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Benvolguts socis,
Ens tornem a posar en contacte amb vosaltres per anunciar-vos que finalitzat
aquest primer termini de presentació de candidatures per a la renovació de
l’actual Junta Directiva de l’Associació i no havent-ne rebut cap proposta,
tornem a obrir un nou termini que es perllongarà fins el dia 2 de gener del
proper 2022.
Us animem a presentar les vostres candidatures, seguint les normes dels
Estatuts de l’Associació.
Esperem les vostres propostes!
Cordialment,

Marilao Castejón Pérez
Secretària de la Junta Directiva

Barcelona, 10 de novembre de 2021.
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Benvinguts socis,
Us volem recordar que, davant la finalització del període de permanència de
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l’actual Junta Directiva, iniciem el procés d’eleccions tal i com ja us vam
anunciar en una comunicació anterior del passat mes de maig.
Convocatòria:
1. Inici del procés: 23 d’octubre de 2021
2. Presentació de candidatures: Fins al dia 8 de novembre de 2021
Com ja sabeu les candidatures s’han de presentar fent arribar a la Secretària
de l’associació, a través de les nostres oficines del carrer Casanovas, les
vostres propostes avalades com a mínim per 50 socis.
La regulació d’aquest procés es farà segons marquen els Estatuts que podeu
consultar a la nostre web dins l’apartat “organització interna” → “Estatuts”, o a
les nostres oficines.
Us animem a participar activament en l’associació de la que tots formem part i
que tanta satisfacció ens proporciona.

Cordialment,

Marilao Castejón Pérez
Secretària de la Junta Directiva

Barcelona, octubre de 2021.
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Benvolguts socis,
El dia 23 de novembre de 2021 finalitza el període de 4 anys de permanència
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de l’actual Junta Directiva i per tant és molt important que es presentin
candidatures amb nous projectes.
El termini establert per iniciar el procés d’eleccions ve regulat dins els Estatuts
de les AUGG BCN UB (Capítol 3, article 14.3) i en aquest moment encara
queda lluny del prescrit per iniciar-lo.
Tenint present les circumstàncies actuals de poca o nul·la relació entre els
associats, s’ha considerat prudent començar amb suficient antelació per a que
les possibles noves candidatures tinguin temps suficient de configurar-se.
Les candidatures que es vulguin presentar hauran de fer arribar a la Secretària
de la nostra associació la seva proposta on especifiquin el seu projecte. Les
candidatures hauran de ser avalades per un mínim de 50 socis que coneguin la
seva proposta, segons determina l’article 14.3, del Capítol IV dels Estatuts.
Els articles que fan referència a la Junta Directiva acompanyaran a la present
comunicació i es podran també consultar a la web de la nostra associació dins
de l’apartat “organització interna” - “Estatuts”
Volem animar als nostres socis a presentar candidatures per tal de participar en
la gestió de les Aules, amb tota la responsabilitat que això suposa, realitzant
una tasca molt gratificant.
Per a qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb l’Entitat a través
dels telèfons 93.451.45.60 o

93.451.23.56, o per correu electrònic

info@auggbcn-ub.org.
Cordialment,

Marilao Castejon Perez
Secretària Junta Directiva
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Articles 14 i 15 dels estatuts
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Article 14
14.1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació.
Componen aquest òrgan un mínim d’onze i un màxim de quinze membres,
entre els quals hi haurà: el president, dos o tres vicepresidents, el secretari,
el tresorer, i entre cinc i nou vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per
persones diferents.
14.2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva es fa per votació de
l'Assemblea General. Els membres de l’òrgan de govern entren en funcions,
un cop han acceptat el càrrec per al qual han estat escollits o nomenats.
14.3. Les candidatures per a la Junta Directiva seran homogènies, escollides
i presentades per les persones que optin al càrrec de president.
Els candidats han de tenir almenys una antiguitat de cinc anys, en el cas del
president i dels vicepresidents, i de tres, per a la resta de càrrecs i, en tots
els casos, estar al corrent del pagament de quotes.
Les candidatures que optin a ser elegides hauran de fer arribar la proposta
que fan al secretari de l’associació, especificant-hi el seu projecte, trenta dies
abans de la celebració de l’Assemblea.
Les candidatures han de ser avalades per un mínim de cinquanta socis.
L’òrgan de govern, si s’hi produeixen vacants durant el termini per al qual
han estat designats els seus membres, pot nomenar substituts, els quals
ocuparien la vacant fins a la següent reunió de l’Assemblea General.
En cas que es produís una vacant es podrà cobrir per un soci,
provisionalment. Si la vacant es produís entre els càrrecs existents dins la
Junta Directiva, els seus membres en proveiran la cobertura de manera
provisional i interina, fins a la propera Assemblea, atribuint les funcions del
càrrec vacant a qui hagi estat escollit segons proposta feta pel president.
En aquest supòsit excepcional de cobertura de vacant queda exceptuada
l’exigència del paràgraf 14.1, in fine d’aquest article. En el cas que es tractés
del president, la vacant serà coberta per un dels vicepresidents que sigui
designat per aquest motiu i per acord de la Junta Directiva.
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14.4 L’acceptació o cessació en el càrrec, per al qual han estat escollits o
nomenats els membres de l’òrgan de govern, s’ha d’inscriure en el registre
d’associacions.
14.5 Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.
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Article 15
15.1 Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un
període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
Els càrrecs de tresorer/a i secretari/a, són càrrecs escollits expressament per
la Junta Directiva que resulti de les eleccions, a instàncies del president.
15.2 El cessament dels càrrecs, abans d'extingir-se el termini reglamentari
del seu mandat, pot esdevenir-se per:
a) Mort o declaració d’absència.
b) Incapacitat o inhabilitació que no permeti l’exercici del càrrec.
c) Renúncia notificada a l’òrgan de govern.
d) Separació acordada per l’Assemblea General.
e) Per acord de nou membres, com a mínim, de la Junta Directiva.
f)

La manca d’assistència a cinc convocatòries de reunió de la Junta
Directiva durant un any natural.

g) Qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.
Article 13.4
13.1. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia
de la llista dels socis, amb els seus domicilis i les adreces de correu
electrònic, sempre que es compleixin els requisits legals sobre protecció de
dades.
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