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CAPÍTOL  1 

De la Societat i els seus fins 

Article 1 

La Societat Coral Recreativa El Ciervo, fundada l’any 1922, en règim d’autonomia i en el 
camp delimitat per la legislació vigent, Llei 4/2008, de 24 d’Abril del Llibre tercer del Codi 
Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la llei orgánica 1/2002, de 22 de març 
reguladora del dret d'associació, i els seus estatuts, té com a finalitat primordial 
l’organització i la realització d’activitats culturals, esportives, recreatives i de lleure, 
fonamentalment destinades als seus socis, sense ànim de lucre.  



Per aconseguir els seus objectius la Societat Coral Recreativa El Ciervo desenvoluparà 
obres de teatre, tallers teatrals, campionats de Tennis Taula, entrenaments de Tennis 
Taula, Campionats i entrenaments de Billar, celebracions de festes populars i tradicionals, 
i qualsevol altre activitat destinada als socis que pugui sorgir dels propis associats a 
l’entitat. 

Article 2 

La Societat té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per administrar i 
disposar dels seus béns i cabals amb l’objecte d’aconseguir els fins que es proposa. 

Article 3 

La Societat és totalment aliena a ideologies polítiques i a creences religioses, motiu pel 
qual no es podran portar a terme activitats d’aquests tipus dins les seves instal·lacions ni 
en nom seu. 

Article 4 

Per a realitzar-ne els objectius, la Societat ha de posar a disposició dels socis unes 
instal·lacions que podran ser utilitzades sota la reglamentació i l’horari establert per la 
Junta Directiva, i dins les quals no es podrà desenvolupar cap activitat que no sigui 
permesa per la legislació vigent. 

Article 5 

Per a portar a terme les diferents activitats de l’entitat, les seccions corresponents poden 
afiliar-se a les federacions respectives i estructurar-ne les activitats d’acord amb la 
reglamentació federativa. 

Article 6 

El domicili social de la Societat Coral Recreativa El Ciervo és a la ciutat de Sabadell, 
carrer Roger de Flor, núm. 154-156, cantonada amb el carrer Viladomat, 26, sense 
perjudici que pugui variar o complementar-se si les circumstàncies ho aconsellen; en tal 
cas caldria l’aprovació de l’Assemblea General. És l’espai on es porten a terme la majoria 
d’activitats i on es desenvolupa la Junta Directiva. 

 

Article 7 

L’àmbit territorial d’acció previst majoritàriament és el de la província de Barcelona, sense 
que això impedeixi que els seus membres, en nom de la Societat, puguin portar a terme 
activitats fora d’aquest límit. 

Article 8 

El funcionament de la Societat Coral Recreativa El Ciervo s’ha de regir per principis 
democràtics i representatius. Els òrgans de representació, de govern i d’administració són 
l’Assemblea General, en la qual recau la sobirania plena, i la Junta Directiva. 

 



CAPÍTOL  2 

Dels socis. Drets i deures. 

Article 9 

 Poden adquirir la condició d’associats les persones amb capacitat d’obrar i els menors 
no emancipats de més de catorze anys, amb l’assistència de llurs representants legals. 
Els menors de catorze anys poden adquirir la condició d’associats, per mitjà de llurs 
representants legals. Els menors amb capacitat natural suficient poden oposar-se sempre 
a l’ingrés en una associació i donar-se’n de baixa en qualsevol moment. 

 Les persones jurídiques, privades i públiques, poden adquirir la condició 

 d’associades. La sol·licitud d’ingrés ha d’ésser acordada per l’òrgan competent. 

 Poden ser socis de la Societat Coral Recreativa El Ciervo totes aquelles 

 persones, sense distinció d’edat, sexe, ètnies ni religió, que ho sol·licitin emplenant 

 el qüestionari corresponent. 

El qüestionari s’ha d’adreçar al secretari i aquest l’ha de sotmetre a la Junta 
Directiva perquè aquesta aprovi o refusi l’ingrés del sol·licitant en la primera reunió 
que celebri. Si el sol·licitant s’ajusta a les condicions exigides en els Estatuts, la 
Junta Directiva no li pot denegar l’admissió. 

 El nombre de socis és il·limitat, si bé la Junta Directiva pot suspendre l’admissió de 
nous socis quan així ho exigeixin raons d’aforament o de capacitat física de les 
instal·lacions.  

Article 10 

S’estableixen dues categories de socis: 

 Infantils / juvenils. Edat fins a 18 anys .    

 Numeraris. Edat igual o  superior als 18 anys. 

El pas d’infantils / juvenils a numeraris es fa automàticament en complir l’edat. 

 

Article 11 

Els socis numeraris disposen dels drets següents: 

 Fer ús de les instal·lacions socials. 

 Participar en les activitats generals de la Societat. 

 Formar part de les seccions que s’estableixin per activitats que requereixin una 
limitació en la participació o una especial preparació dels seus components.  

 Ser elegit per als càrrecs directius a la Junta Directiva, d’acord amb les especificacions 
que es fan al capítol 4, i per a càrrecs directius a les seccions, d’acord amb la 
reglamentació establerta per la Junta Directiva. 



 Fer ús del vot a les assembles generals. 

 Formular a la Junta Directiva o als caps de les seccions, suggeriments per a la millora 
de la vida social.  

 Exigir de l’entitat, especialment en matèria de reglamentació, organització i 
funcionament, que es mantingui dins les disposicions legals dictades tant pels organismes 
competents com per aquests estatuts. 

 Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o 
dels mandataris de la Societat.  

 Impugnar els acords de l’assemblea general i de la Junta Directiva i proposar l’exercici 
de l’acció de responsabilitat contra els membres de la Junta Directiva.  

 Consultar la llista de socis de l’entitat, i ser informats del nombre d’altes i baixes i de 
l’estat de comptes per la qual cosa poden consultar els llibres de l’associació. 

 Ésser informats per la Junta Directiva, un cop convocada l’assemblea i amb l’antelació 
suficient, dels assumptes que s’hagi previst de tractar-hi, i rebre’n informació verbal durant 
la reunió. 

 Obtenir un exemplar dels estatuts vigents i dels reglaments de règim intern, si n’hi ha. 

Els socis infantils / juvenils disposen dels drets següents: 

 Els mateixos dels numeraris, excepció feta de l’apartat e.. A les assemblees generals 
poden participar-hi amb veu però sense vot. 

 Gaudir d’una bonificació respecte a l’import de les quotes que s’estableixin per als 
socis numeraris. Aquesta serà decidida per la Junta Directiva i ratificada en la primera 
Assemblea General que es convoqui.  

Article. 12 

Tots els socis tindran les obligacions següents: 

 Satisfer la quantitat que la Junta Directiva hagi establert com a dret d’ingrés en el 
moment de presentar-ne la sol·licitud. Si resulta denegada, l’import els serà retornat.  

 Abonar puntualment la quota establerta.  

 Acceptar aquests Estatuts i els reglaments que puguin ser establerts per la Junta 
Directiva, comprometre’s a acomplir-los, i així acatar els acords presos legalment per la 
Junta Directiva i per l’Assemblea General.  

 Acceptar aquelles modificacions que es facin legalment, tant d’aquests Estatuts com 
als reglaments interns. 

 Mantenir la col·laboració que calgui per al bon funcionament de la Societat. 

  Comprometre’s en les finalitats de l’associació i participar en llur assoliment. 

Article13 



La qualitat de soci es perd en els casos següents: 

 Per sol·licitud pròpia. 

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

 Automàticament quan deixi d’abonar la quota, amb el requeriment previ formulat pel 
tresorer o, a instàncies d’aquest, pel secretari. 

 Quan, sens perjudici del que disposa en aquests estatuts, actuï de manera 
disconforme vers els mateixos i als reglaments que els desenvolupin, o no acati les 
modificacions que se’n facin legalment. 

 Per exclusió acordada pel la Junta Directiva i ratificada per l’Assemblea General, 
segons l’article 14. 

Article 14 Règim disciplinari 

Per a l’exclusió a què fa referència l’apartat e. de l’article 13, La Junta Dircetiva pot 
sancionar les infraccions comeses pels socis.   

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.  

L’exclusió serà d’efecte immediat però provisional fins que es celebri la propera 
Assemblea General Ordinària, dins la qual caldrà ratificar-la o revocar-la.  

Abans d’imposar l’exclusió, s’ha d’informar la persona afectada de les causes que la 

justifiquen. La persona afectada té el dret d’oposar-s’hi i de practicar proves en descàrrec 

seu. 

Article 15   

La persona que hagi perdut la seva qualitat de soci per motius propis, podrà ingressar de 
nou a la Societat amb l’acompliment previ dels tràmits descrits a l’article 9.  

El soci que hagi sofert l’exclusió a què fa referència l’article 14, no podrà ser admès de 
nou sense un acord revocador de l’expulsió que serà proposat per la Junta Directiva a 
l’Assemblea General Ordinària. 

CAPÍTOL 3 

Dels béns socials. 

Article 16 



El patrimoni de la Societat Coral Recreativa El Ciervo, en el moment de renovació dels 
estatuts, es basa en l’immoble del seu domicili social situat a la ciutat de Sabadell, carrer 
Viladomat 26, cantonada amb Roger de Flor número 154-156. L’immoble disposa de una 
planta en semisoterrani de 486m2, i d’una planta baixa de 486m2.     

Article 17 

La Societat Coral Recreativa El Ciervo porta a terme les seves activitats mitjançant els 
recursos econòmics següents: 

 Les quotes abonades pels socis. 

 Els ingressos per l’arrendament o algun mitjà de compensació per l’explotació 
comercial del bar, la sala d’actes o qualsevol altra part de la propietat. 

 Les subvencions oficials o particulars. 

 Les rendes del patrimoni o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se per mitjans 
legals.  

Article 18 

L’import de la quota social serà proposada per la Junta Directiva i haurà de ser aprovada  
en la primera Assemblea General convocada.  

Qualsevol descompte en el preu de la quota per algun sector dels associats haurà de ser 
proposat a l’Assemblea General i aprovat per aquesta.  

CAPÍTOL 4 

De la Junta Directiva 

Article 19 

La Junta Directiva està facultada amb caràcter general per a fer els actes necessaris per a 

complir les finalitats de l’associació llevat dels que, d’acord amb la llei o els estatuts, hagin 

d’ésser acordats per l’assemblea general o requereixin l’autorització prèvia d’aquesta.  

Els membres que la conformin han d’ésser associats, han de tenir capacitat per exercir 

llurs drets socials, i ser majors d’edat en el cas que ocupin els càrrecs de president, 

vicepresident, tresorer o secretari. Només podran ser menors d’edat els vocals.  

Els membres de la Junta Directiva han d’exercir llurs funcions amb la diligència d’un bon 

administrador, d’acord amb la llei i els estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a 

l’associació, actuant sempre en benefici d’aquesta. 

Els membres de la Junta Directiva, per a exercir llurs funcions, tenen el dret i el deure 

d’assistir a les reunions, d’informar-se sobre la marxa de l’associació i de participar en les 

deliberacions i en l’adopció d’acords. Han de custodiar els llibres, tenir-los actualitzats i 

guardar secret de les informacions confidencials relatives a l’associació, fins i tot després 

d’haver cessat en el càrrec. 



Els membres de la Junta Directiva exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si bé tenen dret a 

la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la 

indemnització pels danys produïts per raó d’aquest exercici. 

Si algun membre de la Junta Directiva exerceix funcions de direcció o gerència o altres 

que no siguin les ordinàries de govern de l’associació, pot ésser retribuït, sempre que 

s’estableixi una relació contractual, incloent-hi la de caràcter laboral. El nombre de 

membres de la Junta Directiva que percebin qualsevol tipus de retribució de l’associació 

no pot superar la meitat dels que integren aquest òrgan. 

Correspon a la Junta Directiva representar, dirigir, administrar i disposar dels béns de la 
Societat Coral Recreativa El Ciervo, i també vetllar pel compliment de les decisions preses 
per l’Assemblea General. 

La Junta Directiva està integrada pels membres següents: 

 President 

 Vicepresident   

 Secretari 

 Tresorer 

 Vocals generals 

El president té facultats per proposar a la Junta Directiva l’ampliació o la reducció d’aquest 
nombre i també la substitució de persones. Aquests canvis seran provisionals fins a la 
celebració de la propera Assemblea General Ordinària.  

Article 20 

La Junta Directiva serà elegida pel president que hagi estat escollit d’entre les 
candidatures presentades a l’Assemblea General Ordinària, segons el que s’especifica als 
articles 30, 31, 46, 48 i 49, o per l’Assemblea General Extraordinària que es doni el cas 
expressat a l’article 32. La llista de la Junta elegida es notificarà a tots els socis.  

Les persones inhabilitades d’acord amb la legislació concursal no poden ésser membres 

de la Junta Directiva de les associacions que duen a terme una activitat econòmica 

mentre no hagi finit el període d’inhabilitació. 

 

Article 21 

La durada dels càrrecs de la Junta Directiva serà de dos anys. Per tant la renovació dels 
càrrecs es farà un cop finalitzat aquest termini. Tot i així, en cada Assemblea General hi 
poden haver canvis en la Junta Directiva proposats per la mateixa o per un 10% dels socis 
de l’entitat, aquest canvi en qualsevol dels càrrecs de la Junta Directiva haurà de ser 
aprovat per la majoria dels socis assistents a l’assemblea.  

Els membres de la Junta Directiva cessen en el càrrec per les causes següents: 



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) Venciment del càrrec, llevat de renovació. 

d) Renúncia notificada a la Junta Directiva. 

e) Separació acordada per l’assemblea general. 

f) Qualsevol altra que estableixi la llei. 

L’assemblea general pot acordar en qualsevol moment separar de llurs funcions algun o 

tots els membres de la Junta Directiva. L’acord de l’assemblea general d’exercir l’acció de 

responsabilitat determina la separació dels membres de la Junta Directiva afectats. 

Article 22 

La Junta Directiva s’ha de reunir amb una periodicitat preestablerta i cada vegada que 
sigui convocada pel President. En aquest darrer cas, la convocatòria pot ser immediata 
per resoldre qüestions urgents, si pot fer-se arribar a tots els membres de la Junta i 
aquests no hi tenen inconvenient, però caldrà fer-la amb quaranta-vuit hores d’antelació si 
no és possible convocar-la a tots o algú o alguns hi tenen inconvenient. 

Article 23 

Els acords de la Junta Directiva s’han de prendre per majoria simple de vots. En cas 
d’empat, el vot del president tindrà qualitat de doble. 

Article 24 

La Junta Directiva tan sols es considera vàlidament constituïda quan hi siguin presents la 
meitat més un dels membres. 

En cas d’absència injustificada d’un membre a una reunió de Junta o de compliment 
incorrecte de les seves funcions, el president pot sol·licitar l’aprovació d’un vot de 
censura. Tot vot de censura ha de ser comunicat a la persona afectada. Amb el tercer vot 
de censura, cessa automàticament com a membre de la Junta. 

 

Article 25 

La Junta Directiva autoritzarà l’obertura de comptes corrents o llibretes d’estalvis en 
establiments bancaris, de crèdit o d’estalvi, en els quals ha de figurar la signatura del 
president i del tresorer.  

Article 26 

La Junta Directiva, per iniciativa pròpia o a proposta d’un grup d’associats, podrà crear 
dins la Societat seccions integrades per socis, amb la finalitat de portar a terme activitats 
esportives o d’una altre índole que requereixin un nombre limitat de membres o una 



preparació especial d’aquests. 

Al front de cada secció la Junta Directiva podrà designar-hi un representant seu que 
ostentarà la vocalia corresponent, sense inconvenient perquè cada secció tingui el propi 
Comitè Directiu format per diversos membres. 

Ni el president, ni el vicepresident, ni el tresorer, poden ser caps de secció.  

Article 27 

La Junta Directiva serà la responsable final dels acords que prengui cada secció; per això 
en demanarà comptes i haurà d’estar informada en tot moment dels acords i les activitats. 
La Junta podrà assumir-los o revocar-los.  

Article 28 

La Junta Directiva, a proposta pròpia o de les seccions, ha d’establir reglaments de 
funcionament intern, tant per el bon ús general de les instal·lacions socials com per 
l’estructura i les activitats de les seccions. En el cas de les seccions esportives, els 
reglaments han d’estar d’acord amb les normatives de les federacions respectives.  

Article 29 

Correspon al President: 

 Exercir la direcció i la representació legal de la Societat per delegació de l’Assemblea 
General i de la Junta Directiva. 

 Convocar la Junta Directiva i les Assemblees Generals Ordinàries i Extraordinàries. 

 Presidir i moderar, donant la paraula o retirant-la si fa al cas, les reunions de la Junta 
Directiva i de les assemblees i, si ho creu oportú, també les reunions dels comitès 
directius de les seccions. En tots els casos té vot, que pot ser doble en cas d’empat.  

 Suspendre una reunió o assemblea si es produeix qualsevol discussió o anomalia que 
així ho aconselli.  

 Visar les actes i els certificats redactats pel secretari. 

 Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li delegui l’Assemblea General o la 
Junta Directiva.  

Al President l’ha de substituir en cas d’absència o malaltia, el vicepresident o el membre 
de la Junta que ell mateix decideixi, per aquest ordre correlatiu.  

Article 30 

El President ha de ser major d’edat i és designat, d’acord amb el que expressa l’article 20, 
cada dos anys per l’Assemblea General Ordinària d’entre el candidat presentat per la 
Junta Directiva i els que independentment puguin presentar-se. 

Per presentar-se com a candidat a President, llevat del presentat per la pròpia Junta, cal 
comunicar-ho per escrit a la Junta amb l’aval signat per un total del 5% de socis. Les 
signatures han d’anar acompanyades amb el nom complet i el número de soci.  



Article 31 

Les candidatures que es presentin a elecció tenen dret a comunicar llur programa 

d’actuació als associats abans de la data de l’elecció, i també, si aquesta es fa en 

assemblea general, durant la mateixa reunió. A aquests efectes, tenen dret a disposar de 

la llista dels associats amb antelació suficient. La Junta Directiva, a proposta dels 

candidats, ha de fer arribar als associats, una vegada com a mínim, els programes i les 

altres comunicacions que siguin raonables. En els casos en què els associats ho autoritzin 

expressament, la Junta Directiva pot facilitar als candidats que ho demanin el domicili, els 

telèfons i les adreces de correu electrònic dels associats. 

Article 32 

La Junta Directiva, si s’hi produeixen vacants durant el termini per al qual han estat 

designats els seus membres, pot nomenar substituts, els quals ocupen el càrrec fins a la 

següent reunió de l’assemblea general o fins a l’elecció de nous càrrecs. 

En cas d’impossibilitat d’exercir el càrrec de President i de Vicepresident o de dimissió 
d’aquests, el Secretari està facultat per convocar l’Assemblea General Extraordinària per 
a l’elecció de nova presidència.       

En cas d’absència dels tres, els membres restants s’han de constituir en Junta Gestora, 
assumint les funcions de la presidència la persona de més edat, i la secretaria la més 
jove, amb la finalitat primordial de gestionar la constitució d’una nova candidatura a 
president i de convocar l’Assemblea General Extraordinària.   

Article 33 

Correspon al vicepresident: 

Suplir el president, amb igualtat de facultats, en tots els casos d’absència o 
d’impossibilitat.  

Article 34 

Correspon al secretari: 

 Realitzar les tasques pròpies de secretaria, és el responsable d’actualitzar el registre 
de socis, en el qual constin almenys, les dates d’alta i baixa en l’entitat i el domicili, de 
redactar i d’autoritzar les certificacions que calgui lliurar i d’atendre la correspondència i 
l’arxiu documental de la Societat. 

 Realitzar els tràmits d’ingrés de nous associats o de baixes, sotmetent-los a 
l’aprovació de la Junta Directiva en la reunió immediata i comunicant-los al tresorer. 

 Redactar les actes, tant a les reunions de Junta Directiva com a les assemblees, i 
signar-les junt amb el president. 

 Al termini de cada exercici anual, redactar la Memòria d’activitats realitzades per 
presenta-la a l’Assemblea i per a documentació històrica de la Societat. 

 A cada reunió de la Junta Directiva i a les Assemblees ha de llegir l’acta de la sessió 



anterior per aprovar-la o esmenar-la.  

 Tancar un llibre d’actes en cada exercici anual, en el que hi ha d’haver les actes de les 
reunions de la Junta Directiva i de les Assembles Generals dutes a terme, totes firmades 
pel secretari i el president de l’entitat. 

Article 35 

Correspon al Tresorer: 

 Custodiar els recursos de la Societat, i portar la comptabilitat d’acord amb la normativa 
legal.  

 Estendre els rebuts de les quotes dels socis i gestionar-ne el cobrament. En cas de 
rebuts impagats, notificar als socis corresponents l’anomalia i, si finalment no són 
abonats, notificar-ho al secretari per procedir d’acord amb l’apartat b. de l’article 34. 

 Atendre les despeses de la Societat, amb l’aprovació prèvia de la Junta Directiva. 

 Conèixer i atendre les obligacions tributàries de la Societat. 

 Donar compte a les reunions de la Junta Directiva de la situació financera actualitzada. 

 Portar un registre del patrimoni social, amb l’actualització del seu valor. 

 Confeccionar el balanç econòmic i el seguiment de la liquidació del pressupost de 
l’exercici acabat, en finalitzar cada exercici. Confeccionar, també, el pressupost per a 
l’exercici proper i sotmetre-ho tot a l’aprovació primer de la Junta Directiva i després a 
l’Assemblea durant els tres primers mesos de l’exercici. 

 Portar al dia un llibre de caixa anual. 

Article 36 

Si la Junta Directiva no ha establert expressament un membre per a suplir el Tresorer 
quan es troba absent o impossibilitat, les seves funcions han de ser assumides 
provisionalment pel President.  

 

Article 37 

Correspon als vocals: 

 Portar a terme les tasques que els siguin encomanades. 

 Si són caps d’una secció, promoure les activitats de la secció, instituir, si escau, un 
Comitè Directiu, i fer respectar el reglament que expressament s’ha establert per al seu 
funcionament. Representar la secció dins la Junta Directiva d’acord amb el que s’expressa 
a l’article 26. 

 

CAPÍTOL 5 



De les Assemblees Generals Ordinàries 

Article 38 

1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de la Societat i està composta per tots els socis, 
amb veu i vot els numeraris i amb veu els infantils / juvenils. 

2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, 

decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea. 

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els 

absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar. 

L’Assemblea General té les més àmplies atribucions per el control de l’activitat i la gestió 
de la Junta Directiva i té la facultat d’adoptar acords relatius a la representació legal, 
gestió i la defensa dels interessos de tots els associats. 

Corresponen a l’assemblea general les funcions següents: 

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

 Elegir i separar els membres de la Junta Directiva. 

 Modificar els estatuts. 

 Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al 

pagament de les seves despeses. 

 Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació. 

 Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions. 

 Sol·licitar la declaració d’utilitat pública. 

 Aprovar el Reglament de Règim Intern i les seves modificacions. 

 Acordar o ratificar l’exclusió dels associats que hagi decidit la Junta Directiva. 

 Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre 

òrgan de l’associació. 

 

Article 39 

L’Assemblea General Ordinària es constitueix una vegada finalitzat cada exercici anual i 
es regeix per un ordre del dia, prèviament establert per la Junta Directiva, en el qual 
figuren els temes a tractar. Tots els socis tenen dret a demanar la inclusió de temes a 
l’ordre del dia, sempre que ho comuniquin a la Junta amb un mínim de setze dies naturals 
d’anticipació. Per això la Junta Directiva ha de donar a conèixer la data de la celebració de 



l’Assemblea amb 30 dies d’anticipació. 

L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre 
que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels socis; en aquest 
cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud. 

Article 40 

Són temes obligatoris a les Assembles Generals Ordinàries: 

 Lectura de l’acta de l’Assemblea anterior, que s’ha de sotmetre a aprovació o esmena 
de l’Assemblea. 

 Lectura de la memòria de les activitats realitzades durant l’exercici finalitzat. 

 Lectura del balanç econòmic i de la liquidació del pressupost de l’exercici finalitzat, i 
presentació del pressupost per l’exercici vinent. S’han de sotmetre a aprovació o esmena 
de l’Assemblea. 

 Renovació de la Junta Directiva, d’acord amb els articles 20, 21, 30, 31, 46, 48 i 49. 

 Torn obert de paraula.  

Article 41 

Les convocatòries de les Assembles Generals Ordinàries s’han de dirigir per carta o 
telemàticament a cada un dels socis, com a mínim amb catorze dies naturals 
d’anticipació. A les convocatòries s’ha d’exposar l’ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la 
reunió. 

 

Article 42 

L’Assemblea General Ordinària es considera vàlidament constituïda en primera 
convocatòria en el dia i l’hora assenyalades si hi són presents la meitat més un del total 
de socis. Al cap de mitja hora es constituirà vàlidament en segona convocatòria, a tots els 
efectes, qualsevol que sigui el nombre de socis presents. 

El 10 % dels socis poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o 
més assumptes per tractar. En el cas 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 
què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als 
punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que 
els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general. 

Article 43 

Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi 
és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la 
Junta. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva. 

El secretari estén l'acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president. Hi 
ha de figurar un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat 



numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. 

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió 
anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol 
altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social. 

Article 44 

Per fer valer la veu i el vot de l’Assemblea, el Secretari podrà requerir als assistents que 
s’acreditin. Els socis numeraris tenen veu i vot; els socis infantils / juvenils, només veu.  

Article 45 

Dins l’Assemblea General Ordinària es fa l’escrutini de les votacions per a l’elecció de 
president, si s’ha presentat més d’una candidatura, d’acord amb els articles 30 i 31. A 
proposta del president sortint, l’Assemblea decideix si la votació es fa a mà alçada o amb 
paperetes closes.  

Article 46 

Els socis numeraris que no assisteixin a l’Assemblea tindran dret d’emetre el seu vot, bé 
per correu o bé delegant-lo a un altre associat. En els dos casos hauran de fer-ho per 
escrit signat, adjuntant-hi una fotocòpia del DNI i estar al corrent del pagament de la 
quota.  

Article 47 

Quan el president escollit no sigui el de la candidatura presentada per l’anterior Junta 
Directiva, aquest pot proposar la formació de la nova Junta amb els membres de la llista 
anterior o amb els de la seva pròpia llista. En aquest darrer cas es consideren 
automàticament cessats els anteriors membres. No obstant això, el Secretari sortint 
continuarà actuant com a tal fins al termini de l’Assemblea.  

Article 48 

El nou President i la nova Junta Directiva han de prendre possessió immediata dels seus 
càrrecs, però la Junta Directiva sortint té la obligació d’acceptar un període de treball 
conjunt, proposat pel nou president, per fer el traspàs de cada matèria, període que pot 
ser diferent per a cada càrrec. 

L’acceptació del càrrec per al qual han estat escollits o nomenats els membres de la Junta 

Directiva s’ha d’inscriure en el Registre d’Associacions. 

Article 49 

Els socis només poden prendre part lliurament en l’Assemblea dins el torn obert de 
paraules, l’apartat de precs i preguntes, a excepció que el President concedeixi la paraula 
en algun altre moment. En aquest apartat el President ha d’actuar de moderador, 
concedint la paraula per ordre de sol·licituds i conservant la prerrogativa de retirar-la en 
cas necessari.  

L’Assemblea General no pot adoptar acords sobre assumptes que no constin a l’ordre del 

dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la 



convocatòria d’una nova assemblea general. 

Si en l’assemblea general es pretén tractar l’exercici de l’acció de responsabilitat contra 
membres de la Junta Directiva o la separació d’aquests de llurs càrrecs, s’ha de convocar 
en el mateix acte una sessió extraordinària de l’assemblea general amb aquest punt com 
a únic punt de l’ordre del dia. 

Article 50 

1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de 

l'associació. 

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats. 

3.  Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la 

constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, 

i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels socis 

presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En 

qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa 

per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representats (m és vots a 

favor que en contra. 

4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels 

socis i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que se n'hagi obtingut 

l'autorització expres 

 

Tots els acords de l’Assemblea General Ordinària s’han de prendre mitjançant el vot 
favorable de la meitat més un dels socis numeraris presents o representats. Tots el socis 
queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els 
dissidents i els que, tot i ser-hi presents, s’hagin abstingut de votar. 

Els associats que, per raó d’un conflicte d’interessos amb l’associació, no puguin votar un 

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 d’un òrgan 

o l’exercici de l’acció de responsabilitat contra ella. 

La votació per a l’adopció d’acords ha d’ésser secreta si ho sol·liciten, almenys, el 10% 

dels associats presents o representats en la reunió. 

Article 51 

L’assemblea general i la Junta Directiva, d’acord amb llurs atribucions legals o 



estatutàries, poden acordar la creació d’altres òrgans, temporals o permanents, amb 
funcions delegades de caràcter deliberant o executiu. 

Article 52 

Els membres de la Junta Directiva responen dels danys que causin a l’associació per 

incompliment de la llei o dels estatuts o per actes o omissions negligents en l’exercici de 

llurs funcions. 

L’exercici de l’acció de responsabilitat ha d’ésser acordat, per majoria simple, per 

l’Assemblea General, que pot atorgar amb aquesta finalitat un mandat especial. 

Un nombre d’associats que, conjuntament, representin almenys el 10% dels vots socials 

pot exercir l’acció de responsabilitat, en interès de l’associació, en els casos següents: 

 Si no es convoca l’assemblea general sol·licitada per a acordar l’exercici de l’acció de 

responsabilitat. 

 Si l’acord adoptat és contrari a l’exigència de responsabilitat. 

 Si la pretensió no es formula judicialment en el termini d’un mes a comptar de 

l’adopció de l’acord. 

L’acció de responsabilitat en interès de l’associació prescriu al cap de tres anys de la data 

en què els responsables cessen en el càrrec. 

L’acció de responsabilitat per danys a l’associació és independent de la que correspongui 

als associats o a tercers per actes o omissions dels membres de la Junta Dierctiva que 

hagin lesionat llurs drets o interessos. 

Si la responsabilitat a què fan referència els paràgrafs anteriors no es pot imputar a una o 

més persones determinades, responen tots els membres de la Junta Directiva excepte els 

següents: 

 Els que s’han oposat a l’acord i no han intervingut en la seva execució. 

 Els que no han intervingut en l’adopció ni en l’execució de l’acord, sempre que hagin 

fet tot el que era possible per evitar el dany o almenys s’hi hagin oposat formalment en 

saber-ho. 

La responsabilitat, si és imputable a diverses persones, té caràcter solidari. 

 

CAPÍTOL 6 

De les Assemblees Generals Extraordinàries. 

Article 53 

L’Assemblea General Extraordinària ha de convocar-se: 



 Per a la modificació dels Estatuts. La convocatòria de l’Assemblea General ha 
d’expressar amb claredat els articles que es pretenen modificar, afegir o suprimir.  

 Per a l’elecció de nou president i de Junta Directiva quan es doni el cas de l’article 32. 

 Quan la Junta Directiva ho cregui convenient per tractar un tema que no pugui esperar 
l’Assemblea General Ordinària.  

 Per a la dissolució de la Societat. 

Article 54 

L’Assemblea General Extraordinària s’ha de celebrar per convocatòria de la Junta 
Directiva, quan aquesta ho cregui necessari per tractar algun dels temes preceptius, 
detallats a l’article 53, o a petició d’un 10% dels associats, presentada per escrit a la 
Junta, on figurin les signatures dels sol·licitants, els noms complets i els números de 
socis. En aquest darrer cas, l’Assemblea General Extraordinària ha de celebrar-se en el 
termini màxim de trenta dies naturals.    

Article 55 

La convocatòria es dirigeix per carta o telemàticament a cada un dels socis amb un mínim 
de catorze dies naturals d’anticipació, especificant-ne l’ordre del dia.  

Article 56 

L’Assemblea General Extraordinària queda vàlidament constituïda si ha estat convocada: 

 Per la Junta Directiva: en primera convocatòria quan hi siguin presents la meitat més 
un dels socis i en segona convocatòria, al cap de mitja hora, qualsevol que sigui el 
número d’assistents. 

 Si ha estat convocada a petició d’un 10% dels associats: en primera convocatòria 
quan hi siguin presents tots els sol·licitants i en segona convocatòria, al cap de mitja hora, 
qualsevol que sigui el nombre d’assistents. 

Article 57 

La presidència i la secretaria de l’Assamblea General Extraordinària correspon a les 
persones que ocupen aquests càrrecs a la Junta Directiva, llevat que els associats 
assistents en designin altres a l’inici de la sessió.    

Si les persones amb el càrrec corresponent no poden assistir a l’assemblea ocuparan les 
posicions el Vicepresident o una persona delegada. En el cas d’haver de tractar un 
assumpte tècnic, es pot comptar amb la presència d’un especialista, que actuarà 
d’assessor. 

Article 58  

Per fer valer la veu i el vot de l’Assemblea, el Secretari pot requerir als assistents que 
s’acreditin. Els socis numeraris tenen veu i vot; els socis infantils / juvenils, només veu. 

Article 59 



Tots els acords de l’Assemblea General Extraordinària s’han de prendre mitjançant el vot 
favorable de dos terços dels socis numeraris presents o representats. 

Article 60 

L’acord de modificació dels estatuts s’ha d’inscriure en el Registre d’Associacions. La 

sol·licitud d’inscripció s’ha d’acompanyar amb el certificat dels nous articles aprovats i de 

la versió actualitzada dels estatuts. Sempre que respecti i hagi estat acceptada de 

conformitat a l' art. 50 dels presents estatuts. 

CAPÍTOL 7 

Sobre la dissolució de la Societat. 

Article 61 

La Societat Coral Recreativa El Ciervo només pot dissoldre’s amb l’aprovació prèvia de 
l’Assemblea General Extraordinària i pels següents motius: 

 Baixa dels associats, si es redueixen a menys de tres. 

 Il·licitud civil o penal de les activitats o les finalitats de l’associació, declarada per 

sentència ferma. 

 Obertura de la fase de liquidació en el concurs. 

 Per decisió de l’Assemblea General.  

 

Article 62 

 En cas de dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes, tant 
pel què fa a la destinació que es doni als béns i als drets de l’associació, com a la finalitat, 
l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.  

 Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats 
anteriors són competència de la Junta Directiva, si l’Assamblea General no confereix 
aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada. 

 Els socis estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat quedarà 
limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament. 

 Els béns sobrants s’han d’adjudicar a altres entitats sense ànim de lucre que tinguin 
finalitats anàlogues a les de l’associació dissolta, amb preferència per les que tinguin el 
domicili en el mateix municipi o, si no n’hi ha, per les que el tinguin a la mateixa comarca.   

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

 Qualsevol cas no previst en aquests Estatuts serà resolt mitjançant l’aplicació de la 
legislació vigent en matèria d’associacions, o per la Junta Directiva en el cas de no ser 
previst en cap precepte legal. Els dubtes que puguin sorgir de la interpretació dels 
Estatuts han de ser resolts per la Junta Directiva. 



 Qualsevol litigi interposat per un associat ha de ser-ho als tribunals de Sabadell.   

DILIGÈNCIA 

Aquests Estatuts han estat aprovats per l’Assemblea General Extraordinària celebrada el 
dia 16 de novembre de 2012. 

 

 


