
 
 

  
Carrer de M. Aurèlia Capmany, 14-16 

Carrer del Carme, 47 
Telèfon 933 701 620 

08001 Barcelona 

20 de desembre del 2019 
 

Assemblea general extraordinària 
 
 

Benvolgut consoci / Benvolguda consòcia, 
 
En nom de la Junta de Govern de la SCEHB ens plau convocar-vos a l’assemblea general extraordinària 
que tindrà lloc el pròxim dilluns 4 de febrer a les 16.30 h a la sala Nicolau d’Olwer de l’Institut d’Estudis 
Catalans (carrer del Carme, 47, de Barcelona) amb un únic punt en l’ordre del dia: 
 
Modificació dels Estatuts de la nostra societat d’acord amb el que s’indica en la carta del Secretari General 
de l’Institut d’Estudis Catalans del 09.05.2018 i el missatge de correu de 10.05.2018, copiats més avall 
com a apèndixs. 

ARTICLE 22 

Redactat actual 

El mandat dels càrrecs de la Junta de Govern dura tres anys. Tots els càrrecs són reelegibles, sense límit 
d’edat, incompatibilitats ni cap mena de drets adquirits. 
Nova proposta 

El mandat dels càrrecs de president, secretari i tresorer de la Junta de Govern dura quatre anys. Aquests 
càrrecs són reelegibles o renovables per una sola vegada, sense límit d’edat, incompatibilitats ni cap mena 
de drets adquirits. 

ARTICLE 23 

Redactat actual 

Per a la renovació total o parcial de la Junta de Govern, el Secretari reuneix les propostes individuals de 
candidats que es presentin fins al moment de celebrar l’Assemblea General en què correspongui fer 
l’elecció. Els membres presents a l’Assemblea votaran secretament els càrrecs de president, secretari, 
tresorer i vocals. Fet l’escrutini públicament, el president proclamarà els candidats que hagin obtingut més 
vots. En cas de paritat de vots entre dues candidatures, serà proclamada la del candidat de més edat. Si 
s’esdevé que al moment d’iniciar l’Assemblea General no ha estat presentada cap candidatura, el mandat 
del càrrec corresponent quedarà renovat automàticament. En cas que no hi hagi prou candidatures per a 
renovar tots els càrrecs de vocal que hagin de ser renovats, se substituiran en primer lloc els de més edat. 
Nova proposta 
Per a la renovació total o parcial de la Junta de Govern, el Secretari reuneix les propostes individuals de 
candidats que es presentin fins al moment de celebrar l’Assemblea General en què correspongui fer 
l’elecció. Els membres presents a l’Assemblea votaran secretament els càrrecs de president, secretari, 



tresorer i vocals. Fet l’escrutini públicament, el president proclamarà els candidats que hagin obtingut més 
vots. En cas de paritat de vots entre dues candidatures, serà proclamada la del candidat de més edat. Si 
s’esdevé que al moment d’iniciar l’Assemblea General no ha estat presentada cap candidatura, el mandat 
del càrrec corresponent quedarà renovat automàticament, excepte en el cas dels càrrecs de president, 
secretari o tresorer que ja hagin complert dos mandats. En cas que no hi hagi prou candidatures per a 
renovar tots els càrrecs de vocal que hagin de ser renovats, se substituiran en primer lloc els de més edat. 

L’acta de la reunió s’haurà d’aprovar en la mateixa assemblea. 
 
A continuació d’aquesta assemblea, a la mateixa sala Nicolau d’Olwer, a les 17.00 h se celebrarà 
l’assemblea anual ordinària i de les 18.00 a les 20.00 h la IV Jornada d’Estudis Hebraics, a la qual tots els 
socis sou invitats i de la qual rebreu informació detallada ben aviat. 
 
Esperem la vostra assistència i us saludem cordialment, 
 
 
     
 
 
 
Pere Casanellas i Bassols,    Constantino Vidal Salmeron, 
president      secretari 
  



APÈNDIX 1: Carta del secretari general de l’IEC de 9 de maig del 2018 



APÈNDIX 2: Missatge electrònic del secretari general de l’IEC de 10 de maig del 2018 
 

Benvolgut senyor Casanellas, 

Moltes gràcies pel seu missatge on fa referència a la meva carta enviada en referència a la renovació 
de càrrecs a les societats. A continuació adjunto les meves respostes: 

1. Ens demaneu que modifiquem els Estatuts abans d’acabar l’any 2018. La nostra societat ja ha fet 
l’assemblea anual i la modificació dels Estatuts s’ha de fer en una assemblea (extraordinària), no la 
pot fer la Junta. Per tant, ens veiem obligats a fer una assemblea abans d’acabar l’any només per a 
aquesta qüestió. La nostra pròxima assemblea ordinària està prevista per al final de gener o per al 
febrer del 2019: aniria malament que féssim l’assemblea extraordinària el mateix dia d’aquesta 
ordinària prevista per a inicis de l’any 2019? 

Té molt sentit el que demaneu. No crec que estigui justificat, especialment per les dificultats que 
comporta, fer una nova assemblea simplement per canviar els Estatuts. Us prego, però, que ajusteu 
les dates el més a prop possible de començaments de l'any 2019. 

2. Entenem que ens demaneu no solament que el càrrec de president duri 4 anys (en lloc de 3) sinó 
també que només pugui ser reelegit una sola vegada. Agrairíem que ens aclariu els següents 
aspectes: 

a) Aquesta limitació ha d’afectar només el president o també els altres càrrecs de la Junta: secretari, 
tresorer? També els vocals?  

b) Si ha d’afectar tots els càrrecs de la Junta (inclosos o no els vocals), els ha d’afectar igualment en 
el cas que canviïn de càrrec? (en aquest cas, els Estatuts podrien dir «no es pot formar part de la 
Junta de Govern més enllà de dos mandats consecutius»). Considero que això seria excessiu per a 
societats petites com la nostra. 

c) En l’article 23 dels nostres Estatuts es diu: «Si s’esdevé que al moment d’iniciar l’Assemblea 
General no ha estat presentada cap candidatura, el mandat del càrrec corresponent quedarà renovat 
automàticament.» Si es manté aquesta clàusula, en societats petites com la nostra pot ser que el 
càrrec de president duri indefinidament, contravenint a la limitació de durar un màxim de dos 
mandats consecutius. És acceptable aquesta clàusula o s’hauria d’eliminar? 

Aquest és un criteri general per a tots els càrrecs de l'IEC, però crec que teniu raó quan mencioneu 
les vocalies i ho relacioneu amb la grandària de la societat. Interpreto que l'esperit de la  norma a 
l'IEC es refereix als càrrecs, és a dir, president, secretari, tresorer, no als vocals. Si el secretari 
passa a president o tresorer, obra un nou termini. Jo opino que l'article 23 seria millor eliminar-lo.  
 
Espero els vostres aclariments abans de tornar-ne a parlar amb la Junta i organitzar l’assemblea 
extraordinària. 
 
[…] 
 
Rebi, apreciat senyor Casanellas, la meva salutació més cordial i la meva completa disposició per 
aclarir allò que calgui respecte d'aquest missatge o sobre la informació addicional que necessiti. 
 
Cordialment, 
 
Josep Enric Llebot 
 


