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Bases per a la presentació de candidatures a la Junta Directiva del Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat 

 

1. En compliment dels Estatuts de l’entitat, la Junta Directiva del Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat es renovarà totalment cada tres anys. 

2. Els anys en què correspongui renovar la Junta, el secretari o secretària de Junta del 
Centre d’Estudis Comarcals, d’acord amb la Junta Directiva, convocarà eleccions i així 

ho farà conèixer a la totalitat dels socis i les sòcies de l’entitat en un termini de temps 
oportú per tal que tots els que ho desitgin puguin presentar la seva candidatura.  

3. Així mateix, la Junta haurà d’aprovar un calendari electoral, que també es farà públic 
entre els associats i associades.  

4. El Capítol IV, article XIV dels Estatuts diu textualment  

Capítol IV. La Junta Directiva  

Article XIV  

1) La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Els seus membres han de ser 

persones associades de l’entitat i són elegits per votació de l’Assemblea General. Componen aquest 

òrgan el president/a, el secretari/ària, el tresorer/a i tants vicepresidents/tes com comissions es creïn, 

sense que això hagi de suposar un increment del nombre màxim de membres de la junta (18 

membres). Els càrrecs de president, secretari i tresorer han de ser exercits per persones diferents. 

2) Els càrrecs que afecten la presidència, la primera vicepresidència, la secretaria, la tresoreria i les 

vocalies s’elegiran individualment per votació de l’Assemblea General cada tres anys. Posteriorment, 
la mateixa Junta Directiva escollida per l’assemblea, decidirà d’entre els seus vocals quins hauran 

d’exercir els càrrecs restants de vicepresidents, que actuaran com a presidents de les comissions de 

treball de l’entitat. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec. 

                                                                      

5. Per tant 

a. La Junta estarà formada per un mínim de 4 i un màxim de 18 persones.  

b. Els i les candidates a Junta ho seran sempre a títol individual. 

6. Cada candidat/a a Junta haurà d’aportar la següent informació: 

a. Nom i cognoms amb indicació del municipi en què resideix i un telèfon i un 
correu electrònic de contacte.  

b. Indicació del càrrec a què opta per a la seva elecció directa a l’Assemblea 
(president/a, vicepresident/a primer/a, secretari/ària o vocal).   

7. Si el candidat/a opta a president/a, s’haurà d’ajustar a més als següents 
requeriments:  

a. Haurà de tenir una antiguitat mínima d’un any com a soci o sòcia.  

b. Haurà de fer arribar la seva proposta a la seu del CECBLL a través del correu 
electrònic o del correu postal dins del termini fixat pel calendari electoral.  
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c. La proposta haurà d’anar acompanyada d’un breu resum del programa 
d’actuació per al trienni de mandat al qual s’opta (màxim 3500 caràcters, 
espais inclosos). Aquest programa d’actuació s’haurà d’exposar en un màxim de 
15 minuts davant de l’Assemblea General Extraordinària convocada als efectes 
d’elegir la Junta.  

d. Tota la documentació s’haurà de lliurar, com a mínim, en versió digital 
(mitjançant correu electrònic o pendrive) tot i que també podrà anar 
acompanyada d’una còpia impresa.  

e. Només les persones que optin a president/a tindran l’opció de presentar un 
equip de candidats/tes individuals, sense que en cap cas es pugui considerar 
l’existència d’una candidatura tancada, ja que en el moment de l’elecció 
prevaldrà sempre el nombre de vots obtingut per cadascun dels candidats i 

candidates a títol individual.   

f. El CECBLL farà públiques entre els seus associats i associades les propostes  a 
president/a de l’entitat un cop finalitzat el termini per a la seva presentació i 
amb anterioritat a l’assemblea extraordinària.  

8. Les persones que optin a qualsevol dels altres càrrecs (vicepresident/a primera/a, 
secretari/ària o vocal) podran presentar-se fins al moment de celebració de les 

votacions.  

9. Si en el moment de la votació en assemblea extraordinària hi ha igual nombre de 
candidats individuals que càrrecs a elegir (1 candidat/a a vicepresident/a, 1 candidat/a 
a secretari/ària i 15 o menys candidats/tes a vocal), els respectius candidats podran 
ser directament proclamats, sense votacions, llevat que algun soci o sòcia demani que 
es  facin votacions.   

10. Per a aquests càrrecs, quan calgui desempatar es podrà recórrer a una segona ronda 
de votacions només per als candidats que han quedat empatats.  

11. Per a l’elecció de la presidència serà sempre necessària la votació i un resultat de 
majoria absoluta (la meitat + 1 dels assistents), motiu pel qual es podrà recórrer a 
una segona votació que recaurà només sobre els dos candidats més votats.  

 

Calendari de les eleccions 2019 a la Junta del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat 
per acord de junta del 18 de desembre de 2019:  

- Divendres 22 de febrer: inici del termini per a la presentació de candidatures a 
president/a. 

- Dimarts 5 de març a les 14 hores: finalització del termini de presentació de 
candidatures a president/a. 

- Dilluns 11 de març: proclamació de les candidatures rebudes, amb indicació de les 
acceptades i no acceptades mitjançant la pàgina web del CECBLL (www.cecbll.cat) i el 
correu electrònic.  

- Divendres 15 de març de 2019 a les 18,30 h: Assemblea General.  

 

http://www.cecbll.cat/

