PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE
L’ORFEÓ CATALÀ
OBJECTIUS

La Junta Directiva de l’Orfeó Català proposa una modificació dels estatuts vigents de
l’Entitat per disposar d’una gestió més moderna i àgil. Les modificacions* plantejades
responen a quatre objectius:
1. Millorar el procés i la participació en l’Assemblea i en les eleccions de
l’Orfeó Català
2. Garantir una millor estabilitat de l’Entitat
3. Optimitzar el funcionament de l’organització
4. Dotar els estatuts de més claredat, tot eliminant-ne ambigüitats
* Les modificacions també inclouen una millora del contingut lingüístic global dels estatuts

PROCEDIMENT:

 El mes de setembre de 2014 la Junta Directiva va crear la Comissió d’Estatuts,
integrada per membres de la Junta i assessors.
 Els membres de la Comissió d’Estatuts són:
Mariona Carulla (presidenta)
Àlex Robles (vicepresident)
Joan Vallvé (secretari primer)
Jaume Martí (exsecretari de la Junta anterior)
Anna Rodés (vocal cantaire)
amb veu i sense vot: Joan Oller (director general)
 El mesos de setembre, octubre i novembre la Comissió va revisar i treballar en la
millora de cadascun dels articles dels estatuts i va presentar una primera proposta
de modificació que es va posar a disposició dels socis per tal de poder-hi
incorporar suggeriments i millores.
 Del 3 de desembre al 2 de gener es va obrir el procés participatiu per a la
modificació dels estatuts: els socis podien consultar-ne les modificacions al web i a
la Secretaria de l’Orfeó i proposar-hi suggeriments i/o millores. El 15 de desembre
es va oferir una sessió informativa per als socis.
 El 8 de gener la Junta Directiva va aprovar la versió definitiva de la proposta de
modificació dels estatuts.

OBJECTIU 1. Millorar el procés i la participació en l’Assemblea i en les eleccions de
l’Orfeó Català


Establiment d’una jornada electoral per escollir la Junta Directiva, a fi de facilitar
la màxima participació possible de tots els socis. Aquesta jornada electoral no
estava prevista en els anteriors estatuts (article 53è).



Introducció de la possibilitat d’establir un sistema de vot electrònic o telemàtic
en les votacions, per agilitzar i assegurar el recompte (article 53è).



Per facilitar la delegació de vot en una reunió de l’Assemblea, només caldrà
afegir la fotocòpia del DNI, tot adequant el sistema a la pràctica habitual del
món associatiu. S’elimina l’obligació de certificar la delegació de vot amb
signatura certificada (article 28è).



Ampliació del mínim de socis necessaris per sol·licitar la votació secreta, del 10%
al 25% dels socis presents, i així agilitzar el funcionament de l’Assemblea, tot
mantenint els drets dels socis (article 36è).



Cada candidatura, per poder participar en les eleccions de Junta Directiva, haurà
d’estar avalada per la signatura d’un nombre rellevant de socis, que s’estableix
amb un mínim de 100 (article 54è).



Possibilitat de trametre als socis la informació electoral per mitjans electrònics, la
qual ha d'incloure el nom dels components, el programa i els objectius bàsics de
cada candidatura (article 55è).



Designació del president de la Mesa Electoral de forma acordada entre els seus
membres, a fi de buscar el màxim consens i un millor funcionament de
l’organisme, en comptes de fer-se per sorteig (article 56è).



S’afegeix que la Mesa Electoral regularà els aspectes organitzatius del procés
electoral, les normes aplicables a les comunicacions i relacions entre socis i
candidats, així com resoldre les incidències que es donin dins del procés electoral
(article 56è).



Són vàlids els vots tramesos per qualsevol servei de correus, sempre que es lliurin
a la Secretaria de l’Orfeó fins a una hora abans d’iniciar-se la jornada electoral.
Aquesta delimitació horària no es trobava detallada (article 58è).

OBJECTIU 2. Garantir una millor estabilitat de l’Entitat



Els càrrecs de la Junta Directiva tenen una durada de 4 anys, en comptes de les
rotacions de càrrecs establertes anteriorment. En aquest sentit, s’hi afegeix una
disposició transitòria primera, que estableix que els càrrecs dels membres de la
Junta Directiva vigents en el moment de l’aprovació d’aquests estatuts renovats
tenen la durada prevista de 4 anys (article 38è).



La limitació de renovació de mandats no serà aplicable en cas que un càrrec de la
Junta vulgui optar a la Presidència de l’Associació, per tal de donar l’oportunitat
d’aprofitar l’experiència acumulada (article 38è).



S’afegeixen el Vicepresident primer i el Vicepresident tercer com a membres que
han de formar part de la Comissió Permanent que pot constituir la Junta, si ho
considera convenient. D’aquesta manera es garanteix que aquest òrgan executiu
tingui la màxima pluralitat i solidesa (article 41è).



Eliminació de la possibilitat que a proposta de 20 socis es pugui proposar el
nomenament d’un candidat alternatiu per ocupar una vacant en la Junta
Directiva. Correspondrà a la Junta el nomenament del nou substitut i aquesta
designació serà provisional fins a ser aprovada per l’Assemblea General.
D’aquesta manera es garanteix estabilitat en la governabilitat de l’Entitat (article
61è).

OBJECTIU 3. Optimitzar el funcionament de l’organització



Ampliar de tres a sis mesos el termini per convocar l’Assemblea General
Ordinària que ha d’aprovar anualment la gestió de la Junta Directiva, els
pressupostos i els comptes. D’aquesta manera els comptes es presentaran
emmarcats amb els comptes de la Fundació i el temps que es dóna als auditors
s’equipararà al funcionament habitual per a aquest tipus d’institucions (article
27è).



Eliminació del requisit de comptar amb la signatura de dos socis per tal
d’ingressar a l’Orfeó Català. La petició d’ingrés haurà de comptar amb el nom,
l’edat, el domicili i la categoria de soci al qual es desitja pertànyer (article 10è).

OBJECTIU 4. Dotar els estatuts de més claredat, tot eliminant-ne ambigüitats



Aclariment de les condicions dels socis protectors. Són socis protectors les
persones físiques o jurídiques que efectuen una aportació anual de, com a mínim,
el doble de la quota establerta per la Junta Directiva per als socis ordinaris. Fins
ara no se’n delimitava la quantitat mínima. D’altra banda, s’aclareix que el
representant de la persona jurídica també pot gaudir de la condició de soci de
l’Orfeó Català, concentrant en la mateixa persona l’exercici dels drets que li
corresponen com a soci de l’Associació i els que li corresponen com a
representant de la persona jurídica que assumeixi la condició de soci protector
(article 11è).



Eliminació del requisit de petició “amb un màxim de 150 socis” per proposar
una Assemblea Extraordinària. Es manté la condició d’un mínim del 10% dels
socis per exercir aquest dret. Tal com estava expressat, el “màxim” donava lloc a
interpretacions ambigües (article 27è b).



Generalització de l’article 37è, sense excepcions, que indica que els socis que no
poden votar un punt de l’ordre del dia per conflicte d’interessos, no computen a
l’efecte d’establir la majoria (article 36è).



Aclariment i reforç de les atribucions de la Junta sobre “acordar l’inici d’accions
legals davant qualsevol tribunal o autoritat administrativa”. Aquesta atribució no
es detallava explícitament en els estatuts vigents (article 40è).



S’adeqüen les funcions de l’Arxiver-bibliotecari i la gestió del Centre de
Documentació (article 49è).

