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XV ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 
DE LA COORDINADORA DE CENTRES D'ESTUDIS 

DE PARLA CATALANA 
Dissabte, 12 de març de 2016 a les 12.45h. 

Can Ginestar. Sant Just Desvern 
 
 
Els estatuts de la CCEPC, aprovats a la X Assemblea Extraordinària de Figueres de l’11 
de febrer de 2006, estableixen en el seu redactat el següent: 
 
Article 14 

La Junta de Govern és l’òrgan executiu de la CCEPC. El seu mandat serà per un període 
de quatre anys i d’acord amb el procediment establert a l’article següent, núm. 15. La 
junta porta la gestió administrativa i econòmica, i executa els acords i les directrius 
aprovats per  l'Assemblea general.  
 
Article 15 
Les eleccions als càrrecs de la Junta de Govern es faran cada 2 anys en una Assemblea 
general extraordinària que, si s’escau, pugui coincidir amb l’Assemblea general 
ordinària. Les candidatures per formar part de la junta, les haurà de presentar cada 
centre o institut d’estudis, el qual indicarà, a més, la persona concreta que hi presenta i 
per a quin càrrec.  
 
Article 16 
- La Junta de Govern està formada com a mínim per un president, un secretari, un 
tresorer, dos vice-presidents i dos vocals. Aquests càrrecs necessàriament hauran de 
recaure en representants de les diverses entitats membres.  

- Es procurarà que la composició de la junta directiva, sigui el màxim d’equilibrada 
possible, en el sentit de garantir una representació territorial equilibrada i també la 
presència de les diferents tipologies de centres i instituts d’estudis.  

Article 17  
La Junta de Govern es renovarà per meitat cada dos anys. En el primer torn es 
renovaran els càrrecs de president, secretari, vicepresident primer i la meitat dels vocals. 
La següent renovació afectarà els càrrecs de tresorer, vice-president segon i  la resta dels 
vocals.  
 
El Reglament de Règim Intern de la CCEPC, aprovat a la XIV Assemblea 
Extraordinària de Santa Coloma de Farners del 15 de març de 2014, estableix en el seu 
redactat el següent: 
L'Assemblea General 
5.- Es procurarà que les reunions ordinàries o extraordinàries de l'Assemblea General de 



centres es celebrin cada vegada en poblacions diferents, a petició d’un centre d’estudis 
adherit. 
6.- Els acords de l'Assemblea seran sempre aprovats per majoria de vots. En cas 
d'empat, el resoldrà el vot de qualitat del President. 
7.- Delegació del vot 

a) Un centre d’estudis pot delegar el seu vot a un altre centre adherit, mitjançant 
un escrit signat pel seu president. Aquest document serà lliurat al secretari/a de 
la Coordinadora abans de començar l’Assemblea General. 
b) Es permetrà el vot no presencial, tot establint la forma i els terminis adients 
per a un bon exercici del vot. 
c) Els vots delegats i no presencials només seran vàlids per a aquells temes que a 
l’ordre del dia se sotmetin tan sols a votació, sense debat. Qualsevol altre tema 
sorgit del debat de l’Assemblea, només podrà ser votat pels centres que hi siguin 
presents. 

8.- Assemblea Extraordinària. Elecció dels membres de la Junta de Govern. 
a) Si l’Assemblea rep igual nombre de candidatures que càrrecs a cobrir, 
s’aprovarà la candidatura conjunta per aclamació. 
b) Se sotmetran a votació aquells càrrecs que rebin més candidatures que places 
a cobrir. En cas d’empat, serà triat/da membre de Junta de Govern el centre 
d'estudis candidat que no hagi ostentat abans el càrrec. 
c) Si es presenta més d’una candidatura a la presidència, els candidats 
presentaran davant l’Assemblea els seus programes abans de la votació. 
d) Si cal fer la votació a membres de la Junta de Govern, l’Assemblea 
Extraordinària constituirà una mesa electoral, integrada per: 
- Un/a president/a. Exercirà aquesta funció el representant de major edat. 
- Un/a secretari/a. Exercirà aquesta funció el representant de menor edat. 
La Junta de Govern proporcionarà als membres de la mesa electoral: 
- Una relació actualitzada dels centres que formen part de la Coordinadora. 
- La relació de les candidatures presentades. 
e) El vot serà secret. La votació es realitzarà en una urna. 

 
Així doncs, a la XV Assemblea General Extraordinària de la CCEPC, s’hauran 
d’escollir els següents càrrecs: 

• President. Actualment Josep Santesmases (Centre d’Estudis del Gaià) 
• Vicepresident primer. Actualment Carles Riba (Centre d’Estudis Comarcals 

del Baix Llobregat) 
• Secretària. Actualment Pilar Tarrada (Institut d’Estudis Penedesencs) 
• Vocal. Actualment Jaume Mascaró (Institut Menorquí d’Estudis) 
• Vocal. Actualment M. Teresa Borràs (Arxiu de Tradicions de l’Alguer) 
• Vocal. Actualment Gemma Estrada  (Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada) 
• Vocal. Actualment Pau Vinyes (Centre d’Estudis Ignasi Iglésias) 
• Vocal. Actualment Oriol Fort (Centre d’Estudis Molletans) 

______________________________________________________________________ 
També formen part de la Junta de Govern de la CCEPC (càrrecs a renovar el 2018): 

• Vicepresident segon. Actualment Narcís Figueras (Centre d’Estudis Selvatans) 
• Tresorer. Actualment Ignasi Cuadros (Centre d’Estudis del Bages) 
• Vocal. Actualment Lourdes Plans (Centre d’Estudis Històrics de Terrassa) 
• Vocal. Actualment Marcel Poblet (Centre d’Estudis de L’Hospitalet) 
• Vocal. Actualment Antoni Prats  (Institut d’Estudis Comarcals de la Marina 

Alta) 
• Vocal. Actualment Pasqual Bernat (Associació d’Estudis Torellonencs) 
• Vocal. Actualment Albert Bonet (Centre d’Estudis Sinibald de Mas) 
• Vocal. Actualment Josep M. Contel (Taller d’Història de Gràcia. Centre 

d’Estudis) 



 
Què representa formar part de la Junta de Govern de la CCEPC? 

• Compromís per assistir a les reunions que tenen lloc cada mes i mig 
aproximadament. Aquestes reunions són itinerants i es celebren a les seus dels 
centres d’estudis adherits. 

• Segons les funcions de cada càrrec, assistir a reunions de comissions o 
vinculades a projectes. 

• Aportar propostes de l'entitat que representa i informar de les decisions preses 
a les reunions de Junta i a les comissions. 

• Aportar el bagatge i experiència personal al servei dels projectes de la 
CCEPC.  

• Poder optar a ser patró de l'IRM quan calgui renovar algun càrrec de 
designació corresponent a la CCEPC.  

• És l’entitat qui té el càrrec a Junta, tot i que designa una persona per a 
representar-la. 

____________________________________________________________________ 
 
Qualsevol centre adherit a la Coordinadora pot optar a ser representant a aquesta 
Junta de Govern, expressant la seva intenció.  
TERMINIS: 

• El termini per a la recepció de les candidatures és el dia 29 de febrer de 
2016. Es poden avançar per correu electrònic a ccepc@iec.cat, però cal que 
s'enviï la documentació original per correu postal a CCEPC c/ Carme, 47 
(IEC). 08001 Barcelona. 

• Rebudes les candidatures, la CCEPC n’informarà els centres d’estudis 
adherits. En cas de rebre més candidatures que càrrecs a cobrir, caldrà una 
votació. Donat que és permès el vot no presencial, el procediment serà el 
següent: 

o Els centres d’estudis adherits rebran amb temps suficient la 
documentació (informació sobre les candidatures, butlleta de vot i 
sobre). Els centres d’estudis assistents a l’Assemblea exerciran el vot 
presencialment. 

o Aquells centres que no puguin assistir a l’Assemblea podran exercir el 
dret a vot enviant la butlleta de votació dins un sobre de votació tancat 
amb el segell de la CCEPC. Aquesta documentació s’adreçarà per 
correu postal a la CCEPC dins un altre sobre, que s’obrirà davant 
l’Assemblea i es dipositarà el sobre de vot a l’urna. 

o El termini per rebre els sobres de votació és el 9 de març de 2016. Tot 
i que s’estableix el sistema de votació secreta, els centres d’estudis, si 
ho desitgen, poden avançar el seu vot per correu electrònic (aquesta 
possibilitat no descarta la tramesa postal). Des de la CCEPC 
assegurem la confidencialitat del vot, que només coneixerà el 
coordinador de la CCEPC. 

____________________________________________________________________ 
 
Per a qualsevol dubte o suggeriment, adreceu-vos a la CCEPC: 
ccepc@iec.cat tel. 933248585 ext.131. 
Al web www.ccepc.org anireu trobant tota la documentació relacionada amb 
l’Assemblea. 


