Benvolguda consòcia / benvolgut consoci,
L'Assemblea General Ordinària de la Societat Catalana de Llengua i Literatura del curs
2018-19 tindrà lloc dijous 13 de desembre de 2018, a l'Institut d'Estudis Catalans, a les
sis de la tarda, en primera convocatòria, o a dos quarts de set del mateix dia, en segona
convocatòria, amb el següent ordre del dia:
1. Paraules del president.
2. Notificació dels resultats de la votació electrònica per a la modificació dels
estatuts.
3. Torn obert de paraules.
Us recordem el text a modificar:
Atès que els estatuts de la SCLL determinen que “Els càrrecs de la Junta seran
triennals i reelegibles; l’elecció de la Junta serà vàlida amb la meitat dels vots de
l’Assemblea General en ple; cada trienni es renovaran tan sols la meitat dels càrrecs de
la Junta Directiva, és a dir tres de les sis persones que la constitueixin.” (primer paràgraf
de l’article 7è), us proposem modificar aquesta durada a fi que quedi redactada així: “Els
càrrecs de la Junta seran quadriennals, renovables consecutivament una sola vegada;
l’elecció de la Junta serà vàlida amb la meitat dels vots de l’Assemblea General en ple;
cada quadrienni es renovaran tan sols la meitat dels càrrecs de la Junta Directiva, és a
dir tres de les sis persones que la constitueixin.”
D’acord amb l’article 15è del nostres estatuts, aquesta proposta de modificació s’ha de
sotmetre a la votació dels socis, amb el benentès que, si finalment resulta aprovada, els
càrrecs de la junta actual prorrogaran el mandat dos anys més, de manera que els membres
elegits el 2012 l’acabaran el 2020 i els restants, elegits el 2015, l’acabaran el 2023. Tant
el 2020 com el 2023 es procediria, per tant, a convocar eleccions per cobrir els càrrecs
vacants en cada cas.
Atès l’èxit de participació i la facilitat del procediment, la Junta de Govern, amb el suport
de la gerència de l’Institut d’Estudis Catalans, ha acordat també enguany la utilització de
la votació electrònica. Així, el vot per correu postal i el presencial durant l’Assemblea
seran substituïts per l’electrònic realitzat prèviament.
La plataforma de votació electrònica és accessible des de qualsevol ordinador personal
seguint les següents instruccions:
A la pàgina web de la Societat (http://scll.llocs.iec.cat/), trobareu l’enllaç per accedir a la
pantalla d’identificació, on haureu d’introduir les següents dades:
Nom d’usuari: NIF per als membres amb DNI o NIE espanyol o Codi
identificador francès.
Contrasenya:
El mateix nom d’usuari amb la lletra en minúscula. Si ho
desitgeu, des de la pestanya “Editar perfil” podreu canviar la
contrasenya.
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A continuació, la mateixa aplicació us guiarà fins a dipositar el vot.
La votació serà activa des del moment de rebre aquest correu fins a les 16 hores del dia
de l’Assemblea, el 13 de desembre de 2018.
TINGUEU EN COMPTE QUE NO ES PODRÀ VOTAR DURANT L’ASSEMBLEA.
Abans de connectar-vos per primera vegada a la plataforma de votació, us recomanem la
lectura del document detallat de procediment, que trobareu adjunt a aquest escrit.
Per a qualsevol dubte o suggeriment adreceu-vos a la Secretaria de la Societat (A/e:
scll@iec.cat; tel. 935 529 104, Blanca Betriu).
Ens complaurà molt la vostra assistència a l’Assemblea i la vostra participació a la
votació.
En nom de la Junta de Govern, us saluda atentament.

Manuel Llanas,
President
Barcelona, 16 de novembre de 2018
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