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Acta de l'Assemblea General Extraordinaria de
Socis de la Societat Catalana de Geografia

A les set de la tarda del dia 8 de maig de 1997 i en segona convocatoria, es
reuní a Barcelona, als locals de lInstitut d'Estudis Catalans, l'Assemblea Gene
ral Extraordinaria de Socis de la Societat Catalana de Geografia (SCdG), amb
motiu de la modificació de l'article 14e del Reglament lotero de la Societat.

Obrí lacte el president, sr. Vicenc Biete, que, després d'agrair la presencia
dels assistents, explica que la modificació que es proposava de l'article 14e feia
referencia al vot per correu en l'elecció de cartees de la Junta de Govern; aquest
vot per correspondencia era reservat als socis residents fora de la ciutat de Bar
celona i hom volia fer-Io extensiu a tot el col-lectiu d'associats.

El text proposat per a l'article 14e, que es transcriu tot seguit, fou aprovat
unánimernent per l'Assemblea.

ARTICLE 14e: EIs socis que desitgin delegar la seva representació en un
altre soci caldra que ho facin per escrit degudament firmat. Lescrit sera lliurat
al president pel soci representant abans de cornencar l'Assemblea.

En les votaciona en que s'hagi d'elegir Junta de Govern, els socis podran
votar per correspondencia, fent arribar el seu vot a mans de la Junta de Govern
abans de cornencar I'Assemblea. En aquest cas, caldra enviar una papereta dins
un sobre clos on consti «Eleccions Junta de Covern». Aquest sobre clos ha d' a
nar dins un altre, amb remitent, adrecat a la secretaria de la SCdG-Eleccions
(carrer del Carme, 47.08001 Barcelona). Les votacions seran nominals o secre
tes a criteri de la presidencia, excepte en l'elecció de membres de la Junta de
Govern, en que seran secretes, i quan així ho sol-liciti més d'un vint per cent
deIs concorrents.

Sense cap altre tema a tractar, el president, sr. Vicenc Biete, dona per aca
bada l'Assemblea.
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