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CIRCULAR Nº 4/2019 
 
Salut soci! 
 
Aquest mes de desembre finalitza el mandat de l’actual Junta Directiva de la nostra              
entitat, per la qual cosa, i en compliment dels Estatuts de l’entitat s’ha de procedir a la                 
renovació del càrrecs de la mateixa. Aquesta renovació, per mandat de l’actual legislació             
reguladora de l’esport, Decret 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la                 
Lleida de l’Esport, el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les Entitats Esportives de               
Catalunya i el Decret 34/2010, de 9 de març, del Registre d’Entitats Esportives de              
Catalunya, ha de fer-se mitjançant un procediment electoral. 
 
Així, doncs, la present és per comunicar-te que convoquem les ELECCIONS per proveir             
els càrrecs de la JUNTA DIRECTIVA del Centre Excursionista de la Segarra pels             
propers quatre anys. 
 
Tot seguit us informem que: 
- el nombre de llocs a proveir és d’un mínim de 8, que són el President, Sots-president,                 
Secretari, Tresorer i quatre vocals; 
- les condicions per ser elector i candidat són les de ser soci numerari, major d’edat i no                  
tenir suspesa la condició de soci; 
- la Junta Electoral, nomenada per l’actual Junta Directiva segons el que estableixen els              
actual estatuts, estarà composada pels socis: Sergi Bernet Bacardí, Ramona Boladeras           
Taché i Josep Gual Torrescassana. Els suplents són Lourdes Carcassona Boquet, Joan            
Niubó Patcho i Carme Sàrries Tresens. 
El Calendari Electoral queda de la manera següent: 
20-12-19: Convocatòria de les Eleccions 
21-12-19: Designació de la Junta Electoral 
22-12-19: Presa de Possessió de la Junta Electoral 
23-12-19 al 02-01-20: Exposició de la llista de socis amb dret a ser electors. 
04-01-20: Aprovació del Cens Definitiu 
05-01-20 al 21-01-20: Presentació de Candidatures 
22-01-20: Proclamació de Candidatures. En cas que només n’hi hagi 

una, la Junta Electoral procedirà a la proclamació dels 
membres elegits per Junta Directiva. 

02-02-20: Realització de les Eleccions. 
 
Les candidatures s’hauran de presentar a la Junta Electoral i hauran d’anar signades per              
tots els candidats, acompanyades de fotocòpies del DNI de cadascun d’ells i hauran             
d’incloure com a mínim 2/3 dels llocs elegibles (o sigui 6 candidats), anant tancades i               
acompanyades pel candidat a President. 
 
L’Exposició del Cens es farà a la Casa Duran i Sanpere, al carrer Major 115 de Cervera,                 
de 8 del matí a 3 del migdia. Qualsevol reclamació d’aquesta exposició s’haurà de fer per                
escrit, adreçant-se a la Junta Electoral, en un màxim de tres dies. 
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Finalment, les eleccions es realitzaran el dia 2 de febrer de 2020, a cal Breu, carrer Major                 
118 de Cervera. El col·legi electoral romandrà obert de les 10h a les 20h. L’acreditació es                
farà mitjançant el DNI i la llista del cens definitiu. 
 
 
 
El president, 
Francesc Suau i Puig 
 
 
 
 
Cervera, 20 de desembre de 2019 
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