
 

 
 

Benvolguda consòcia / Benvolgut consoci: 

 

 Enguany l’IEC ha iniciat un procés perquè totes les societats filials harmonitzin 

els períodes de mandat de les juntes respectives al fixat pels estatuts de l’Institut, segons 

els quals “El mandat dels càrrecs electius té una durada de quatre anys, renovables 

consecutivament un sola vegada” (apartat segon de l’article 22 del capítol IV). 

Atès que els estatuts de la SCLL determinen que “Els càrrecs de la Junta seran 

triennals i reelegibles; l’elecció de la Junta serà vàlida amb la meitat dels vots de 

l’Assemblea General en ple; cada trienni es renovaran tan sols la meitat dels càrrecs 

de la Junta Directiva, és a dir tres de les sis persones que la constitueixin.” (primer 

paràgraf de l’article 7è), us proposem modificar aquesta durada a fi que quedi redactada 

així: “Els càrrecs de la Junta seran quadriennals, renovables consecutivament una 

sola vegada; l’elecció de la Junta serà vàlida amb la meitat dels vots de l’Assemblea 

General en ple; cada quadrienni es renovaran tan sols la meitat dels càrrecs de la 

Junta Directiva, és a dir tres de les sis persones que la constitueixin.” 

 D’acord amb l’article 15è del nostres estatuts, aquesta proposta de modificació 

s’ha de sotmetre a la votació dels socis, amb el benentès que, si finalment resulta 

aprovada, els càrrecs de la junta actual prorrogaran el mandat dos anys més, de manera 

que els membres elegits el 2012 l’acabaran el 2020 i els restants, elegits el 2015, 

l’acabaran el 2023. Tant el 2020 com el 2023 es procediria, per tant, a convocar 

eleccions per cobrir els càrrecs vacants en cada cas. 

 La votació es farà exclusivament per via electrònica, per a la qual caldrà 

imprescindiblement disposar del DNI del votant. A mitjan novembre us informarem de 

les dates de votació i us enviarem informació sobre el procediment. Finalment, a 

l’assemblea de desembre, fixada el dia 13, la junta procedirà al recompte dels vots 

emesos i a comunicar-ne el resultat. 

 

 Ben cordialment, 

 
 

Manuel Llanas 
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