIONS SOBRE LES ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva convoca als socis i sòcies majors d’edat i al corrent de pagament a eleccions
per a la renovació de càrrecs a la Junta Directiva. També ha posat en marxa una Comissió Electoral
per vetllar sobre aquest procés. En formen part la vicepresidenta segona (Marina Llansana),
el tresorer (Pere Carles) i dues vocals (Marina Gay, Roser Sebastià).
Aquest procés electoral es posa en marxa a data d’avui i fins la celebració de l’Assemblea General
Ordinària (AGO) del proper divendres 10 de juliol.

QUINS CÀRRECS S’HAN D’ESCOLLIR?
Càrrecs de la Junta Directiva que s’han de cobrir amb un mandat estatutari de quatre anys
(art.12 Estatuts Òmnium)
• Vicepresidència primera
• Secretaria
• Vocalia 10
• Vocalia 11
• Vocalia 12
• Vocalia 13

• Vocalia 14
• Vocalia 15
• Vocalia 16
• Vocalia 17
• Vocalia 18

Càrrecs de la Junta Directiva que s’han de cobrir amb un mandat
estaturari de dos anys (art.12 Estatuts Òmnium).
• Vocalia 6,

SOBRE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
• Les candidatures han de comptar amb un nombre de persones igual als llocs de la 		
Junta Directiva que s’han de cobrir. No es poden presentar candidatures individuals.
• Les candidatures han d’indicar en un sol full el nom i els cognoms de les persones que en formen
part, els càrrecs als quals opten i la seva signatura. És a dir, en aquestes eleccions cal presentar una
llista de 12 persones.
• Les persones que es presentin per formar part d’una candidatura han de ser sòcies, majors d’edat,
al corrent de pagament i amb una antiguitat mínima d’un any en el moment de la convocatòria.
• Les candidatures s’han de presentar telemàticament a l’adreça secretaria@omnium.cat abans
del diumenge 14 de juny a les 23.59h. El correu electrònic ha d’incloure en document adjunt ua
escrit amb el nom de la candidatura i una graella amb el nom i cognoms de cada candidat, la seva
signatura i el càrrec al qual es proposen.
• Les candidatures poden designar un o més interventors i un o més suplents en el mateix escrit.
Aquestes persones han de ser sòcies, però no poden ser candidates.
• La Junta Directiva, a proposta de la Comissió Electoral, aprovarà aquelles candidatures que
compleixin els requisits en sessió ordinària el dilluns 15 de juny. Posteriorment, anunciarà
públicament les candidatures proclamades.
• Les candidatures poden presentar un pla de treball, que s’enviarà als socis i les sòcies a través dels
mitjans de comunicació de l’entitat.

SOBRE VOTACIONS A LA JUNTA DIRECTIVA
• Les eleccions a Junta Directiva se celebraran via votació electrònica entre els propers 18 de juny
i 10 de juliol.
• Poden votar els socis i sòcies majors d’edat que estiguin al corrent de pagament a la data de la
convocatòria (4 de juny).
• Comptem amb un sistema de votació electrònica, personal i intransferible. Tots els socis majors
d’edat i al corrent de pagament al moment de fer la convocatòria rebran un correu electrònic
a partir del 18 de juny per exercir el seu dret a vot.
• Les persones jurídiques sòcies i al corrent de pagament també poden votar. En aquest cas,
hauran d’acreditar mitjançant un certificat quina persona pot votar en nom de l’entitat a la qual
representa. Caldrà fer arribar aquest certificat a l’adreça ago@omnium.cat.
• Les votacions es fan pel sistema de llistes obertes, és a dir, cal indicar a quines persones es
vol votar dins de la llista o llistes proclamades.
• Degut a la situació sobrevinguda per la pandèmia sanitària, i seguint les indicacions
extraordinàries del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, tant sols es preveu
l’opció de vot eletrònic.

SOBRE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA (AGO)
• Aquestes eleccions a la Junta Directiva es convoquen en el marc de l’Assemblea de l’entitat.
L’AGO repassarà la memòria d’activitats; i aprovarà, si escau, el tancament econòmic 2019.
També proclamarà els resultats electorals de les eleccions a la Junta Directiva.
• L’AGO es farà telematicament. A partir de l’1 de juliol es posarà a disposició dels socis la
documentació de l’Assemblea mitjançant la pàgina web de l’entitat.
• Els socis rebran per correu electrònic un enllaç personalitzat per accedir a l’àrea de participació
de l’AGO: podran fer arribar les seves preguntes i votar electrònicament des d’aleshores.
• El divendres 10 de juliol, en tot cas, la Junta Directiva respondrà totes aquelles qüestions
rebudes, tancarà les votacions i donarà pas a l’acte de presa de possessió de la nova Junta
Directiva. Aquest acte es podrà seguir el mateix divendres de juliol via streaming pels canals
de l’entitat.
• En qualsevol cas, Òmnium posa en marxa a partir d’avui el Centre d’Ajuda, un servei d’atenció
al soci sobre les eleccions a la Junta Directiva i l’AGO. Hi podeu accedir mitjançant aquest enllaç.
Per qualsevol dubte o informació contacteu al correu ago@omnium.cat
o bé truqueu al (93) 319 80 50
• D’altra banda, podeu consultar la convocatòria de l’Assemblea, els Estatuts de l’entitat,
el Reglament Electoral i d’altres informacions al web d’Òmnium.

La Junta Directiva
Barcelona, 4 de juny de 2020

