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Benvolguts, Benvolgudes, 
per encàrrec de la presidenta de la Societat, em plau convocar-vos a l’Assemblea General de Socis que tindrà lloc  
a la sala Pi i Sunyer del l’Institut d’Estudis Catalans, el dia 30 de novembre, en el marc de l’acte d’inici de curs.   
 
L’acte començarà a les 17.30 h amb la lliçó inaugural: “Aventures Matemàtiques a l’Espai”, a càrrec de la Dra. 
Ariadna Farrés Basiana, Astrodynamics Specialist at NASA Goddard Space Flight Center, Washington. 
 
A les 18:30 h. farem un petit refrigeri al claustre  

A les 19.00 h s’iniciarà l’Assemblea, amb el següent ordre del dia: 

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de l'assemblea anterior, la podeu veure aquí  

2.- Informe de la presidenta amb la participació dels responsables de les activitats fetes 

2.- Presentació i elecció de la Junta Directiva pel període Desembre 2022 a Novembre 2026 

4.- Proclamació del resultat de l’elecció  

5.- Informe econòmic i tancament de comptes 2021  

6. Actualització de quotes i pressupost pel 2023 

7.- Precs i preguntes. 
 
 
En relació als punts 2 i 6 de l’ordre del dia us informem que: 
 

Acabat el termini de presentació de candidatures que s’establia en l’organització del procés electoral 
(escrit del 20 d’octubre) s’ha presentat una única candidatura encapçalada per la Sra. Montserrat Alsina i 
Aubach. Adjuntem a aquesta convocatòria la presentació del seu programa. 
 

La votació es podrà fer presencialment el 30 de novembre a l’Assemblea general de socis i de manera electrònica 
amb el suport del Servei d’Informàtica de l’IEC. 

 
El procediment per a votar electrònicament és el que es descriu a continuació. 

S’ha d’accedir a la plataforma de votació (https://scfis.votacions.iec.cat). Per entrar-hi, se us demanarà que 
reproduïu un CAPTCHA. Una vegada dins de la plataforma, us apareixerà una pantalla on s’han d’escriure el nom 
d’usuari o correu electrònic (entreu el correu electrònic que vau donar a la SCM) i la contrasenya (és el vostre NIF 
amb la lletra en minúscula). La pantalla següent és la que permet accedir a l’urna electrònica. L’urna ja és oberta i 
no es tancarà fins al dijous 30 de novembre, a les dotze del migdia. 
Una vegada s’ha votat es pot repetir el vot tantes vegades com es vulgui. Cal tenir en compte, però, que el vot vàlid 
sempre serà l’últim que es faci. 

 
Podeu votar per correu postal. Si voleu fer-ho, cal que: 

prengueu la butlleta adjunta i marqueu amb una X la vostra opció de vot, introduïu la butlleta en un sobre en blanc i 
poseu aquest sobre (Tancat i sense cap identificació) dins d’un altre sobre, en el qual indicareu amb claredat a la part del 
remitent el vostre nom. Feu arribar aquest darrer sobre a la secretaria de la Societat Catalana de Matemàtiques, c/Carme, 
47. 08001 Barcelona.  
Per raons d’acreditació, els socis institucionals que vulguin exercir el dret de vot hauran de fer servir el procediment “per 
correu”. 
Podeu tenir la seguretat que es guardarà el caràcter secret dels vots rebuts. Es tindran en compte els vots rebuts fins a les 
12 hores del dia 30 de novembre.  

 
Ben cordialment, 
 
Imma Baldomá 
Secretària de la Junta Directiva de la SCM 
Barcelona, 9 de novembre de 2022 
 

https://scm.iec.cat/wp-content/uploads/2022/11/20211214assemblea_def.pdf

	Secretària de la Junta Directiva de la SCM

