Assemblea General 14/06/2019

Elecció de membres del Consell Rector/Junta
Informació sobre el procés d’elecció dels membres del Consell Rector i Junta de
SostreCívic, i procés per presentar candidatures

Procés d’elecció de membres:
En els Estatuts Socials de la cooperativa, l’article 76 determina que
“La composició del Consell Rector és d’un mínim de 6 membres, i es conﬁgurarà de la
manera següent:
a) D’elecció directa: amb un mínim de 4 i ﬁns a un màxim de 8 membres seran
escollit d’entre les persones sòcies (de totes les tipologies i de qualsevol projecte).
b) D’elecció a proposta dels projectes o seccions: també podran formar part del
Consell Rector, les persones sòcies designades com a representants dels projectes
d’habitatge cooperatiu –o grups impulsors si s’escau–, o seccions, que són
aprovades per l’Assemblea de cada projecte d’habitatge cooperatiu o secció i amb
ratiﬁcació del Consell Rector. Aquestes persones seran proposades d’acord amb
l’esmentat procediment establert i el seu nomenament ha de ser necessàriament
aprovat per l’Assemblea general.”
L’article 77 determina:
“L’elecció de les persones candidates es farà per votació secreta d’acord amb el
procediment següent:
- Resultaran escollides aquelles persones que obtinguin més vots entre les persones
candidates pel procediment d’elecció directa, cobrint la totalitat de les places
convocades i d’acord amb l’article anterior.
- Resultaran escollides aquelles persones que obtinguin més vots aﬁrmatius que
negatius entre les persones candidates pel procediment d’elecció a proposta de
projectes o seccions.”

El Consell Rector actual ha acordat que les places de membres del CR per elecció directa
de l’Assemblea, seran de 6 membres, i la resta de membres a proposta dels PHC creats.
Atès que després de l’Assemblea només hi haurà dues persones al Consell Rector
d’elecció directa, s’obre un procés d’elecció de 4 places al CR a escollir directament
en la propera Assemblea General del 14/06.
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Procés d’elecció de membres:
a) D’elecció directa:
Les persones sòcies podran presentar la seva candidatura (a títol individual) ﬁns el
diumenge 9 de juny de 2019, enviant un correu-e a <consellrector@sostrecivic.cat>, perquè
aquesta pugui ser sotmesa a elecció de l’assemblea, per mitjà d’una votació secreta.
En el correu-e caldrà que exposi una breu presentació, detallant sintèticament (2 paràgrafs
màxim):
-

Nom i cognoms, edat
Descripció de la persona i currículum (p.ex.: professió, activitat laboral, experiències, etc.)
Vincle amb Sostre Cívic i motivació per ser membre del Consell Rector

b) D’elecció a proposta dels projectes
Els Projectes d’Habitatge Cooperatiu hauran d’acordar en l’Assemblea del seu Projecte la
designació de la persona per ser membre del Consell Rector i comunicar-ho ﬁns el
diumenge 9 de juny de 2019 enviant un correu-e a <consellrector@sostrecivic.cat>, perquè
l’assemblea pugui ratiﬁcar, per mitjà de votació secreta.
En el correu-e caldrà que exposin una breu presentació de la persona designada, detallant
sintèticament (2 paràgrafs màxim):
-

Nom i cognoms, edat
Descripció de la persona i currículum (p.ex.: professió, activitat laboral, experiències, etc.)
Vincle amb Sostre Cívic i motivació per ser membre del Consell Rector
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