
 
 
Benvolguts i benvolgudes, 

Per la present, quedeu convocats a l'Assemblea extraordinària de la Societat Catalana de 
Filosofia, que tindrà lloc el proper 3 de desembre, a les 18:30, a la sala Pi i Sunyer, amb un 
únic punt del dia: 
 

1.- Proposta i votació sobre una reforma dels Estatuts de la SCF segons el text que 

segueix: 

Proposta de modificació dels Estatuts de la SCF 
 
Per indicació de l’Institut d’Estudis Catalans i per tal d’acomodar-se a les normes generals de 
l’IEC, cal procedir a una modificació dels Estatuts de la nostra Societat. El canvi afecta 
només a un article i pretén limitar el nombre de mandats de la Presidència. 
Segons l’Article 17, “[a]quests Estatuts, i també el Reglament de règim interior, seran 
reformables en una assemblea extraordinària de socis convocada a aquest efecte. Perquè la 
reforma sigui vàlida, caldrà que obtingui el vot favorable de les dues terceres parts dels 
membres de la Societat presents en l’Assemblea i que sigui aprovada pel ple de l’IEC.” 
  
És per aquest motiu que es convoca una Assemblea General Extraordinària que tindrà lloc el 
3 de desembre, a les 18h, amb el següent punt únic en l’ordre del dia: 
  
1/ Votació de la proposta de reforma dels Estatuts de la Societat Catalana de Filosofia. 
 
PROPOSTA: En lloc de l’actual article 9: “Els càrrecs del Consell Directiu són triennals i 
reelegibles, i seran escollits entre els membres de la Societat per majoria de vots dels socis 
presents en la sessió ordinària anual”, es proposa aquest nou redactat: 
 
“Els càrrecs del Consell Directiu són triennals i reelegibles, excepte el càrrec de president, 
que no podrà ser reelegit en la convocatòria posterior a dos mandats consecutius. Els 
càrrecs del Consell Directiu seran escollits entre els membres de la Societat per majoria de 
vots dels socis presents en la sessió ordinària anual.” 

 
Esperem comptar amb la vostra presència. 

 

Atentament,  

 

Bernat Torres  

Secretari Societat Catalana de Filosofia 


