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Acta de l’Assemblea General Extraordinària 24 de Novembre de
2010. Eleccions Junta Directiva associació Orfeó Català!

Cronologia
Al maig de 2011 vaig demanar copia de les actes de les assemblees anteriors. La resposta del
Secretari fou que “em remeto als Estatuts i li comunico que no tenim previst lliurar còpies d'actes
d’assemblees"!
A l’octubre de 2013, vaig tornar a demanar-la, un cop exhaurit el període d’impugnació de
l’assemblea, i llavors i vag tenir èxit. !
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Aqui esta l’anàlisi i conclusions.!

Full d’assistència.

!

• Amb Logotip Orfeó Català. Sense numerar.!
• En primera convocatòria es reben 108 socis en 10 taules dividides per un criteri alfabètic de
segments petits.!
• La fulla que m’entreguen esta signada manuscrita. Això significa que l’original no esta signat.!
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Full de Resultats.

!

• Amb Logotip Orfeó Català. Numerat “full 1 d’1”!
• Les 4 signatures de l’a fulla no coincideixen amb les signatures de l’acta de Constitució de la
Mesa Electoral.!
• La entrada i el recompte d’assistents en 2ª convocatòria s’ha agrupat en 2 taules amb un criteri
alfabètic ( A-L, M-A i Correu) que no coincideix amb el de la 1ª convocatòria, i es dona entrada a
mes de 300 socis en mig hora.!
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Full de l’acta

!

• Sense logotip.Numerat “full 1 d’1”!
• Respecte els requisit estatutaris del contingut de l’acta, falta la redacció del resultat i la relació
de socis assistents i la relació de socis que voten per correu!
• L’acta esta signada per nomes 3 dels 4 socis membres de la Mesa Electoral.!
• Falta la signatura d’en Marcel.li Curell, que va traspassar el juliol 2013, 2 anys després de
l’assemblea. !
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Moltes irregularitat en l’acta d’una assemblea, amb un únic punt en l’Ordre del Dia, i que aquest
punt es un acord public: El nomenament del President i la Junta Directiva de l’associació.!
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Com es que el Secretari de la Junta Directiva no va complir la seva obligació de recollir l’acta de
l’assemblea mes important que celebra una associació ?!
Com es que la Presidenta no es va ocupar d’aprovar aquest acta, o be a la pròpia assemblea, o
be per mitja de dos interventors com diuen els estatuts?!
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Un fet que faria dubtar de la legalitat o de la legitimitat del mandat da la Junta Directiva de Mariona
Carulla des de les eleccions del 2010. Quin es el suport real dels socis d’aquesta Junta Directiva?!
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