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ELECCIONS COL·LEGIALS 2018: CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS PER A LA 

RENOVACIÓ ESTATUTÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 

 

L'article 32 dels estatuts col·legials vigents disposen que el mandat dels càrrecs de la Junta 

de Govern durarà quatre anys. Per aplicació d'aquest precepte, a l'inici de l'any 2019 cessaran 

en el seu mandat els actuals membres de la Junta que ocupen els càrrecs de: 

 

- Degà     Jordi Albareda Cañadell  

- Diputada segona  Anna Nadal Braqué 

- Diputat quart   Celestí Pol Vilagrasa 

- Diputada cinquena  Aran Martínez Cardeñes 

- Tresorer    Carles Alaman Badia 

 

En aplicació de l’article 32.6 dels estatuts col·legials, també s'han de cobrir els dos càrrecs 

que seguidament s’indiquen, per causa de la cessació voluntària de les persones que els 

ocupen actualment, i des de l’any 2015, de manera que seran ocupats per les persones ele-

gides fins a finalitzar el mandat de les persones substituïdes (any 2021): 

 

- Diputada tercera   Mercè Cirera Clotet 

- Bibliotecària   Yasmina González Gil  

 

Tenint en compte les anteriors circumstàncies, i en compliment dels articles 46, 47 i 32.3 dels 

estatuts col·legials, a més dels ja citats i els altres que els desenvolupen, la Junta de Govern, 

reunida a Lleida el 24 de setembre de 2018, 

ACORDA 

Primer.- Convocar eleccions per a cobrir els següents càrrecs de la Junta de Govern del 

Col·legi de l'Advocacia de Lleida: 

 

- Degà o degana 

- Diputat o diputada segona 

- Diputat o diputada tercera  

- Diputat o diputada quarta 

- Diputat o diputada cinquena 

- Tresorer o tresorera 

- Bibliotecari o bibliotecària  

 

Segon.-Les condicions exigides per ocupar els càrrecs que se sotmeten a elecció són les 

següents: 

 

a) Per a tots els càrrecs: han de ser membres del col·legi, trobar-se en situació d'exercents, 

i residir dins de la demarcació del col·legi. No poden ser-ho els col·legiats que hagin 

estat sancionats disciplinàriament amb la suspensió de l'exercici professional i no esti-

guin rehabilitats. 
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b) Per a poder ser proclamats candidats o candidates s'exigiran els següents anys d'exer-

cici professional en el col·legi: 

 

- Per a degà o degana:  un mínim de CINC ANYS 

- Per a diputat o diputada segona: un mínim de DEU ANYS 

- Per a diputat o diputada tercera: un mínim de CINC ANYS 

- Per a diputat o diputada quarta: un mínim de CINC ANYS 

- Per a diputat o diputada cinquena: un mínim de DOS ANYS 

- Per a tresorer tresorera: un mínim de DOS ANYS  

- Per a bibliotecari/a: un mínim de DOS ANYS  

 

 

Tercer.- Les eleccions tindran lloc el proper dia VINT-I-NOU DE NOVEMBRE (29/11/2018) 

en l'horari que determinarà la Junta Electoral, que no podrà tenir una durada inferior a vuit 

hores, en la seu de Lleida. La Junta electoral podrà disposar la constitució de meses electorals 

en altres localitats de la demarcació. 

 

Quart.- El sorteig per a l'elecció de la Junta Electoral tindrà lloc el proper dia DOS D’OCTU-

BRE (2/10/2018), a les SET DEL VESPRE (19.00h), a la seu del col·legi a Lleida. En l'acte 

del sorteig s'escolliran els següents membres: 

 

a) Quatre titulars, elegits d'entre els col·legiats que hagin format part, en alguna ocasió, de 

la Junta de Govern, 

 

b) Tres titulars elegits entre la resta de col·legiats exercents, 

 

c) Set suplents, triats en els mateixos nombres i grups que els titulars, per proveir els casos 

d'incompatibilitat o excusa legal. 

 

No seran elegibles en aquest sorteig els membres de la Junta de Govern que es trobin en 

exercici del càrrec. 

 

Cinquè.- A partir de la data de publicació de la present convocatòria restaran publicats i a 

disposició de tots els col·legiats, al taulell d'anuncis i a la web col·legial, els següents llistats: 

 

a) El de tots els col·legiats i col·legiades amb dret de vot, distribuïts en dues llistes, per a 

exercents i no exercents, respectivament 

 

b) El de tots els col·legiats i col·legiades exercents que hagin format part, en alguna ocasió, 

de la Junta de Govern. 

 

Sisè.- La presa de possessió dels nous càrrecs electes i el cessament dels actuals titulars es 

produirà el dia 25 de gener de 2019. 

 

Lleida, a 24 de setembre de l'any dos mil divuit. 

 

*     *     * 


