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PROPOSTA DE REGLAMENT DE RÈGIMEN INTERIOR DE LA 
SOCIETAT CATALANA D’ESTADISTICA (SoCE) 

Aprovada per la Junta Directiva en la seva sessió de 6 de juliol de 2016 i per l’Assemblea 
General de Socis de data 7 d’octubre de 2016 

 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DE LA SOCIETAT CATALANA 
D’ESTADÍSTICA (SoCE) 

Entitat vinculada a l’Institut d’Estudis Catalans 

 

Article 1. Objecte 

L’objecte d’aquest Reglament de règim interior és regular el funcionament de la 
Societat Catalana d’Estadística (SoCE) en tot allò que no estableixen els seus 
Estatuts. 

Article 2. Representació 

El soci o sòcia que vulgui delegar la representació en un altre soci o sòcia ho ha de fer 
mitjançant un poder escrit degudament signat, que s’ha de lliurar a la Junta Directiva 
fins a la vigília de l’Assemblea General. 

Article 3. Dret de vot 

Amb caràcter general, el dret de vot s’exercirà personalment el dia que es convoqui 
l’Assemblea General amb aquesta finalitat. S’admet el vot per correspondència i la 
possibilitat de delegar l’exercici del dret de vot en un altre soci. 

Article 4. Vot per correspondència  

En les votacions en què s’han d’elegir els membres de la Junta Directiva els socis 
poden votar per correspondència. El soci o sòcia que vulgui votar per correspondència 
ha de fer arribar el seu vot a mans de la Junta Directiva, com a màxim, el dia abans de 
l’Assemblea. En aquest cas, s’ha d’enviar una papereta dins un sobre clos on consti 
«Eleccions a la Junta Directiva». Aquest sobre clos ha d’anar dins un altre sobre, amb 
remitent, adreçat a la Secretaria de la Societat Catalana d’Estadística. 

Article 5. Delegació de vot 

Per delegar el vot en un altre soci cal adreçar per escrit a la Junta Directiva la 
comunicació següent, signada: 

“DELEGACIÓ REVOCABLE DE VOT: 

En/na: 

delega en/na:  
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la representació per a exercir el dret de vot i poder deliberar i prendre acords sobre els 
assumptes de l’ordre del dia de l’Assemblea General que se celebrarà el ... (escriure 
dia/mes/any).” 

La delegació s’ha de fer expressament per escrit i ha d’anar signada. L’escrit signat es 
pot traslladar a la Junta Directiva com adjunt d’un correu electrònic i la delegació serà 
sempre nominativa i revocable (mitjançant un escrit similar en sentit contrari, també 
adreçat a la Secretaria de la Junta dins el mateix termini) fins a la vigília de la data de 
votació. Cada soci només podrà representar fins a dos socis. 

Article 6. De l’incompliment de les funcions dels càrrecs  

Es prerrogativa del president/a el cessament de qualsevol membre de la Junta 
Directiva per incompliment reiterat de les seves funcions o absència reiterada dels 
òrgans de govern, sens perjudici de que s’estableix un reglament de sancions. 

Article 7. Presentació de candidatures a càrrecs de la Junta 

En els processos electorals, la Junta Directiva sortint actuarà de Junta Electoral. La 
convocatòria dels processos electorals es realitzarà com a mínim un mes abans de la 
data de votació en Assemblea. Contindrà un calendari on constarà un període per al 
lliurament de candidatures, un període de campanya electoral i la data de votació en 
Assemblea. S’acceptaran les candidatures constituïdes per una persona física que 
l’encapçalarà com a president/a, i una persona per a cada càrrec de la Junta d’acord 
amb l’article 14 dels Estatuts. 

Totes les persones que integrin una candidatura hauran de ser socis en actiu (art. 4 
dels Estatuts). Per presentar formalment una candidatura basta enviar un missatge a 
la Junta Electoral, dins el termini assenyalat en el calendari, indicant l’interès de totes 
les persones en presentar-se com a candidatura, indicant quin càrrec ocuparà cadascú 
i el nom de la persona amb què es designarà la candidatura. Només podran rebre 
publicitat i material promocional de les diverses candidatures els socis que ho hagin 
admès expressament. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una 
còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, 
sempre que els associats ho autoritzin expressament. Des del moment que es publiqui 
la relació de candidatures acceptades, la Junta els proporcionarà aquesta llista de 
noms i adreces. És decisió de cada candidatura determinar quins materials són 
adequats per a la promoció del seu projecte per als propers anys, així com suportar les 
despeses que eventualment se’n puguin derivar. 

Article 8. Règim econòmic i disposició de recursos  

La SoCE és una societat vinculada a l’Institut d’Estudis Catalans amb funcionament 
autònom. Igualment, la SoCE fixa que el cobrament de quotes als associats es fa 
durant el primer trimestre de l’any corresponent. 

Disposició addicional primera 

L’entrada en vigor d’aquest Reglament va ser aprovada en l’Assemblea General de 
socis del dia 7 d’octubre de 2016. 


