
ESTATUTS 
DEL

CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS DE BANYOLES

Preàmbul

El 22 de novembre de 1943 un grup de ciutadans de Banyoles conscients de la 
necessitat de coordinar la labor per a l’estudi de la comarca i la conservació del 
seu patrimoni  artístic  i  arqueològic  van  proposar  la  creació  d’una  entitat  que 
s’hauria d’anomenar “Centro de Estudios Comarcales” amb seu social a la ciutat. 
La iniciativa va obtenir l’empara oficial de l’ajuntament banyolí en sessió del 25 de 
novembre d’aquell mateix any i li va cedir en ús un local a l’antic edifici de la “Pia 
Almoina” perquè hi desenvolupés les seves activitats.

Des  d'un  bon començament,  l’entitat  es  va  distingir  per  la  recuperació  de  la 
història i el patrimoni comarcal amb la creació i gestió, des dels seus inicis, del 
Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (1943) i de l’Arxiu Històric Comarcal de 
Banyoles (1952) a l’edifici cedit per l’ajuntament.

Fidel  a  aquells  principis  fundacionals,  durant  anys  va  dur  a  terme  un  seguit 
d'actuacions dins la comarca, tant en l'àmbit arqueològic en diferents jaciments, 
com col·laborant en la restauració d’edificis medievals de Banyoles i fins i tot del 
propi edifici de la Pia Almoina, seu de l’entitat, del Museu Arqueològic i de l’Arxiu 
Històric, de la restauració del qual sempre n’ha assumit la responsabilitat. Així 
mateix va iniciar la publicació dels Quaderns i algunes monografies i va organitzar 
conferències, col·loquis i exposicions, entre altres activitats.

L’any 1968, però, la necessitat de donar una forma jurídica a una situació de fet 
que es mantenia des de la fundació i  així regular l’estat legal de l’entitat, tot 
aprofitant la nova “Ley de Asociaciones” es van redactar uns estatuts que el 10 de 
desembre d’aquell  any van ser aprovats per resolució del Governador Civil  de 
Girona  quedant  l’entitat,  des  d’aquella  data,  inscrita  en  el  “Registro  de 
Asociaciones” amb el nº 101 de la Secció 1ª.

Els canvis de la realitat social, política i cultural del país a la dècada dels setanta 
van  aconsellar  la  reforma  d’uns  estatuts  que  havien  restat  obsolets  i  sense 
renunciar a les finalitats  de l’associació ni a l’estructura organitzativa, l’any 1985 
es van redactar uns nous estatuts que van ser aprovats per l’Assemblea General 
el 2 de juny i que modificaven, entre altres coses, el nom de l’entitat que va 
adoptar el definitiu de “Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles”.

Transcorreguts més de vint anys d’aquella data, durant els quals l’entitat s’ha 
mantingut fidel als principis que van impulsar els fundadors a la seva creació, per 
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tal d’acomodar-se a les exigències que la conjuntura present i les etapes futures 
plantegen  dintre  el  marc  legal  vigent  i  per  assolir  la  màxima  funcionalitat  i 
eficàcia en el govern de l’entitat, però sobretot per la necessitat d’adaptar-se a 
les  noves  lleis  emeses  per  la  Generalitat  de Catalunya,  la  Junta  Directiva  ha 
redactat un nou text dels estatuts.
 

CAPÍTOL I
DE L’ASSOCIACIÓ EN GENERAL

Art. 1
L'Associació  Centre  d'Estudis  Comarcals  de  Banyoles  (Per  abreujar,  des  d’ara 
endavant l'Associació Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles quedarà identificat 
en aquests estatuts amb la senzilla denominació de “Centre”) regula les seves 
activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril,  del llibre 
tercer  del  Codi  Civil  de  Catalunya,  relatiu  a  les  persones  jurídiques;  la  Llei 
orgànica  1/2002,  de  22  de  març,  reguladora  del  dret  d’associació  i  els  seus 
estatuts.

Art. 2
Son finalitats  del Centre:

a) L’estudi, promoció i difusió de l’art, l’arqueologia, la geografia, l'etnologia, 
la geologia, la història i de qualsevol altra matèria o disciplina en les seves 
relacions amb l’àmbit territorial de la comarca del Pla de l’Estany. Aquesta 
finalitat  preferent  no  exclou l’estudi  de  totes aquestes  matèries  en les 
seves relacions amb altres  comarques i  països,  estudi  que també serà 
fomentat, en els seu cas, pel Centre.

b) Promoure  la  defensa,  restauració  i  conservació  d’aquells  edificis, 
construccions,  obres  i  documents  que  integrin  o  puguin  integrar  el 
patrimoni cultural, artístic i monumental de la comarca.

c) Vetllar per la custodia, conservació i difusió de tots el objectes i documents 
que  existeixin  en  les  dependències  del  Museu  Arqueològic  Comarcal, 
entitat  de la  qual  el  Centre  comparteix  titularitat  amb l'Ajuntament de 
Banyoles, així com de tots els objectes i documents relacionats amb les 
disciplines abans esmentades que es puguin trobar a la comarca del  Pla 
de l’Estany.

Per portar a terme aquestes finalitats el Centre es compromet a 
d) Fomentar  i  coordinar  la  realització  d’estudis,  cursets,  conferències, 

publicacions, col·loquis i  qualsevol altra activitat que estigui relacionada 
amb les finalitats expressades.

e) Obrir al  públic,  una biblioteca que reculli,  dintre de les possibilitats del 
Centre,  tots  aquells  llibres  que  estiguin  relacionats  amb  les  seves 
finalitats.

f) Efectuar tot tipus de suggeriments, peticions i informes sobre tots aquells 
aspectes que puguin afectar el patrimoni artístic, cultural i històric de la 
comarca.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Art. 3
L'entitat té el seu domicili principal a la ciutat de Banyoles, Placeta de la Font, 
número 11. També podran ser creats locals socials en altres pobles o ciutats de la 
comarca del Pla de l’Estany, sempre que així ho acordi la Junta Directiva, la qual 
tendrà atribucions per a canviar tant el domicili com els locals, donant compte del 
seu acord a l'Assemblea de socis.
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Art. 4
Preferentment, desenvoluparà les seves activitats a la ciutat de Banyoles i a la 
comarca  del  Pla  de  l’Estany,  però  també  podrà  desenvolupar-les  en  altres 
comarques i ciutats de Catalunya que estiguin vinculades a aquesta comarca.

Art. 5
El Centre té caràcter indefinit en quan a la seva duració i només es dissoldrà per 
acord de l'Assemblea General Extraordinària convocada a l’efecte i per qualsevol 
de les causes previstes en les lleis, d’acord amb el que disposen els articles 32 i 
33 dels presents estatuts. 

CAPÍTOL II
DELS SOCIS  I SÒCIES DE L’ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I LES SEVES 

OBLIGACIONS

Art. 6 
Poden formar part  del  Centre  totes les  persones físiques i  jurídiques que,  de 
manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Els socis/òcies del Centre poden ser:
a) Numeraris: totes les persones majors de 14 anys que satisfacin la quota 

anyal establerta.
b) Honoraris: si per les seves accions en benefici de l'entitat han merescut 

aquest nomenament, aprovat per l'Assemblea.
c) De mèrit: qualsevol soci que pels seus coneixements, activitats o mèrits 

propis, puguin identificar-se com a membres de l'entitat a proposta de la 
Junta Directiva i posterior aprovació per part de l'Assemblea.

Pel que fa a les persones físiques:
1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.
2. Si son menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan 

emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser soci o 
sòcia de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden 
ser elegits membres de la Junta Directiva.

3. El menors de 14 anys poden adquirir la condició de socis i sòcies i exercir 
els  drets  derivats  d’aquesta condició  per  mitjà  dels  seus representants 
legals.

Pel que fa a les persones jurídiques: 
1. La  sol·licitud  d’ingrés  ha  de  ser  acordada  pel  seu  respectiu  òrgan 

competent.
2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han 

d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

Per ser soci o sòcia del Centre cal presentar una sol·licitud a la Junta Directiva, la 
qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc.

Art. 7
Son drets dels socis i sòcies del Centre: 

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Elegir  o ser elegits per als  llocs de representació o per exercir  càrrecs 

directius.
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3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i  les activitats del 

Centre, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui 

contribuir a fer més plena la vida del Centre i més eficaç la realització dels 
objectius socials bàsics.

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta 
Directiva.

7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació sobre les activitat del Centre.
9. Fer  ús dels  serveis  comuns que el  Centre estableixi  o tingui  a la  seva 

disposició.
10.Formar part dels grups de treball.
11.Posseir un exemplar dels estatuts.
12.Consultar els llibres del Centre.

Art. 8
Son deures dels socis i sòcies del Centre: 

1. Comprometre’s amb les finalitats del  Centre i  participar activament per 
assolir-les.

2. Contribuir  al  sosteniment  del  Centre  amb  el  pagament  de  quotes, 
derrames  i  altres  aportacions  econòmiques  fixades  pels  estatuts  i 
aprovades d’acord amb aquests.

3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern del 

Centre.

Art. 9
Són causes per ser donat de baixa com a soci i sòcia del Centre: 

1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la 
seva decisió a la Junta Directiva.

2. No satisfer les quotes fixades.
3. No complir les obligacions estatutàries.

 
CAPÍTOL III

DELS ÒRGANS DIRECTIUS I DE LA FORMA D’ADMINISTRACIÓ

De l’Assemblea General

Art. 10 
L’Assemblea General es es l’òrgan sobirà del Centre; tots els socis i  sòcies en 
formen part per dret propi i irrenunciable.

Els socis i sòcies del Centre, reunits en Assemblea General legalment constituïda, 
decideixen els assumptes que són competència de l’Assemblea pel procediment 
de  deliberació  i  votació  que  estableixen  la  Llei,  els  estatuts  o,  si  escau,  el 
reglament de règim intern. 

Si no hi ha una disposició expressa, els acords s’adoptaran per majoria simple 
dels assistents a la reunió. En cas d’empat, el vot de qui presideix és diriment. 
S'entén que hi  ha  majoria  simple  quan els  vots  a  favor  superen els  vots  en 
contra, sense comptar-hi les abstencions, els vots en blanc i els nuls.
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Els  socis  o  sòcies  que,  per  raó  d’un  conflicte  d'interessos  amb el  Centre,  no 
puguin votar en determinat punt de l’ordre del dia no es computen als efectes 
d’establir la majoria necessària per a adoptar l’acord, llevat que aquest tingui per 
objecte la  resolució d’un procediment sancionador, la destitució  de la persona 
afectada  com  a  membre  de  la  Junta  Directiva  o  l’exercici  de  l’acció  de 
responsabilitat contra ella.

L’adopció d’acords ha d'ésser secreta si ho sol·liciten, al menys, el 10 per cent 
dels socis i sòcies presents o representats/des a la reunió.
 
Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatus, la dissolució del Centre, la 
constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja 
existent, i la disposició de béns, es requereix una majoria qualificada de dues 
terceres parts dels socis i  sòcies presents o representats/des. Pel  que fa a la 
dissolució  del  Centre  hom  s’atindrà  el  que  determinen  els  articles  32  i  33 
d’aquests estatuts.

Art. 11
Únicament correspon un vot a cada soci o sòcia. L’Assemblea General pot establir 
la  suspensió  de  l’exercici  d’aquest  dret  per  l’incompliment  d’obligacions 
econòmiques.

Tots  els  socis  i  sòcies del  Centre queden subjectes als  acords de l’Assemblea 
General,  incloent-hi  els absents,  els  qui  en discrepin i  els presents que s’han 
abstingut de votar.

Art. 12
L’Assemblea General té les facultats següents:

a) Aprovar, si escau, la gestió la Junta Directiva, el pressupost i els comptes 
anuals.

b) Elegir i separar els membres de la Junta Directiva i controlar-ne l'activitat.
c) Modificar els estatuts.
d) Acordar la forma i l'import de les contribucions al finançament del Centre o 

el  pagament  de  les  seves  despeses,  incloent-hi  les  aportacions  al 
patrimoni del Centre.

e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució del Centre.
f) Acordar l’ingrés i la baixa del Centre en federacions o confederacions.
g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública del Centre.
h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per ésser soci o sòcia, i  també les 

altes  i  baixes  de  socis  i  sòcies  per  una  raó  diferent  de  la  separació 
definitiva.

j) Ratificar,  si  escau,  la  baixa  disciplinària  dels  socis  i  sòcies  i  les  altres 
sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.

k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a la 
Junta Directiva.

Art. 13
L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop a l’any, 
dins dels tres mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic, 
preferentment dintre el mes de gener, per tal d’aprovar, si escau, el pla general 
d’actuació  del  Centre,  la  gestió  de  la  Junta  Directiva,  l’estat  de  comptes 
corresponent a l’any anterior, els pressupostos anuals d’ingressos i despeses, i, 
en el seu cas, procedir a la renovació o elecció de la Junta Directiva.
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La Junta Directiva pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari 
sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 per 
cent del socis i sòcies; en aquest cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini 
de trenta dies naturals a comptar de la sol·licitud.

Art. 14
L’Assemblea General es convocarà mitjançant una convocatòria que ha expressar 
amb claredat  l’ordre del  dia, el lloc, la data i  l’hora de la reunió en primera 
convocatòria i les mateixes dades en segona convocatòria. El lloc de la reunió ha 
de  ésser  el  domicili  social  del  Centre,  llevat  que  per  circumstàncies 
extraordinàries es tingui de celebrar en un altre lloc, però sempre a la ciutat de 
Banyoles o a una altra localitat de la comarca del Pla de l’Estany.

La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies naturals abans de la data de la 
reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la 
relació actualitzada de socis i sòcies que ha de tenir el Centre. També serà vàlida 
la convocatòria mitjançant  vies de comunicació telemàtica si escau i ho hagin 
demanat individualment al Centre aquells socis o sòcies interessats/des.

En el comput dels dies naturals, s’exclou el dia de la celebració.

Les reunions de l’Assemblea General les presideix el President /a del Centre. Si no 
hi és, l’han de substituir, successivament, el Vicepresident/a o el/la Vocal de més 
antiguitat en el càrrec de la Junta o, en darrer terme el de més edat . 

El Secretari/ària redactarà l’acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a 
i  el  President/a,  amb  un  extracte  de  les  deliberacions,  el  text  dels  acords 
adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. 
Si el secretari/ària no hi és, l’han de substituir el Vocal de la Junta Directiva en 
menys edat.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegirà l’acta de la 
sessió anterior a fi que s’aprovi o esmeni. De tota manera, 5 dies abans, l’acta i 
qualsevol  altra  documentació  que  es  sotmeti  a  l’Assemblea  ha  de  estar  a 
disposició dels socis i sòcies al local social.

Malgrat  tot,  si  els  acords  adoptats  tenen  que  ésser  executats  amb urgència, 
l’Assemblea General nomenarà, entre els assistents, dos Interventors/res per que 
en nom seu i conjuntament aprovin l’acta en qüestió. Això no impedirà la seva 
lectura en la propera Junta General.

Art. 15
L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda un quart d’hora després de 
l’hora  fixada  a  la  convocatòria,  sigui  quin  sigui  el  nombre  de  socis  i  sòcies 
presents o representats/des.

El 10 per cent dels socis i sòcies poden sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en 
l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que que ja s’hagi 
convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre 
la recepció de la convocatòria  i la data en que la l’Assemblea General s’ha de 
reunir.

L’Assemblea General únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en 
l’ordre del dia, llevat que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova 
Assemblea General.
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De la Junta Directiva

Art. 16
La Junta Directiva regeix, administra i representa el Centre. Componen aquest 
òrgan  el  President/a,  el  Vicepresident/a,  el  Secretari/ària,  el  Tresorer/a  i  un 
mínim de quatre Vocals. 

Tots  aquests  càrrecs  han  de  ser  exercits  per  persones  diferents  i  hauran  de 
recaure en socis/ies majors d’edat, amb més d’un any d’antiguitat al Centre.

L'elecció de la Junta Directiva, que com ha quedat dit ha d'estar composta d'una 
presidència, una vicepresidència, una tresoreria, una secretaria i  un mínim de 
quatre  vocalíes,  si  es  presenten diverses candidatures,  es fa  per  acord  de la 
majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats (més vots a 
favor que en contra). Les persones elegides entren en funcions després d'haver 
acceptat el càrrec.

En cas d’existir vacants a la Junta Directiva, produïts pel cessament, dimissió o 
suspensió d’algun dels seus components,  sempre i  que no afecti  al  càrrec de 
President, es durà a terme mitjançant la provisió transitòria d'aquestes vacants, 
les  quals  hauran  de  recaure  sempre  sobre  socis  que  tinguin  la  consideració 
d’elegibles per al  càrrec a proveir  i  només pel temps que resti  de mandat al 
càrrec. Per dur a terme aquesta provisió, es delega a la Junta Directiva i la decisió 
haurà de ser ratificada en la propera Assemblea General.

En cas de no haver-se presentat cap candidatura, la junta sortint es prorrogarà 
automàticament el manament de la Junta sortint per un període de dos anys, 
passats  els  quals,  i  si  encara  no  s'ha  proveït  d'una  nova  junta,  l'Assemblea 
nomenarà una junta gestora pel temps que sigui necessari.

Art. 17
Per a poder participar en el procés electoral, és necessari que es trameti a la 
Junta Directiva, durant el període de temps comprès entre la convocatòria de 
l'Assemblea  General  i  set  dies  naturals  abans  de  la  seva  celebració,  la  llista 
complerta de la candidatura.

Les candidatures presentades formalment tenen dret a una còpia de la llista dels 
socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els 
associats ho autoritzin expressament.
 
Art. 18
La duració dels càrrecs de la Junta Directiva serà de quatre anys, sense perjudici 
que puguin ser reelegits.

El  cessament dels  càrrecs abans d’extingir-se  el  termini   del  seu mandat pot 
esdevenir-se per:

a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, 
en el cas de les jurídiques.

b) Incapacitat o inhabilitació.
c) Renúncia notificada Junta Directiva.
d) Separació acordada per l’Assemblea General.

Les vacants que es produeixin s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea 
General  que  tingui  lloc.  Mentrestant,  un  soci  o  sòcia  designat  per  la  Junta 
Directiva pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.
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Art. 19
Cap càrrec de la Junta Directiva serà remunerat.

El personal col·laborador de tresoreria i  secretaria serà anomenat per la Junta 
Directiva, la qual podrà, en el seu cas, fixar les condicions de dita col·laboració.
 

Art.20
Es funció de la Junta Directiva programar i dirigir les activitats socials, portar la 
gestió  administrativa  i  econòmica  de  l'Associació,  proposar  a  l'aprovació  de 
l'Assemblea  General  el  pressupost  anual  d'ingressos  i  despeses  i  l'estat  de 
comptes de l'any anterior.

Art. 21
La Junta Directiva celebrarà les seves sessions tantes vegades com ho determini 
el President o el Sots-President, a iniciativa pròpia o a petició de qualsevol dels 
seus components.

Per  tal  de  que  els  acords  de  la  Junta  Directiva  siguin  vàlids,  hauran  de  ser 
adoptats per majoria dels vots dels assistents, essent necessària la concurrència, 
com a mínim, de tres dels seus membres.

Els acords de la Junta Directiva seran executius i nomes podran ser revocats per 
l'Assemblea General. Els membres de la Junta Directiva que no puguin assistir a 
les seves reunions hauran de comunicar-ho al President.

Els membres de la Junta Directiva podran també assistir a les reunions de les 
comissions  que  la  pròpia  Junta  acordi  constituir  i  recollir-ne  les  informacions 
necessàries. 

De la presidència i la vicepresidència

Art. 22
El President de l'entitat n'assumeix la representació legal, executarà els acords 
adoptats per la Junta Directiva i l'Assemblea General i presidirà les sessions que 
celebrin una i altra. 

Art. 23
El President tindrà, a més, les facultats següents:

a. Convocar i aixecar les sessions que celebrin la Junta Directiva i l'Assemblea 
General,  dirigir  les  deliberacions  d'una  i  altra,  decidint,  amb  vot  de 
qualitat, en cas d'empat.

b. Autoritzar amb la seva firma, conjuntament amb la del Tresorer o la del 
Sots-president, ordres de pagament, talons i altres lliuraments.

c. Supervisar les activitats del Centre i tenir cura de la seva bona gestió i 
desenvolupament.

El  President estarà assistit  en les seves funcions per un Sots-President qui,  a 
més, el substituirà en els casos de vacant, absència o malaltia.

De la secretaria i la tresoreria

Art. 24

-



Correspon al Secretari redactar totes les actes de les sessions que es celebrin, i 
signar-les juntament amb el President, redactar una memòria anual en la qual 
figuri un resum de les activitats dutes a terme per l'entitat, portar un registre 
general  de  socis,  registrar  la  correspondència  i  guardar  els  llibre  propis  de 
l'associació. En defecte de Secretari, n'assumirà les funcions el vocal més jove.

Art. 25
El Tresorer recaptarà i custodiarà els fons de l'entitat i donarà compliment a les 
ordres de pagament  a què es refereix  l'article  19.  El  Tresorer  formalitzarà el 
pressupost  anual d'ingressos i  despeses, així  com l'estat  de comptes de l'any 
anterior que hauran de ser presentats a la Junta Directiva per tal que aquesta, 
per la seva banda, els sotmeti a l'aprovació de l'Assemblea General. El Tresorer, 
finalment, dirigirà la comptabilitat de l'Associació, intervenint totes les operacions 
d'ordre econòmic.

Es cas de vacant, absència o malaltia del Tresorer, el substituirà el vocal de més 
edat.

Dels vocals, comissions i grups de treball

Art. 26
Els vocals es responsabilitzaran i gestionaran les àrees d'activitat que es estiguin 
encomanades, i col·laboraran amb els altres membres de la Junta Directiva en 
totes les funcions d'aquesta.

Periòdicament els vocals hauran d'informar a la Junta Directiva de les activitats 
dutes a terme per cada vocalía.

Art. 27
La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses 
comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos 
terços del seus membres. Així mateix aquests tindran la potestat de dissoldre les 
mateixes sempre que hagin causes motivades.

Art. 28
Correspondrà  als  responsables  d'aquestes  comissions  desenvolupar  la  seva 
comesa específica i donar compte dels treballs a la Junta Directiva, i si s'escau a 
l'Assemblea General. 

La Junta Directiva posarà a la seva disposició tots els mitjans possibles per tal 
que puguin portar a terme la seva comesa.

CAPITOL IV
RÈGIM ECONÒMIC

Art. 29
El  Centre  manca  de  patrimoni  fundacional  i  els  seus  recursos  econòmics  es 
deduiran fonamentalment de:

a. Les quotes anuals ordinàries dels membres
b. Les quotes extraordinàries que puguin acordar-se
c. Les subvencions que puguin concedir els organismes públics

-



d. Ingressos derivats del propi patrimoni del Centre 

Per al compliment de les seves finalitats el Centre podrà rebre donacions de béns 
de totes classes. Per a la seva acceptació i aplicació es procedirà d'acord amb la 
normativa vigent.

Art. 30 
Es tindrà especial cura que la suma del pressupost anual d'ingressos coincideixi 
amb  la  del  pressupost  anual  de  despeses.  S'establirà  una  documentació 
comptable que permeti en tot moment seguir amb claredat l'estat econòmic del 
Centre.

Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de 
ser la del tresorer o bé la del president, tot i  que el sots-president també en 
tindrà signatura.

CAPITOL V
DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

Art. 31
D'acord amb el que disposa l'article 10 dels presents Estatuts, per a modificar-los 
total o parcialment serà precís un acord de l'Assemblea General Extraordinària 
convocada per tractar només aquest aspecte. La iniciativa la té la Junta Directiva 
o bé el 10% de membres de l'entitat, segons el nombre de la llista tancada el 31 
de desembre de l'any immediatament anterior.

CAPITOL VI
DISSOLUCIÓ DE L'ENTITAT

Art. 32
El Centre no pot dissoldre's si com a mínim tres dels seus socis estan disposats a 
continuar les seves activitats. D'altra banda, l'acord de dissolució haurà de ser 
adoptat per l'Assemblea General de membres convocada en sessió extraordinària 
a aquest sol efecte i amb unanimitat de vot.

Art. 33
Cas que la dissolució del Centre esdevingui inevitable, la mateixa Assemblea que 
n'acordi la dissolució, nomenarà una comissió liquidadora, integrada per cinc socis 
de l'Entitat, amb plenes facultats per a dirigir-se a l'Ajuntament de Banyoles i 
concertar la creació d'una Fundació Pública de Servei o organisme anàleg, que 
assumeixi  el  patrimoni  del  Centre,  exceptuant  aquells  béns  que  puguin  ser 
reclamats pels sues legítims propietaris. Fins que no es crei aquesta Fundació, es 
considerarà subsistent la personalitat jurídica d'aquesta associació.

CAPITOL VII
REGIM DISCIPLINARI

Art. 34

-



L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies. 

Aquestes  infraccions  es  poden  qualificar  de  lleus,  greus  i  molt  greus,  i  les 
sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de 
l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El  procediment  sancionador  s'inicia  d'ofici  o  bé  com  a  conseqüència  d'una 
denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un 
instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini 
de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que 
ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta 
Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.

En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, 
les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la 
primera Assemblea General que tingui lloc.

Estatuts aprovats en Banyoles, en l'Assemblea celebrada el 29 de gener de 2012.

La secretària Vist i plau
El president 

Rosa Alsius Suñer Joan Anton Abellan Manonellas
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