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"Associació per la pedra seca i l’arquitectura tradicional" 
 

 
ESTATUTS 

 
 

CAPÍTOL  I 
 

DENOMINACIÓ, OBJECTE, ÀMBIT D’ACTUACIÓ I DURACIÓ DE LA ASSOCIACIÓ 
 
Aquesta Associació es constitueix a partir de les propostes presentades a la II Trobada 
d’estudi per a la preservació del patrimoni en pedra seca als Països Catalans, celebrada a 
Torroella de Montgrí els dies 23 i 24 d’octubre del 2004, i ratificades amb unanimitat pels 
participants a la III Trobada celebrada a Barcelona els dies 22 i 23 d’octubre de 2005. 
 
ARTICLE 1r.- Sota la denominació de "Associació d'Entitats per la Pedra Seca" es constitueix 
en aquesta població de Vallbona de les Monges una Associació que, una volta aprovats, es 
regirà per aquests Estatuts, pel Reglament de Règim Interior, si s’estableix, i per les altres 
lleis i disposicions de caràcter legal i d’aplicació preceptiva que estiguin en vigència. 
 
ARTICLE 2n.- Els fins d’aquesta Associació s’inspiren de la “Declaració de Torroella de 
Montgrí per a la defensa del patrimoni cultural de la pedra en sec”, el qual és el nostre marc 
de referència, i defineix els principis que inspira la nostra acció,  i que s'annexa en aquests 
estatuts. 
 
Els fins de l’Associació són : 
 

 Fomentar i coordinar les diferents iniciatives que desenvolupen moltes entitats i 
organismes en la defensa i salvaguarda del patrimoni d’arquitectura popular i molt 
especialment de les construccions realitzades en pedra seca. 

 Establir propostes i orientacions per homogeneitzar els treballs d’investigació i 
conservació. 

 Actuar com a portaveu davant de les diferents administracions, ens o 
esdeveniments, de les entitats adherides a l’Associació per la pedra seca i l’arquitectura 
tradicional. 

 Donar suport a les accions proposades per les diferents entitats que ho sol·licitin. 

 Establir el marc de referència per a la celebració de les diverses “Trobades d’estudi 
per a la preservació del Patrimoni en Pedra Seca als Països Catalans”, i col·laborar, orientar i 
assessorar a l’entitat responsable de l’organització. 

 Fer tasques de difusió i coneixement del patrimoni rural i en pedra seca. 

 Aconseguir que les construccions tradicionals de pedra seca, siguin considerades i 
tractades per les administracions com un patrimoni a valorar i a preservar, i s'apliquin les 
mesures de protecció d'acord amb la legislació vigent en cada moment. 
  

 

 
ARTICLE 3r.- En queda exclòs tot ànim de lucre. 
 

 ARTICLE 4t.- L’àmbit d’actuació de la " l’Associació per la pedra seca i 
l’arquitectura tradicional" serà, principalment, el de tot Catalunya i la llengua d’ús serà el 
català. 
 
ARTICLE 5è.- L’Associació tindrà el domicili social a La Fatarella, al carrer Solà núm 23. 
 
ARTICLE 6è.- La seva durada serà per temps indefinit.  
 
 

CAPÍTOL II 
 

ELS SOCIS: INGRÉS, DRETS I DEURES 
 
 

 ARTICLE 7è.- Qualsevol entitat que desitgi ser admesa en qualitat de soci de l’ 
l’Associació per la pedra seca i l’arquitectura tradicional, caldrà que ho sol·liciti, per escrit, 
mitjançant el full que podrà obtenir a la secretaria, i necessàriament hi farà constar les dades 
següents: 
 
a) Nom de l’entitat sol·licitant. 
b) Domicili. 
c)     NIF. 
d)     Acord de la Junta Directiva sol·licitant l'admissió. 
 
La Junta Directiva en decidirà l’admissió a la primera reunió que celebri. 
 
ARTICLE 8è.- A través dels seus legals representats, qualsevol entitat adherida a la 
Associació té els drets següents: 
 
a) Assistir a les Assemblees Generals Ordinàries i Extraordinàries amb veu i vot si 

acompleixen allò que disposa l’article  23 d’aquests Estatuts. 
 
b) Ocupar un càrrec dins la Junta Directiva, sempre que la seva candidatura hagi estat 

votada i acceptada, per majoria simple, en una assemblea, i sempre que l’entitat i qui la 
representi, estiguin en la plenitud dels seus drets. 

 
c) Assistir a tots els actes i activitats que realitzi l’Associació en qualsevol de les 

dependències de què disposi i d’acord amb les normatives i mesures establertes per la 
Junta Directiva. 

 
d) A gaudir de totes les prerrogatives i beneficis que siguin aprovades per l’Assemblea o 

emeses per la Junta Directiva. 
 
e) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’Associació, d’acord 

amb les normes legals i estatutàries. 
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f) Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a 

fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials 
bàsics. 

 
g) A sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva de 

l’ Associació i la dels seus mandataris. 
 
h) Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries. 
 
i) Rebre informació sobre les activitats de l’Associació. 
 
j) Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva disposició. 
 
k) Formar part dels grups de treball. 
 
l) Posseir un exemplar dels estatuts. 
 
m) Consultar els llibres de l’Associació. 
 
 
ARTICLE 9è.- Totes les entitats federades, a través de qui les representin, tindran els deures 
següents: 
 
a) Respectar-se mútuament i donar una recta i seriosa imatge de comportament, educació 

i convivència. 
 
b) Conservar i respectar totes les pertinences de l’Associació i, alhora, vetllar perquè 

tothom les conservi i les respecti. 
 
c) Pagar, amb puntualitat, la quota, derrama i altres aportacions econòmiques fixades pels 

estatuts i aprovades, prèviament, per l’Assemblea.  
 
d) Acceptar, llevat de casos molt justificats, la proposta d’ocupar un càrrec a la Junta 

Directiva. 
 
e) Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries 
 
f) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació. 
 
 
ARTICLE 10è.- Qualsevol entitat federada serà automàticament donada de baixa, amb la 
pèrdua de tots els seus drets, en els casos següents:  
 
a) Per decisió de l’entitat interessada, la qual ha de comunicar-la, per escrit, a la Junta 

Directiva. 
 
b) Per transgredir els presents Estatuts o el Reglament de Règim Interior, si s’ha establert. 
 

c) Per la manca d’acatament o d’acompliment dels acords presos per l’Assemblea General 
o per les Juntes Directives de la Associació. 

 
d) Per manca del deure ressenyat a l’apartat a) de l’article 9è. 
 
e) Per manca del deure ressenyat a l’apartat b) de l’article 9è. 
 
f) Per endarrerir-se dos anys en el pagament de la seva quota anual.  
 
g) Per la manifestació propagandística d’alguna tendència política dins de les activitats de 
la Associació. 
 
h) Per no complir la resta d’obligacions estatutàries. 
 
 
 

CAPÍTOL III 
 

RÈGIM I GOVERN DE L’ASSOCIACIÓ 
 

ARTICLE 11è.- L’Associació es regirà pels següents òrgans: 
 

a) Per l’Assemblea General de Socis. 

b) Per la Junta Directiva. 

 
 

ASSEMBLEA GENERAL 
 
ARTICLE 12è.- La sobirania de la Associació radica en les Assemblees Generals d’entitats 
federades que poden ser Ordinàries i Extraordinàries.  
 
 
 

ASSEMBLEES GENERALS ORDINÀRIES 
 

ARTICLE 13è.-  Les Assemblees Ordinàries se celebraran en caràcter obligatori una vegada 
l’any, concretament dins del primer trimestre de l'any i es tractarà de tot allò que fa referència 
l’article 15è. 
 

 
ARTICLE 14è.- Es convocaran per carta normal o certificada, o per correu electrònic amb 
acusament de rebuda, a criteri de la Junta Directiva, i amb un mínim d’anticipació de trenta 
dies naturals a la data fixada. 
 
  
ARTICLE 15è.- Seran objecte primordial de les Assemblees Generals Ordinàries: 
 
a) Fer lectura de l’acta de l’Assemblea anterior i, si s’escau, aprovar-la. 
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b) Fer lectura de la memòria anual de l’exercici que s’ha acabat. 
 
c) Aprovar, si s’escau, l’estat de comptes del darrer exercici i el pressupost del  que 

comença.  
 
d) Tractar totes aquelles altres qüestions que la Junta presenti per a deliberar, o bé que 

siguin presentades per un nombre determinat de socis d’acord al que especifica 
l’apartat  b) de l’article 19è. 

 
e) Renovar els càrrecs de la Junta Directiva, d’acord a allò previst dins d’aquests Estatuts. 
 

L'inici del procés de renovació de la Junta Directiva es comunicarà a tots els socis amb 
trenta dies d'antelació a la data de l'Assemblea. Tots els socis, amb la plenitud dels 
seus drets, tindran dret a presentar una llista amb la candidatura a la Junta Directiva. 
Aquestes candidatures han de lliurar-se al Secretari de la Associació quinze dies abans 
de la data de l'Assemblea. 
 
Si es presenten vàries llistes, l'elecció de la Junta Directiva es farà per majoria simple 
dels associats presents o representats. 
 

 
També té les facultats següents: 
 
g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública. 
 
h) Aprovar el reglament de règim interior, posat que s’estableixi. 
 
i) Conèixer les altes i les baixes d’entitats que s’han produït. 
 
j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre 

òrgan de l’Associació. 
 
La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu, però 
NO LIMITA les atribucions de l’Assemblea General. Fins i tot pot modificar les decisions 
preses per altres òrgans directius, ja que l’Assemblea és sobirana.  
 
 

ASSEMBLEES GENERALS EXTRAORDINÀRIES 
 

 
ARTICLE 16è.- Seran extraordinàries totes aquelles altres assemblees que convoqui la Junta 
Directiva i també totes les que siguin sol·licitades, per escrit, per un nombre no inferior al 10 
per cent de les entitats adherides i amb la plenitud dels seus drets (els quals s’especifiquen a 
l’article 23), i s’hi faran constar, signat per tots ells, els motius que els indueixen a la sol·licitud 
referida. 
 
 Aquest escrit l’hauran de cursar a la Junta Directiva, la qual està obligada a 
convocar l’Assemblea General Extraordinària de socis en un termini no superior als trenta dies 
comptats des de la data de recepció del mencionat escrit de sol·licitud. 

 
 
ARTICLE 17è.- La convocatòria d’Assemblea General Extraordinària de socis s’haurà de fer 
necessàriament per carta certificada, amb acusament de rebuda o per correu electrònic també 
amb acusament de rebuda. Llevat d’aquesta particularitat, en tota la resta regirà el que figura 
a l’article 14è, referit a les Ordinàries.  
 
 

ALTRES FACULTATS I CARACTERÍSTIQUES INHERENTS A LES ASSEMBLEES 
 
 
ARTICLE 18è.- Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de la 
Associació, posat que hi assisteixi. Si no hi és, l’ha de substituir, successivament, el 
vicepresident o el vocal de més edat de la Junta en defecte d’aquests la persona que escullin 
la majoria dels socis assistents. Ha d’actuar com a secretari el qui ocupi el mateix càrrec a la 
Junta Directiva. 
 
 El secretari ha de redactar l’acta de cada reunió, la qual ha de signar conjuntament 
amb el president. En el seu contingut ha de figurar-hi, entre altres: un extracte de les 
deliberacions que s’hagin produït; el text dels acords adoptats; el resultat numèric de les 
votacions i la llista de les entitats assistents. 
 
ARTICLE 19è.- Quòrum d’assistència: 
 
a) L’Assemblea General de Socis, quedarà constituïda sigui quin sigui el nombre d’entitats 

assistents  i que reuneixin la plenitud dels seus drets (article 23è).  

 
b) Abans de la convocatòria d’Assemblea General, el 10% de les entitats adherides a la 

Associació pot sol·licitar a l’òrgan de govern, la inclusió en l’ordre del dia d’un o més 
assumptes per tractar. La sol·licitud també es pot fer directament a l’Assemblea, la qual 
decidirà, per majoria, la seva inclusió.  

 
 
ARTICLE 20è.- Quòrums de votació: 
 
a) Els acords seran presos per la majoria de vots. Aquesta majoria s’aconseguirà amb el 

vot favorable, com a mínim, de la meitat més un dels representants de les entitats 
assistents o degudament representades i que tinguin la plenitud dels seus drets (article 
23è). 

 
b) A cada soci li correspon un vot, i aquest soci ha de tenir degudament acreditada la seva 
representació. 
 
 
ARTICLE 21è.- El representant de qualsevol entitat en pot representar, també, d’altres a les 
Assemblees Generals amb un màxim de tres, a més de la seva. Per fer-ho caldrà aportar 
l’autorització feta per escrit i específicament per a cada Assemblea, signada i amb el segell de 
l’entitat que representa. 
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ARTICLE 22è.- Queda degudament constatat en el present article que la renovació total o 
parcial d’aquests estatuts o la variació o esmena de qualsevol dels seus articles o apartats, 
haurà de fer-se forçosament en una Assemblea General Extraordinària convocada 
expressament per aquest fi, i els acords que s’hi prenguin tan sols obtindran fermesa amb el 
vot favorable dels dos terços dels socis assistents o degudament representats i que reuneixin 
la plenitud dels seus drets (article 23è).  
 
 També s’haurà de convocar Assemblea Extraordinària i prendre acords amb el 
mateix quòrum de votació, quan es vulgui tractar sobre la dissolució de la societat; la 
separació d’algun dels seus membres; la incorporació a una altre entitat o a una unió 
d’entitats que ja existeixi. 
 
 Per acordar la baixa o separació del representant d’alguna entitat, o de l’entitat en 
sí, caldrà que prèviament s’instrueixi un expedient i la Junta Directiva passi la proposta a 
l’Assemblea General Extraordinària.  
 

 
ARTICLE 23è.- A tots els efectes, obtindran la plenitud dels drets: 
 
1.- Pel que fa a les entitats: 
 

a.- Estar degudament inscrites en el llibre registre de la Associació.  
 
b.- Tenir una antiguitat mínima de dotze mesos dins el referit ens.  
 
c.-  Estar al corrent de pagament de la quota de sòcia. 

 
2.- Pel que fa als representants de les entitats: 
 
       a) Ésser soci de l’entitat representada, i estar degudament autoritzat per  representar 
aquesta entitat. 
 
 b) Ésser major d’edat. 
 
  
 

ARTICLE 24è.- Referent a les Assemblees Ordinàries I Extraordinàries, les entitats que no 
hagin aconseguit dins la Associació l’antiguitat mínima dels dotze mesos, els seus 
representants podran assistir-hi amb veu però sense vot. 
 

Tampoc no hi podrà entrar cap persona que no revesteixi la qualitat de soci d’una 
entitat federada, si no és expressament convidada per la Junta Directiva. En aquest cas podrà 
assistir-hi sense veu ni vot. 
 
ARTICLE 25è.- Amb la vènia de la presidència, els socis assistents podran fer ús de la 
paraula.  El president podrà cridar l’atenció a qualsevol soci l’oratòria o exposició del qual 
s’aparti del tema que es tracti o bé que no es mostri respectuós envers els altres socis. Si 
l’amonestació no fos atesa, se li podrà retirar l’ús de la paraula. 

 
 
ARTICLE 26è.- Les votacions seran nominals, ordinàries i secretes si així ho sol·licita algun 
dels socis assistents, i no es permetrà l’entrada ni la sortida de la sala, on tingui lloc 
l’Assemblea, fins que no s’hagi verificat l’escrutini. 
 
 En cas d’empat en la votació, es procedirà a fer-ne una altra, i si torna a haver-hi empat, 
el desempat l’assolirà el president. 
 
 

CAPÍTOL IV 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
ARTICLE 27è.- La Associació serà representada i governada per una Junta Directiva 
composta dels membres següents: 

 

 President. 

 Vicepresident. 

 Secretari. 

 Tresorer. 

 Un màxim de cinc vocals. 

 
ARTICLE 28è.- Aquests càrrecs seran ocupats, necessàriament, per representants d’entitats 
adherides a la Associació i s’elegiran dins d’una Assemblea General. Tindran una durada de 
dos anys i la Junta es renovarà preferentment de manera parcial. 

 

   
ARTICLE 29è.- L’acceptació d’aquests càrrecs, el nomenament dels quals figura establert a 
l’apartat e) de l’article 15è, és amb caràcter honorífic, és a dir, sense retribució de cap mena. 
 
   Amb l’aprovació de l’Assemblea, i amb la conformitat d’antuvi dels interessats, 
qualsevol càrrec podrà ésser reelegit per nous períodes de dos anys, sense limitar-se aquesta 
reelecció. 

 

 
ARTICLE 30è.- El cessament i nomenament de càrrecs han de ser certificats pel secretari 
sortint, amb el vistiplau del president sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions. 
 

 

ARTICLE 31è.- El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu 
mandat pot esdevenir per: 
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a) La dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els 

motius. 
 
b) Malaltia que incapaciti l’exercici del càrrec. 
 
c) Baixa com a membre de l’entitat que representa. 
 
d) Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec,  d’acord amb el que preveuen 

aquests estatuts. 
 
 Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera 
reunió de l’Assemblea General que se celebri. Mentrestant, les funcions de la persona vacant 
seran assumides per un altre component de la Junta. 
 
 
ARTICLE 32è.- Correspon a la Junta Directiva: 
 
a) Representar, dirigir i administrar la Associació de la manera més àmplia que reconegui 

la Llei. Alhora cuidarà de complir i fer complir els presents Estatuts; tots els acords 
aprovats per l’Assemblea i aquells altres aprovats, també, en les reunions de la mateixa 
Junta Directiva. 

 
b) Preparar i convocar les assemblees ordinàries i extraordinàries de socis. 
 
c) Elegir dintre de la mateixa Junta Directiva les comissions que cregui necessàries per a 

la bona marxa de la Associació; establir grups de treball per aconseguir de la manera 
més eficient i eficaç, els objectius de l’Associació i autoritzar els actes que aquests 
grups proposin. 

 
d) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada comissió i 

grup de treball, a proposta de les mateixes comissions i grups. 
 
e) Prendre els acords que calguin en relació a la compareixença davant dels organismes 

públics per tal d’exercir tota mena d’accions legals i per interposar els recursos 
pertinents. 

 
f) Proposar a l’Assemblea General l’establiment o modificació de les quotes o derrames 

que els membres de l’Associació han de satisfer. 
 
g) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè 

els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent. 
  
h) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres 

persones, per aconseguir subvencions o altres ajuts. 
 
i) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit i, alhora, 

disposar dels fons que hi puguin haver dipositats.  
 

j) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i donar-ne 
compte en la primera reunió de l’Assemblea General. 

 
k) Distribuir els càrrecs de cada membre elegit per l’Assemblea. 
 
l) Assenyalar, de comú acord entre tots els components, els dies de reunió de la Junta 

Directiva. Amb caràcter extraordinari la podrà convocar el president o bé un mínim de 
tres dels membres que la componguin. 
 

m) I, en general, plantejar totes les qüestions i problemes que sorgeixin i que puguin afectar 
la bona marxa de la Associació, analitzar-ne i debatre’n les solucions i cercar i posar en 
pràctica la més idònia, sense perjudici que sigui admesa o desestimada a la propera 
Assemblea General. 

 
 
ARTICLE 33è.- Quòrum d’assistència i votació: 
 
a) La Junta Directiva, convocada d’antuvi, es considerarà vàlidament constituïda quan hi 

assisteixin un mínim de la meitat més un dels membres que la componguin. 
 
b) Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es 

convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del 
president i del secretari o de les persones que els substitueixin és imprescindible. 

 
b) Els acords de la Junta Directiva es prendran per una majoria simple de vots dels 

assistents. A cada membre li correspon un vot. En el cas d’igualtat o empat en el 
nombre de vots, el president, o, en el seu defecte qui presideixi la Junta, queda facultat 
per assolir-ne el desempat. 

 
 
ARTICLE 34è.- 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 dels dos terços dels 
seus membres. 
 
 També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o més mandataris per exercir la 
funció que els confiï, amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas. 
 

 
ARTICLE 35è.- Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han 
de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de l’esmentada Junta, s’ha 
de llegir l’acta de la sessió anterior per tal d’aprovar-la o rectificar-la, si  procedeix. 
 
 

CAPÍTOL V 
 

DRETS I OBLIGACIONS DE CADA CÀRREC 
 
 
ARTICLE 36è.- Correspon al president: 
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a) Dirigir i representar legalment l’Associació per delegació de l’Assemblea General i de la 
Junta Directiva. 

 
b) Presidir i dirigir els debats, tant en les Assemblees Generals ordinàries i extraordinàries 

com en les reunions de Junta. 
 
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat. 
 
d) Signar amb el seu vistiplau les Actes corresponents, posat que hi hagi assistit. 
 
e) Signar, juntament amb el secretari, tots els escrits dirigits tant als particulars com als 

estaments oficials. 
 
f) Consignar el seu visat a totes les factures i certificacions de pagament, sense les quals 

el tresorer no podrà fer efectives. 
 
g) Dictar, en un cas d’urgència, les providències que cregui necessàries, resoldre tot allò 

que sigui convenient i donar-ne compte a la primera reunió de Junta que hi hagi. 
 
h) Convocar, quan ho cregui convenient, amb caràcter extraordinari, reunions de Junta 

Directiva. 
 
i) Revisar l’acompliment puntual de les anotacions en el llibre d’Actes i en el de Tresoreria. 
 
j) I, en general, vetllar per la bona marxa de la Associació.  
 
 
ARTICLE 37è.- Correspon al vicepresident: 
 
a) Les mateixes atribucions que el president en absència d’aquest. 
 
b)   Li correspon, també, ajudar-lo en totes aquelles feines que aquell li demani 
 
 
 
ARTICLE 38è.- Correspon al secretari: 
 
a) Rebre i enviar tota la correspondència de la Associació i signar-la. 

b) Portar el llibre de registre oficial de socis amb totes les dades que cal consignar-hi. 

c) Redactar i signar les actes i transcriure-les als llibres corresponents, segons pertanyin a 
Assemblees o a Juntes. 

 
d) Signar les convocatòries d’Assemblees Ordinàries i Extraordinàries. 
 
e) Redactar i fer lectura, durant cada Assemblea General, d’una memòria en la qual 

procurarà reflectir totes les activitats que durant l’any l’entitat ha dut a terme i totes les 
dades i fets d’interès que s’hagin produït. 

 

f) Guardar el segell de la Associació, i classificar i arxivar tota la documentació relativa i 
vinculada amb l’entitat. 

 
g) Totes les signatures hauran d’anar acompanyades amb el vistiplau del president. 
 
 
 
ARTICLE 39è.- Correspon al tresorer: 
 
a) Tenir la custòdia i el control de tots els cabals de la Associació. 
 
b) Portar al dia i de forma reglamentària, el llibre de tresoreria (caixa i bancs), on hi farà 

constar totes les entrades i sortides dineràries i el tindrà sempre a disposició de tots i de 
qualsevol dels membres de la Junta Directiva, junt amb els comprovants justificatius de 
les anotacions que hi figurin enregistrades. 

 
c) Portar els llibres de comptabilitat i comptes corrents, els quals tancarà cada fi d’any. 
 
d) Elaborar el pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. 
 
e) Examinar totes les factures i rebuts a càrrec de la Associació i que siguin presentats per 

a cobrar. En el cas que sorgís algun dubte sobre els esmentats documents, el 
comunicarà a la Junta Directiva perquè sigui aclarit, ja que aquest òrgan és l’únic facultat 
per fer-ho. 

 
f) Signar i lliurar els rebuts de les quotes, derrames i altres documents de tresoreria relatius 

a les quantitats que cobri i no podrà efectuar cap pagament de cap mena sense 
l’aprovació prèvia de la Junta Directiva i la signatura o vistiplau del president. 

 
 
 
ARTICLE 40è.- Qualsevol membre de la Junta Directiva, llevat del president, pot ésser 
destituït del seu càrrec, mitjançant una moció de censura, per negligència o incompetència, 
presentada per algun altre membre de la referida Junta i defensada per una majoria simple 
(meitat més un). 
 

Tanmateix cessarà automàticament del seu càrrec qualsevol membre de la Junta 
Directiva (inclòs el president) que falti sense justificar-se tres vegades seguides a les reunions 
ordinàries que vagi celebrant l’esmentada Junta. 
 

Si algun d’aquests fets es produís, ha de constar en una acta signada per tots el 
membres assistents a la reunió de Junta, degudament constituïda, i s’hi farà constar també, 
entre altres coses, els motius del cessament, els vots a favor i els vots en contra, i es 
notificarà a la pròxima Assemblea General. 
 
 

 
CAPÍTOL VI 

 
LES COMISSIONS  O GRUPS DE TREBALL 
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ARTICLE 41è.- La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de 
plantejar els membres de la Associació que vulguin formar-los, els quals n’han d’assabentar la 
Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme. 
 
  La Junta Directiva ha de fer un seguiment de les diverses comissions o grups de 
treball que s’hagin constituït, mitjançant l’informe detallat de les actuacions realitzades.  

 
 

CAPÍTOL VII 
 

EL RÈGIM ECONÒMIC 
 

 
ARTICLE 42è.- Per al sosteniment de la Associació es crearà una quota anual mínima per a 
cada entitat adherida. Els imports d’aquestes quotes, si s’apliquen, seran proposats a 
l’Assemblea General de Socis, per la Junta Directiva, d’acord amb les necessitats de la 
Societat, és a dir, d’acord amb el pressupost d’ingressos i despeses. Aquestes propostes 
hauran de ser aprovades per l’Assemblea, abans de ser aplicades. 
 

L’Assemblea pot establir, també, quotes d’ingrés i quotes extraordinàries. 
 

A més d’aquestes quotes i de possibles derrames, es consideraran cabals de la 
Associació tots aquells ingressos provinents de possibles subvencions o patrocinis. 
 
 
ARTICLE 43è.- Atès que inicialment no es preveuen cap tipus de costos, la Associació no 
estableix pressupost. 
 
 
ARTICLE 44è.- L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de 
desembre. 
 
 
ARTICLE 45è.- En els comptes corrents i llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit 
o d’estalvi, hi ha de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari. Per poder 
disposar dels fons n’hi ha prou amb dues de les tres signatures. 

 
 

CAPÍTOL VIII 
 
 

EL RÈGIM DISCIPLINARI 
 

 
ARTICLE 46è.- L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que 
incompleixen les seves obligacions. 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 . La resolució final, que ha de ser aprovada per dues terceres parts dels 

membres de la Junta Directiva, amb votació secreta, l’adopta aquest òrgan de govern també 
dins d’un període de 15 dies. 
 

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, 
les persones interessades hi poden recórrer. En tal cas l’esmentada Junta ha d’incloure el 
recurs dins l’ordre del dia, de la primera Assemblea General de Socis que se celebri, per tal 
que els socis que la constitueixin coneguin els fets i, finalment, anul·lin o ratifiquin la sanció. 
 
 

 
CAPÍTOL IX 

 
 

LA DISSOLUCIÓ DE LA ASSOCIACIÓ 
 
 
ARTICLE 47è.- Aquesta "Associació d'Entitats per la Pedra Seca i l’arquitectura tradicional" , 
només podrà dissoldre’s per acord  dels dos terços dels socis assistents i representats de les 
entitats adherides reunits en Assemblea General Extraordinària, convocada per aquesta 
finalitat. 
 
 
ARTICLE 48è.- Si s’acordés, definitivament, la dissolució, caldria nomenar una comissió 
liquidadora que s’encarregués de saldar els deutes que pogués tenir l’Associació i, en el cas 
d’existir sobrant dinerari, s’hauria de destinar a entitats sense afany de lucre o a centres de 
beneficència. 
 
 
ARTICLE 49è.-  Pel que fa als béns que pogués tenir l’Associació en aquell moment, tals com 
biblioteca, arxiu, objectes artístics, mobiliari, un possible casal, etc. etc. passarien a ser 
patrimoni de la Generalitat de Catalunya, la qual hauria de destinar-los a la finalitat per la que 
foren creats, és a dir, perquè perpetués, en el record, l’Associació que els donà vida i origen. 
També podrien ser cedits a una altra entitat sense afany de lucre amb les mateixes finalitats. 
En tal cas, l’esmentada Generalitat o entitat haurà de fer rebuda i acceptació dels béns referits 
i degudament relacionats. 
 

----------------------------------------- 
 

 D’acord al que s’especifica a l’Acta Fundacional, els presents Estatuts han estat 
aprovats, per unanimitat, a la població de Vallbona de les Monges, el dia 12 de juny de l’any 
dos mil deu, dins de la reunió convocada per aquesta finalitat. 
 
Aquests estatuts han estat modificats en l’Assemblea Extraordinària celebrada el 7 de 
novembre de 2015. 
Signat                                                                                                     Vist i plau de  

La secretària      la presidenta 

Rosa Vendrell      Montserrat Moya 
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