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ESTATUTS DEL CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ 

 ENTITAT DECLARADA D'UTILITAT PÚBLICA, PER RESOLUCIÓ ADOPTADA EN 

CONSELL DE  MINISTRES  DE  23  D'OCTUBRE DE 1970 

 

(Aquests Estatuts han estat adaptats a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del 

Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques) 

                                  CREU  DE SANT JORDI 1993 

                                                       *** 

PREAMBUL 

 

En un principi, aquesta Entitat, fundada el divendres dia 4 de novembre de 1927, 

s'anomenava CENTRE DE LLEIDA I LES SEVES COMARQUES.  

L'actual denominació de CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ fou adoptada l'any  1933 

com a resultes d'haver absorbit el CASAL LLEIDATÀ que havia estat fundat l'any 1929. 

En el moment d'ésser constituïda, aquesta Entitat posseïa un patrimoni fundacional de 

1.565 Ptes, provinent dels donatius d'uns quants socis fundadors i de les quotes dels 

primers socis, en nombre de 105 a raó de 3 ptes. 

El primer President de l'Entitat fou ENRIC BELETA I GASULL, de 1927 a 1931. 

L'any 1933, FRANCESC MACIÀ I LLUSSÀ, President de la Generalitat de Catalunya, va 

visitar l'Entitat i amb tal motiu se'l va nomenar President d'Honor, essent el primer amb 

aquesta distinció. 

 

CAPÍTOL I. 

 

Denominació, domicili social i àmbit territorial: 

 

Article 1er.  

 

El nom d'aquesta Entitat és CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ. El seu domicili social és 

a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 592. Pral. 1a./ 2a. i 1er. 1a/2a., i Ronda 

Universitat 1, 1er. 1a.  

L'activitat del Centre Comarcal Lleidatà es desenvoluparà a la ciutat de Barcelona i en el 

conjunt de les Comarques Catalanes amb preferència a les Terres Ponentines, i no estarà 
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restringida exclusivament a beneficiar als seus associats, sinó que organitzarà també actes 

puntuals oberts a altres possibles beneficiaris que compleixin les condicions i caràcters 

exigits per la índole de la seva pròpia finalitat. 

La llengua de l'Entitat és el català, llengua pròpia de Catalunya.     

 

CAPÍTOL II. 

 

Objecte i finalitats que s'hi proposen: 

 

Article 2on. 

 

Aquesta Entitat té per objecte l'agrupació de les persones originàries de les Comarques 

Lleidatanes, residents a aquesta Ciutat i rodalies, per a fins de mutu afecte, de cooperació i   

d'esbarjo, col.laborant en el coneixement i promoció de les nostres Comarques.   

L'Entitat mancarà en tot moment d'ànim de lucre i no distribuirà entre els seus associats 

guanys eventuals, ni cap classe de beneficis econòmics. 

 

Article 3er. 

 

Les  finalitats primordials del Centre seran: 

*La difusió de la llengua i cultura catalanes i també de les peculiaritats araneses, en totes 

les seves manifestacions (artístiques, literàries, etc...). 

*La promoció, assistència i ajut als socis de la tercera edat, constituint una Secció de 

Benestar Social anomenada TERRA FERMA, posant a la seva disposició els elements que 

calguin per a una convivència agradable com a lloc de reunió i centre de tota classe 

d'activitats. 

*Promoure tot tipus d'actes cívics, culturals, educatius i socials, d'interés general.  
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Article 4art. 

 

L'Entitat tindrà plena personalitat per a : 

*Exercir i gaudir de drets de tota mena. 

*Contraure obligacions derivades del costum de les lleis i dels contractes que li 

concerneixin, sense cap limitació. 

*Exercir les accions i fruir de les excepcions que d'unes i altres es derivin. 

*Adquirir, posseir, alienar i gravar tota classe de bens mobles, immobles i fiduciaris.  

Per tot això exposat, usarà de tots els mitjans legals que li permetin les lleis vigents i 

futures, directament o indirecta, com a Entitat Jurídica. 

 

CAPÍTOL III. 

 

Organs directius i forma d'administració: 

 

Article 5è. 

 

La plena sobirania social, així com les funcions constitucionals i   de règim suprem de 

l'Entitat, corresponen a l'Assemblea General, constituida per tots els socis numeraris al 

corrent de pagament, convocada i reunida, ja sigui amb caràcter ordinari o amb caràcter 

extraordinari. 

a) Les Assemblees Generals Ordinàries seran convocades amb una anticipació mínima de 

QUINZE DIES i hauran de celebrar-se una cada any dins el període del mes de gener. 

En les Assemblees Generals Ordinàries s'hi llegirà l'Acta de l'Assemblea anterior, la 

Memòria de les actuacions socials corresponents al darrer exercici, redactada pel Secretari, 

la Memòria d'activitats de cada Secció, llegida pel seu President, així com l'Estat de 

Comptes a 31 de desembre, redactat pel Tresorer i revisat pel Comptador, que se sotmetrà  

a l'aprovació i censura de la pròpia Assemblea. Tanmateix, es llegirà i sotmetrà a aprovació 

el Pressupost corresponent al proper exercici que s'inicía. 

Es discutiran i votaran, també, totes aquelles proposicions i  qüestions que hagin estat 

presentades a la Secretaria del Centre amb 48 hores d'anticipació a la celebració de 

l'Assemblea, així com qualsevol altra que consideri presentar la Junta de Govern.  

Es renovarà estatutariament la Junta de Govern. Finalment, hi haurà precs i preguntes. 
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b) Les Assemblees Generals Extraordinàries cal convocar-les amb una anticipació mínima 

de QUINZE DIES, i es reuniran per acord de la Junta de Govern o a petició del 10% dels 

socis numeraris. En les Assemblees Generals Extraordinàries només s'hi tractaran i 

discutiran les proposicions i qüestions expresament indicades en la seva convocatòria. 

c) Tant en les Assemblees Generals Ordinàries, com en les Assemblees Generals 

Extraordinàries, caldrà convocar tots els socis, d'acord amb l'anticipació assenyalada per a 

cadascuna d'elles, per carta personal. Es convenient fer-ho, també, per anunci al diari de 

més tirada en llengua catalana. 

 

Article 6è 

 

En les Assemblees Generals, tant en  les Ordinàries com en les Extraordinàries, hi haurà 

una primera convocatòria que, per celebrar-se, cal que hi assisteixin la meitat més un dels 

socis de l’Entitat amb dret a vot, presents o representats degudament acreditats. En segona 

convocatòria, que se celebrarà mitja hora després de convocada la primera, llevat que la 

Junta de Govern estableixi una altra temporalitat, seran vàlids els acords presos, sigui quin 

sigui el nombre de socis amb dret a vot, presents o representats degudament acreditats. 

Tant en les Assemblees Generals Ordinàries, com en les Assemblees Generals 

Extraordinàries, els acords seran ferms si han estat presos per majoria simple de vots dels 

socis amb dret a vot, presents o representats degudament acreditats, a excepció de 

l’establert en els punts següents. 

 

Les propostes que la Junta de Govern presenti a l’Assemblea per  a la presa d’acords sobre 

la modificació d’estatuts, la disposició o alienació o arrendament de béns immobles, la 

constitució de càrregues sobre béns immobles i la dissolució o liquidació de l’entitat 

hauran de ser aprovades prèviament per la pròpia Junta de Govern i pel Consell Consultiu 

amb el vot favorable del 75% dels membres que componguin cada un d’aquests òrgans. La 

convocatòria a la reunió dels membres d’aquests òrgans s’ha de comunicar de manera 

fefaent. 

 

Els quòrums necessaris per a l’aprovació en Assemblea dels acords indicats en el paràgraf 

precedent són els següents: 
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 - En les assemblees que es convoquin per adoptar acords sobre la modificació d’estatuts 

(a excepció dels apartats que fan referència a la disposició o alienació o arrendament de 

béns immobles i la constitució de càrregues sobre béns immobles) i la dissolució o 

liquidació de l’associació, el nombre mínim necessari de socis amb dret a vot, presents o 

representats degudament acreditats, serà el 20% del total de socis amb dret a vot de 

l’Entitat. Per a  l’adopció d’aquests acords es requereix el vot favorable de dos terços dels 

socis amb dret a vot,  presents o representats degudament acreditats.  

 

 - En les assemblees que es convoquin per adoptar acords sobre la disposició o alienació o 

arrendament de béns immobles, la constitució de càrregues sobre béns immobles i la 

modificació d’estatuts en els apartats que fan referència a la disposició o alienació o 

arrendament de béns immobles i la constitució de càrregues sobre béns immobles, el 

nombre mínim necessari de socis amb dret a vot, presents o representats degudament 

acreditats, serà el 25% del total de socis amb dret a vot de l’Entitat. Per  a l’adopció dels 

acords a què es fa referència en aquest paràgraf es requereix el vot favorable del 75% dels 

socis amb dret a vot, presents o representats degudament acreditats.  

 

En tots els casos especificats en aquest article, i en el supòsit d’haver-hi nombres decimals, 

el nombre mínim obligatori de participació s’arrodonirà en la xifra immediatament inferior. 

 

 

Article 7è 

 

En les Assemblees Generals, les votacions es verificaran per qualsevol dels mètodes 

corrents; només serà nominal la votació quan així ho acordi la Junta de Govern o bé a 

petició de la majoria dels socis numeraris assistents. 

 

Article 8è. 

 

En totes les qüestions a tractar o discutir en les Assemblees Generals, la Presidència es 

reservarà el dret de concedir dos torns en pro i dos en contra. Els membres de la Junta de 

Govern podran intervenir sempre que ho creguin convenient. 
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També podran fer ús de la paraula els socis que hagin estat al.ludits, sense que la seva 

intervenció consumeixi cap torn. 

 

Article 9è. 

 

El Centre estarà governat i administrat per una Junta de Govern composta, en principi, per  

TRETZE MEMBRES, tots ells socis numeraris. Aquest nombre de membres podrà variar-

se si les circumstàncies ho aconsellen; la seva actuació durarà DOS ANYS i serà 

voluntària, gratuita i sense ànim de lucre. 

* Si  la Junta de Govern  queda composta per 13 membres, hi haurà un President, 3 Vice-

Presidents (Primer, Segon i Tercer), 1 Secretari, 1 Vice-secretari, 1 Tresorer, 1 Comptador i 

5 Vocals.  

* Si la Junta de Govern queda composta per més o per menys de 13 membres, s'augmentarà 

o es disminuirà el nombre de vocals respectivament, quedant sense variar la resta de 

càrrecs de la Junta. En qualsevol cas el màxim nombre de membres que compondran la 

Junta de Govern serà de 15 i el mínim de 9. 

Si per qualsevol circumstància es produís una o més vacants a la   Junta de Govern  un cop 

constituida, aquesta podrà nomenar els substituts fins la propera Assemblea General en que 

finalitzés el   seu mandat, entre   els socis numeraris que compleixin els   requisits. 

 

Article 10è. 

 

La convocatòria de l'Assemblea General Ordinària, i d'elecció dels membres entrants a la 

Junta de   Govern,  serà anunciada almenys amb quinze dies d'antelació a  la celebració de 

la mateixa, deixant des de aleshores un termini de VUIT DIES  per a la presentació dels 

candidats en llistes obertes  que desitjin cobrir  les vacants existents en la dita  JUNTA, 

fins a quaranta-vuit hores abans de l’Assemblea.       

 

Article 11è. 

 

Els membres de la Junta de Govern que es presenten a la reelecció podran ser reelegits fins 

a un màxim de 8 anys, moment aquest en el qual hauran de cessar obligatòriament, després 

d’haver exercit el càrrec ininterrompudament. S’exceptua d’aquesta regla general el càrrec 
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de President, en què el termini de 8 anys començarà a comptar a partir del moment en què 

sigui elegit President. 

 

Article 12è. 

 

Els membres entrants a Junta de Govern seran elegits per votació individual  en 

l’Assemblea General Ordianria anual de socis, sense especificació del càrrec a ocupar. En 

el cas de presentar-se  més candidats que vacants hi  hagi, quedaran elegits els  més votats. 

En el supòsit de que arribat el moment no es pugui constituir una nova Junta , l’Assemblea 

General nomenarà una GESTORA, amb un mínim de cinc membres, que governarà el 

Centre fins a la celebració d’una propera Assemblea Extraordinària, en un termini màxim 

de 6  mesos, que tindrà cura d’elegir la nova Junta de Govern . Els membres de la Junta 

Gestora  seran nomenats per l’Assemblea  General  d’entre els socis numeraris amb més de 

10 anys d’antiguitat ininterrompuda com a tals, essent preferibles per a la dita tasca 

membres de Juntes de Govern anteriors.       

 

 

Article 13è. 

 

La Junta de Govern podrà crear Seccions Especials per a cadascuna de les activitats i 

tasques específiques a desenvolupar a l'Entitat, els Presidents de les quals seran membres 

de la Junta de Govern, nomenats per la pròpia Junta. El nombre de socis que ha de 

compondre  cadascuna d'aquestes Seccions serà a criteri del seu President, però en cap cas 

inferior a tres. 

Els Presidents de les Seccions estan obligats a comunicar a la Junta de Govern els seus 

projectes que no podran realitzar-se sense la deguda autorització. 

 

Article 14è. 

 

Serà responsabilitat de la Junta de Govern: 

a)  Nomenar al President  

b) Decidir la convocatòria de les Assemblees Generals Ordinàries i, en el seu cas, també de 

les Assemblees Generals Extraordinàries. 
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c) Executar els acords de les Assemblees Generals. 

d) Exercir la màxima representació col.lectiva del Centre, quan no estigui reunida 

l'Assemblea General. 

e) Administrar  els  béns del Centre, sense que això pugui interpretar-se com una 

autorització a cedir drets o adquirir obligacions que afectin o puguin afectar al patrimoni 

del Centre, en els quals casos la Junta de Govern ho haurà de sotmetre a l'aprovació de 

l'Assemblea General, prèvia informació detallada i documentada del cas a cadascún dels 

socis numeraris. 

f) Administrar els pressupostos de l'Entitat, aprovats per l'Assemblea General. 

En aquest sentit cal dir que la Junta de Govern, un cop esgotat el pressupost aprovat, estarà 

facultada per a realitzar altres despeses que no superin el 20% d'aquest pressupost. Si les 

despeses a fer exedissin d'aquesta xifra, però fossin inferiors al 30% del pressupost aprovat, 

es precisaria l'acord del Consell Consultiu. Quan l'informe d'aquest fos desfavorable o la 

quantitat a gastar resultes superior al 30% de l'import esmentat, hauria de sometre-ho a 

l'aprovació d'una Assemblea General Extraordinària, a la que es presentaria el/s projecte/s, 

pressupostos i informe/s tècnic/s pertinents, per tal de  resoldre el més convenient. 

En qualsevol cas, en el supòsit de que fos necessari demanar un crèdit hipotecari, caldria 

l'aprovació de l'Assemblea General. 

g) Reunir-se en sessió almenys un cop al mes. Els acords es prendran per majoria dels 

assistents a la Junta. 

h) Examinar l'estat de comptes mensuals que, prèviament, hagi estat autoritzat pel 

Comptador, Tresorer i President, disposant que es fixi en el tauló d'anuncis del Centre. 

i) Nomenar, d'entre els socis numeraris, els Delegats Especials que  consideri necessari per 

a tasques específiques  que millorin el funcionament del Centre. 

j) Nomenar, d'entre els socis numeraris, els membres que calgui per a substituir 

interinament les vacants que puguin produir-se en la Junta de Govern. 

k) Nomenar o acomiadar   els  empleats  del Centre, fixant-los-hi el sou i les obligacions 

pròpies del seu lloc de  treball,  sempre  que el contracte laboral sigui estès d'acord amb els 

mínims que contemplin les lleis vigents i sempre, també, que l'empleat no adquireixi la 

condició de fix. Si el nomenament fos per més temps del mínim previst per les  lleis 

vigents, el sou fós més elevat del que les lleis  assenyalen com a minim, l'empleat adquiris 

la  condició de fix, o l'acomiadament representés un cost no previst en el pressupost 
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aprovat per l'Assemblea General, la Junta de Govern haurà de comunicar la dita 

circunstància, prèviament, al Consell  Consultiu, decidint després en conseqüència. 

La Junta de Govern no podrà nomenar cap empleat del Centre que  tingui algún parentiu 

amb membres de la pròpia Junta.  

l) Resoldre els dictàmens procedents de les Seccions. 

ll) Resoldre  qualsevol queixa, greuge o falta que afecti el comportament dels socis o el bon 

nom del Centre. 

m) Estudiar i resoldre qualsevol denúncia formulada contra un o més socis, així com 

suspendre els drets dels socis contra els quals ha estat interposada la denúncia, si així ho 

considera, a l'espera del que resolgui l'Assemblea General. 

n) Aprovar les altes i baixes dels socis. 

o) Complir i fer complir els Estatuts, els Reglaments i els Acords de les Assemblees 

Generals i de la Junta de Govern. 

p) També correspon a la Junta de Govern tota representació, funció  i decisió no 

especificades en aquests Estatuts, d'acord amb l'esperit dels mateixos, així com la 

interpretació dels propis Estatuts, en casos dubtosos que es presentin, encara que             

per a la seva reforma cal convocar Assemblea  Extraordinària. 

 

Article 15è.  

 

El  President de la Junta de Govern tindrà la responsabilitat de: 

* Presidir les Juntes. 

* Nomenar els càrrecs de la Junta de Govern.  

* Decidir els empats de les votacions de la Junta de Govern. 

* Ordenar els pagaments degudament autoritzats. 

*Signar  tota mena de sol.licituts, documents i contractes, complimentant els acords de les 

Assemblees Generals i de la Junta de Govern, segons el cas. 

* Tindrà la representació ordinària del Centre en tots els actes de la vida social i jurídica, i 

l' extraordinària en les situacions i actes per als quals estigui degudament autoritzat. 
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Article 16è. 

 

El Secretari de la Junta de Govern tindrà la responsabilitat de: 

*Redactar  les actes de les sessions de les Juntes i de les Assemblees Generals, firmant-les 

amb el vist i plau del President, consignant-les en el llibre d'Actes corresponent. 

* Redactar  anualment la  Memòria de les actuacions socials del Centre, que presentarà per 

a la seva aprovació a l'Assemblea General amb la  seva signatura i el vist i plau del 

President. 

* Tenir cura del llibre de registre de socis, amb tots els requisits legals. 

* Tramitar els expedients que interessin a l'Entitat. 

* Custodiar els llibres i documentació de l'Entitat. 

* Portar un llibre-registre d'entrada i sortida de correspondència i documents del Centre. 

* Donar  compte a cada sessió de la Junta de Govern de les altes de socis, així com de les 

baixes produides i les seves causes. 

* Facilitar al  Comptador la relació nominal de socis per a poder extendre els rebuts de les 

quotes a percebre. 

* Tenir  al seu càrrec la custòdia de les claus de totes les dependències del Centre i de 

l'oficina administrativa, assenyalant horari de la secretaria per atendre els socis. 

* I, en general, atendre el compliment dels preceptes legals que no han estat designats a 

altres càrrecs. 

* Serà el cap  de personal del Centre. 

 

 

Article 17è. 

 

Els Vice-Presidents de la Junta de Govern tindran la responsabilitat de: 

*Supervisar i  controlar  totes  les Seccions, que estaran classificades per Arees. 

 (El President de cada Secció serà un membre de la Junta, el qual haurà de donar compte al 

seu Vice-President de la marxa de la Secció i dels nomenaments dels membres de la 

mateixa). 

* Substituir, pel seu mateix ordre, al President, en cas d'absència, malaltia, etc..., al marge 

de les funcions que assumeixi per delegació de l'Assemblea o Presidència i dels deures que 

tingui com  a membre de la Junta de Govern. 
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* Confeccionar, junt amb els Presidents de les Seccions  de la  seva Area , els pressupostos 

que afectin  a les activitats a desenvolupar per cadascuna de les dites Seccions, que es 

presentaran a la Junta de Govern per a la seva aprovació i inclusió, en el seu cas, en el     

Pressupost Ordinari Anual. 

 

Article 18è. 

 

El Vice-secretari de la Junta de Govern tindrà la responsabilitat de: 

* Ajudar  al Secretari en les funcions pròpies del seu càrrec, a qui també substituirà en cas 

de malaltia, absència, etc... 

Podrà ser delegat pel Secretari per a funcions de la seva competència. 

 

Article 19è. 

 

El Tresorer de la Junta de Govern tindrà la responsabilitat de: 

* Vetllar pel bon ús dels fons del Centre, dels quals, junt amb el Comptador, n'és 

responsable. 

* Fer  arqueig de caixa sempre que ho consideri convenient i  de manera obligatòria cada fi 

de mes i cada fi d'exercici. 

*Tenir   cura  dels  ingressos i pagaments acordats per la Junta de Govern, amb l'oportuna 

intervenció del Comptador. 

*Tenir cura del cobrament dels rebuts de quotes socials entregats per Secretaria, així com 

també de que qualsevol pagament es realitzi mitjançant xec nominatiu o barrat, posant a la 

factura el número de xec i lliurant, per a cadascún dels pagaments, un xec diferent. 

* A  la  caixa disposarà en efectiu, per a petites despeses i atencions  immediates, de  la  

quantitat que assenyali la Junta de Govern. 

* Tanmateix,  autoritzarà l'Estat de Comptes mensual que s'exposarà al tauló d'anuncis per 

a coneixement de tots els socis i l'estat de Comptes Anual que es sotmetrà a l'aprovació o 

censura de l'Assemblea General. 

* Finalment, haurà de fer entrega al seu succesor, al cessar en el  seu càrrec, de tots els 

efectes i valors de l'Entitat, previ arqueig i inventari dels mateixos, dels quals quedarà 

relació autoritzada a Secretaria. Aquest acte tindrà lloc davant del President, el Secretari i 

el Comptador. 
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Article 20è. 

 

El Comptador de la Junta de Govern tindrà la responsabilitat de: 

*Intervenir  el Compte de Tresoreria  i tots els documents de  comptabilitat. 

*Prendre nota de les entrades i sortides de caixa. 

*Rebre  de Secretaria la relació de socis per a estendre els rebuts de quotes socials que 

entregarà al Tresorer pel seu cobrament. 

* Vetllar, junt amb el tresorer, pel bon ús dels fons del Centre. 

* Portar  un llibre-inventari de tots els bens, mobiliari, llibres i eines que formin part del 

patrimoni del Centre, amb la data d'alta, preu i estat, o la baixa en el seu cas. 

* Formalitzar la nòmina dels empleats del Centre, la qual traslladarà al Tresorer per a 

realitzar el pagament mitjançant l'ordre del President. 

* Formular   el projecte de Pressupost anual general d' ingressos i despeses que s'haurà de 

sotmetre a l'Assemblea General, prèvia aprovació de la Junta de Govern i amb audiència 

del Consell Consultiu. 

* Formalitzar els estats de comptes i la documentació exigida per Hisenda Pública, Serveis 

Fiscals i autoritats competents. 

 

 

 

Article 21è. 

 

Els vocals de la Junta de Govern tindràn la responsabilitat de: 

 

* Desenvolupar els càrrecs i funcions que els siguin assignats/des per la Junta de Govern. 

* Representar  a  la Junta de Govern, com Vocals de torn, vetllant pel compliment dels 

Estatuts. 

* En  els casos urgents i imprevistos prendran les determinacions que considerin 

convenients si, a judici seu, la gravetat o urgència del cas ho fes necessari, donant compte 

del succeit al President per a que convoqui la Junta de Govern en sessió             

Extraordinària, si cal. 
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CAPÍTOL IV. 

 

Consell Consultiu: 

 

Article 22è. 

 

El Consell Consultiu és un Organ no executiu, moderador, de consulta, consell i 

conciliació que col.laborarà a petició de la   Junta de Govern, quan sigui requerit. 

 

Article 23è. 

 

El Consell Consultiu estarà integrat per tots els ex-Presidents del Centre, en la seva qualitat 

de membres nats, i altres cinc membres   elegits per la Junta de Govern, d'acord amb els ex-

Presidents, d'entre els socis numeraris més antics i amb més vida activa al Centre, amb 

preferència ex-membres de Juntes de Govern. Aquests darrers membres d'elecció directa 

tindran una vigència de dos anys, amb possibilitat de ser reelegits. 

Almenys quatre vegades l'any la Junta de Govern requerirà al Consell Consultiu per a una 

reunió conjunta, que també podrà tenir lloc a interès del propi Consell Consultiu. 

 

 

 

Article 24è. 

 

Funcions del Consell Consultiu: 

a) Col.laborar per a que l'estructura, objecte i finalitats de l'Entitat no puguin ésser 

desvirtuats o modificats. 

b) Propossar a la Junta de Govern aquelles qüestions que consideri convenients.       

c) Assessorar  a la Junta de Govern en qualsevol assumpte que s'hagi  de presentar davant 

els Tribunals. En aquest sentit, hauran de conèixer qualsevol denúncia que s'hagi fet contra 

l'Entitat, donant la seva opinió al  respecte. 

d) Donar  el  seu  parer sobre les qüestions que la Junta de Govern sotmeti a la seva 

consideració. 
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e) Arbitrar  en aquelles situacions en que estigui afectada la Junta de Govern o qualsevol 

dels seus membres. 

f) Emetre,  en  el seu cas, l'informe previst en l'article 14, apartat f),  d'aquests Estatuts. 

g) Informar, a petició  de la Junta de Govern, sobre la tributació d'homenatges, títols 

honorífics i similars. 

h) Col.laborar i assesorar a la Junta de Govern en tots els casos i situacions en que li sigui 

demanat.       

 

CAPÍTOL V. 

 

Classes de Socis i quotes a pagar. 

 

Article 25è. 

 

El nombre de socis serà il.limitat, i es classificarà en: Numeraris, Adherits, Juvenils, de 

Mèrit i Honoraris. 

També podran ésser admeses com a socis col.laboradors aquelles Entitats i/o corporacions 

que ho sol.licitin. 

a)Seran  Socis Numeraris els nascuts en les Comarques lleidatanes, els seus conyuges, així 

com també els fills o nets de pare i/o mare o avi i/o àvia lleidatans que, essent majors 

d'edat, simpatitzin amb els fins de la nostra Entitat i acceptin els seus Estatuts. 

Els socis Numeraris tindran veu i vot en les Assemblees Ordinàries i en les Assemblees 

Extraordinàries de l'Entitat. 

Els socis Numeraris, transcorregut un any des del seu ingrès com a tals, podran ésser elegits 

per a ocupar càrrecs, sempre que estiguin al corrent de pagament de quotes. 

b) Socis  Adherits seran aquells  que, essent  majors d'edat, sense  reunir les condicions de 

l'apartat anterior, simpatitzin amb els  fins  de la nostra Entitat i acceptin els seus Estatuts. 

La seva admissió i número serà a criteri de la Junta de Govern. 

Els socis Adherits tindran veu, però no vot, en les Assemblees Ordinàries i en les 

Extraordinàries de l'Entitat. 

Podran adquirir la condició de Socis Numeraris els Socis Adherits que durant cinc anys no 

interromputs hagin mantingut aquesta condició i acreditin, per escrit, haver-se distingit pel 



         15 

seu afecte i desvetllament pel Centre i ho sol.licitin a la Junta de Govern, i aquesta, prèvia 

consulta al Consell Consultiu, els accepti com a tals. 

c) Socis  Juvenils  ho seran aquelles persones que, essent menors d'edat i, per tant, sense 

poder ésser encara Socis Numeraris   o Socis Adherits, simpatitzin amb els fins de la nostra 

Entitat i  acceptin els seus Estatuts. Per a que la Junta de Govern els pugui acceptar com a 

Socis Juvenils, hauran de portar l'autorització  dels  pares o tutors. Els Socis Juvenils 

tindran veu, però no vot, en les Assemblees Generals Ordinàries i Extraordinàries de 

l'Entitat. 

Els socis Juvenils passaran automàticament a Socis Numeraris o Socis Adherits amb  la  

majoria d'edat, d'acord amb l'indicat en els paràgrafs a) i b) d'aquest Capítol, excepció feta 

de que  manifestin la seva voluntad contrària, en qual cas causarien baixa.     

d)Socis de  Mèrit  seran  aquells Socis Numeraris o Adherits que s'hagin distingit per 

alguna actuació acreditada en benefici del Centre. 

El seu nomenament, que serà a criteri de la Junta de Govern, prèvia consulta amb el 

Consell Consultiu, comportarà automàticament la condició de numeraris amb un any 

d'antiguitat. 

e) Seran Socis Honoraris, els ciutadans que, sense ésser socis de l'Entitat, comptin  amb 

mèrits suficients a criteri de la Junta de Govern.                                       

Aquests Socis Honoraris no assistiran a les Assemblees Generals, i quan ho facin, per 

invitació expresa de la Junta de Govern,  tindran veu,  però no vot.                            

f) L'Assemblea  General, a petició de la Junta de Govern, podrà nomenar càrrecs d'Honor.  

 

Article 26è. 

 

Els Socis abonaran  la  quota establerta i aprovada en Assemblea   General. Aquesta quota 

es podrà augmentar automàticament cada any,   prèvia notificació als socis, sempre que 

l'augment no sigui superior   al que li correspongui d'acord amb l'Index de Preus de 

Consum que   fixi l'Institut Nacional d'Estadistica o altre Organisme Oficial que   el pugui 

substituir.  

En el supòsit de que l'augment a aplicar fos   superior a aquest percentatge cal presentar-ho 

a l'aprovació de l'Assemblea General. 
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La manera de pagament, sigui semestral o anual, a través de bancs, caixes o altres, la fixarà 

la Junta de Govern, la qual també  estarà facultada, en casos especials, per a condonar tota 

o part de la  quota. 

Tanmateix, la Junta de Govern podrà fixar drets d'entrada o suprimir-los, en funció de la 

conveniència de cada moment. 

 

Article 27è. 

 

L'ingrès de socis es farà a proposta de dos Socis Numeraris de   l'Entitat i consegüent 

aprovació de la Junta de Govern. 

 

Article 28è.         

 

Les baixes voluntàries de socis tindran efecte automàticament al termini de l'últim 

pagament. 

La Junta de Govern considerarà baixes de socis per manca de pagament   de quotes, a partir 

dels sis mesos. 

 

 

CAPÍTOL VI. 

Drets i obligacions dels socis: 

 

Article 29è 

 

Els drets dels Socis Numeraris són: 

* Assistir als actes i activitats del Centre.                    

*Concórrer  amb veu i vot a les Assemblees Generals Ordinàries i     Extraordinàries. 

* Ocupar càrrecs directius. 

* Integrar comissions i formular per escrit peticions i projectes a la Junta de Govern. 

Els drets dels Socis Adherits i Juvenils, seran: 

* Assistir als actes i activitats del Centre. 

* Concórrer amb veu, però sense vot, a les Assemblees Generals Ordinàries i 

Extraordinàries. 
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* Integrar Comissions  i  formular per escrit peticions i projectes a la Junta de Govern. 

Les obligacions dels socis, sigui quina sigui la seva consideració, consistiran en assumir  

els  acords de l'Assemblea General, de la Junta de Govern, així com el  compliment  dels 

presents Estatuts i tot allò altre que d'ells es derivi.                                                      

 

Article 29è bis 

 

La Junta de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis. Aquestes infraccions 

es poden qualificar de molt greus, greus i lleus, i les sancions corresponents poden anar des 

d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, segons el següent: 

  1- Són infraccions molt greus 

 a) Apropiar-se de dades personals dels membres de l’Entitat per a ús propi o per 

facilitar-les a tercers, encara que aquesta conducta no suposi la pèrdua de les dades per part 

de l’Associació, ni generi cap benefici econòmic a l’infractor. 

 b) Facilitar dades personals de membres de l’Entitat a d’altres membres que no 

estiguin autoritzats a tenir-les o utilitzar-los per a usos propis diferents d’aquells per als 

quals les dades personals hagin estat posades a disposició del membre. 

 c) Accedir a dades personals dels membres de l’Entitat sense tenir dret a fer-ho. 

 d) Cometre actes que constitueixin delictes o faltes en perjudici de l’Associació o 

dels seus membres. 

 e) Dur a terme qualsevol tipus d’actuacions amb l’ànim de perjudicar els interessos 

de l’Associació o d’impedir l’acompliment de les seves finalitats. 

 f) La comissió de tres infraccions greus en un termini de tres anys. 

  2- Són infraccions greus 

 a) La falta de respecte a d’altres membres de l’Entitat o a les persones que hi 

desenvolupen una activitat o hi treballen. 

 b) La utilització  negligent dels mitjans de l’Entitat o no fer-ne un ús adequat. 

 c) Comprometre o intentar comprometre l’Entitat davant de tercers sense tenir un 

càrrec o un mandat que ho autoritzi. 

 d) Incomplir les instruccions dels membres de la Junta de Govern. 

 e) Difondre falsedats sobre altres membres de l’Entitat o sobre el funcionament de 

la mateixa.  

f) La comissió de tres infraccions lleus en un període de tres anys. 
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3- Són infraccions lleus 

 a) L’incompliment de les tasques i responsabilitats assignades al membre. 

 b) La manca de pagament de les quotes i contribucions econòmiques a càrrec del 

membre. 

 

En el cas d’una actuació impròpia per part d’algun membre que no estigui tipificada com a 

infracció en aquest article, la Junta de Govern podrà incoar l’inici de l’expedient 

sancionador. 

 

Les sancions a aplicar són les següents: 

  1. Les infraccions molt greus seran sancionades amb l’expulsió del membre infractor per 

un període superior a un any, podent arribar a l’expulsió definitiva, en funció de la gravetat 

de la infracció comesa o la reincidència. 

  2. Les infraccions greus seran sancionades amb una o més de les mesures següents: 

 a) Expulsió de l’Entitat per un temps que pot variar entre sis mesos i un any, en 

funció de la gravetat de la infracció o la reincidència. 

 b) Suspensió dels drets de veu i vot en l’Assemblea durant un termini d’entre sis 

mesos i un any. 

 c) Amonestació privada. 

3. Les infraccions lleus seran sancionades amb una o més de les mesures següents: 

 a) Suspensió dels drets de veu i vot durant un termini màxim de sis mesos. 

 b) Amonestació privada. 

  4. Correspondrà a la Junta de Govern graduar la sanció en funció de la gravetat de la 

infracció comesa a proposta de l’instructor. 

 5. Quan el tipus d’infracció comesa ho permeti, la Junta de Govern podrà exigir al membre 

infractor la reparació del dany causat. Si l’infractor es nega a reparar el dany o, tot i 

acceptar-ho, no ho compleix, la Junta de Govern podrà imposar al membre infractor la 

sanció que correspongui a la infracció immediatament superior en grau. 

  6. Les faltes molt greus prescriuran al cap de 3 anys, les greus al cap de 2 anys i les lleus 

en 12 mesos. 
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El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia escrita 

i degudament identificada. En el termini de 10 dies la Junta de Govern nomena un 

instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució i sanció 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 de Govern, l'adopta 

aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies. 

 

En els casos de sancions per faltes greus i  molt greus acordades per la Junta de Govern, les 

persones afectades poden sol·licitar la revisió de la sanció davant el Consell Consultiu, en 

el termini de 15 dies d’haver rebut la corresponent notificació de la sanció. Aquest òrgan, 

un cop analitzat el cas, proposarà la confirmació o variació de la sanció a la Junta de 

Govern. 

 

 

CAPÍTOL VII. 

Patrimoni fundacional, recursos econòmics i pressupost anual: 

 

Article 30è. 

 

El CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ compta amb els mitjans personals i materials 

adequats i amb l'organització idónia per a garantir el compliment dels fins estatutaris. 

El patrimoni immobiliari actual del Centre està format per cinc pisos: Gran Via de les 

Corts Catalanes, 592, principal primera, principal segona, primer primera i primer segona, i 

Ronda Universitat, núm. 1, primer primera. 

Els cinc pisos esmentats pertànyen al Centre Comarcal Lleidatà per compra autoritzada pel 

notari d'aquesta Ciutat, Sr. Angel Martínez Sarrión, el dia 30 d'octubre de 1984, pel preu de 

12.064.000  pessetes.    

 

Aticle 31è. 

Els recursos econòmics previstos són els que es deriven dels   ingressos que tingui l'Entitat. 
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Article 32è. 

 

Els fons del Centre es nodriran: 

a) Amb les quotes que paguin els socis.  

b) Amb  les donacions que puguin ferli persones naturals i/o jurídiques, dins el que regulin 

les lleis vigents. 

c) Amb  els  rendiments que puguin obtenir-se per qualsevol altre  concepte lícit.    

d) Dels crèdits demanats, d'acord amb l'indicat en el darrer paràgraf de l'article 14,apartat e.  

 

Article 33è 

 

El pressupost anual del Centre quedarà regulat d'acord amb tots els ingressos indicats en 

l'article anterior. 

 

 

CAPÍTOL VIII. 

Aplicació que hagi de donar-se al patrimoni social en cas de dissolució:  

 

Article 34è 

 

En el supòsit que l’acord de dissolució fos ferm, es procediria a la seva liquidació, 

nomenant una Comissió Liquidadora composta pel President, Vicepresidents, Secretari i 

Tresorer de la Junta de Govern vigent en aquell moment, a més dels Expresidents i 

membres nats del Consell Consultiu de l’entitat, els quals farien front en primer  terme als 

creditors, si n'hi hagués; després, si en resultés un sobrant, s'aplicaria a la realització 

d'activitats similars a les  que contemplen els nostres Estatuts, fent-ne entrega a alguna 

institució lleidatana declarada d'utilitat pública o fundació lleidatana que assumeixi el 

compromís de respectar i complir aquesta  voluntat. 

   

ARTICLE 35è 

Aquests Estatuts han estat adaptats de conformitat amb el previst en la Disposició   

addicional   tretzena i Disposició Transitòria Segona, apartat 4rt., de  la   Llei  30 / 1994  de 

24  de  novembre,   reguladora  de les  Entitats   declarades  d'utilitat  pública.   Aquesta 
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adaptació ha estat aprovada en l' Assemblea General Extraordinària celebrada el 17 d'abril 

de 1997.                         

                                          

 

  DILIGÈNCIA:                                                                      

 

Aquest estatuts han estat modificats en el seu article 11è, 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  i  la Llei orgànica 1/2002,  de 22 de març,  reguladora del dret 

d’associació, en l’Assemblea General Extraordinària celebrada el 27 de gener de 2018. 

 

 

 

Vist-i-plau  

el President                                                                    el Secretari 

 

 

 

Barcelona, 27 de gener de 2018 

 


