CAPÍTOL I. La denominació, els fins i el domicili
Article 1.- L'Entitat s'anomena CASINO DE VIC, i es regularan les seves activitats (d'acord amb la Llei 4/2008, de 24
d´Abril, del llibre tercer del codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (DOGC 5123, de 2 de Maig) i els seus
estatuts.
Article 2.- L’objecte de l'Entitat és cultural, artístic i d’esplai, i per tant, absolutament apolític, exercirà les seves finalitats
mitjançant el manteniment d'un centre per a l'organització d’actes culturals i artístics, en el seu sentit més ampli, i per a
l'esplai dels seus socis.
Article 3.- El domicili de I' Entitat s’estableix a Vic, i radica al carrer Jacint Verdaguer número 5, 1er.
L’àmbit territorial d'acció previst per a l’activitat de l'Entitat és la comarca d'Osona.
Article 4.- La duració de l’Entitat és indefinida fins que es dissolgui per les causes i amb les finalitats previstes per aquests
estatuts i per les disposicions legals vigents.
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CAPÍTOL II. Els membres de l'associació, els seus drets i les seves obligacions.
Article 5.- Poden formar part de I’Entitat:
a.

La persona física que vulgui ésser soci de l'Entitat presentarà per escrit, a la Junta Directiva la sol·licitud
d’admissió, que contindrà el seu nom, cognoms, edat, estat, professió i domicili, juntament amb el document
acreditatiu de la personalitat. A més, per a ésser soci titular acreditarà la propietat o l'usdefruit sobre un títol
social com a mínim.

b.

Poden formar part de l’Entitat les persones jurídiques, privades i públiques, l’objecte o finalitats de les quals
sigui compatible i estigui en sintonia amb els fins de l'Entitat. Han de presentar per escrit a la Junta Directiva,
la sol·licitud d’admissió, juntament amb una còpia de I’escriptura pública de constitució o dels estatuts
degudament inscrits en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya o en qualsevol altre
registre, i una còpia de I’acord de formar part de l'Entitat, adoptat vàlidament per l’òrgan competent. Aquest
acord ha de contenir també la designació de la persona física que la representa, amb la seva signatura.

c.

Els socis i sòcies menors d’edat si n'hi ha tenen dret de veu, elles mateixes, en l’Assemblea General, ja sigui
ordinària o extraordinària, però no tenen dret de vot ni poden elegir ni ser elegits membres de la Junta
Directiva. L’actuació en els actes jurídics per als quals no tinguin capacitat d’obrar i l’exercici del dret de vot
dels socis i sòcies menors d´edat s'haurà de fer mitjançant llurs representants legals.

Article 6.- L'Entitat pot tenir els següents tipus de socis:
a.
b.
c.

Honoraris.
Titulars
Ordinaris

Article 7.- El soci honorari és la persona que pels seus mèrits i condicions pel càrrec que ocupa, o pels serveis prestats a
l’Entitat és nomenada com a tal per l’Assemblea General a proposta unànime dels membres de la Junta Directiva; seguint
el mateix procediment per a la seva expulsió. El soci honorari no ha de pagar cap classe de quotes, i la seva condició és
personal i intransferible.
Article 8.- El soci titular és la persona propietària d'un o més dels títols socials i que en aquesta condició de soci és
admesa per la Junta Directiva. La propietat de més d'un títol no comporta el pagament de totes les quotes anuals
equivalents; sinó d'una única quota anual que dona dret a un únic vot.
Cap soci titular pot ser propietari de més d'un dos per cent del nombre total de títols socials emesos per l'Entitat; excepció
feta de les persones jurídiques. Pel que fa als supòsits de l’article 30 d'aquests estatuts, les persones jurídiques que
tinguin en propietat més d'un títol i que I’hagin cedit, en usdefruit, a terceres persones, i per tal de garantir el dret de vot,
s'estableix el criteri de ponderació consistent en que el valor del seu vot no superarà el 25 % dels vots dels socis titulars,
presents o representats, en l’Assemblea General Extraordinària.
Article 9.- El soci ordinari és la persona que malgrat no ser propietària d´un títol social és admesa com a soci de l´entitat per
part de la Junta Directiva. En la seva sol·licitud d´admissió acompanyarà l´aval de dos socis titulars. El soci ordinari abonarà
un 20% més de quota anual que el soci titular, juntament amb les darrames i altres aportacions econòmiques fixades i
aprovades per l´Assemblea General. El soci ordinari podrà utilitzar les instal·lacions i gaudir de tots els avantatges del soci
titular. El soci ordinari no tindrà dret de vot, però podrà assistir amb dret de veu a l´Assemblea General.
Article 10.- Dintre de cada tipus, els socis tenen els mateixos drets i obligacions. Els socis menors de trenta-cinc anys
pagaran una quota anual reduïda. L´import d´aquesta quota equivaldrà a la meitat de la quota anual que els correspondria
abonar pel tipus de soci que siguin, és a dir, titular o ordinari.
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Article 11.- La condició de soci comporta l’acceptació d’aquests estatuts socials i el compliment dels acords de la Junta
Directiva i de I’Assemblea General, encara que discrepi, hagi votat en contra, s'hagi abstingut o no hagi assistit
personalment, o a través d'un representant a la corresponent Assemblea General, sense perjudici de les accions judicials
que pugui exercitar, les quals, haurà d’interposar davant dels Jutjats de Vic.
Article 12.- La condició de soci titular i ordinari permet als seus cònjuges, descendents menors de vint-i-cinc anys i
ascendents, la utilització de les instal·lacions i l’assistència als actes de I’Entitat amb els mateixos drets i obligacions que el
propi soci.
Article 13.- L’Entitat pot celebrar convenis amb altres Associacions anàlogues, amb la finalitat que els socis puguin utilitzar
les instal·lacions i assistir als actes d’aquelles Associacions sempre amb el mateix regim de reciprocitat. Aquests convenis
els ha d’aprovar l’Assemblea General, prèvia proposta de la Junta Directiva. De la mateixa manera, per a la consecució de
les finalitats que li son pròpies, l’Entitat es pot unir a altres Associacions, formant federacions amb l'objectiu d’aconseguir
fins i interessos comuns. La unió amb altres Associacions ha de ser aprovada en Assemblea Extraordinària, prèvia
proposta de la Junta Directiva.
Article 14.- En el cas d'una persona física, la Junta Directiva publicarà la sol·licitud d’admissió en el tauló d’anuncis de
l’Entitat durant el termini de quinze dies.
Passat aquest termini sense que cap soci hagi presentat al·legacions en contra del sol·licitant, la Junta Directiva en la seva
primera reunió el donarà d’alta com a nou soci i l’inscriurà en el corresponent Llibre de Registre de socis.
Si dins d’aquell termini, algun soci ha formulat al·legacions en contra del sol·licitant, la Junta Directiva, en la seva primera
reunió decidirà sobre aquella admissió, mitjançant votació secreta amb boles blanques i negres, la majoria de les quals
respectivament, comportarà l’admissió o no del sol·licitant com a soci de l’Entitat. La decisió de la Junta Directiva serà
definitiva, sense possibilitat de presentar recurs.
En el supòsit que dins el termini de tres mesos comptats des de Ia presentació de la sol·licitud d’admissió, la Junta
Directiva no hagi comunicat al sol·licitant la seva decisió, aquesta es considerarà afirmativa i, per tant, el sol·licitant serà
donat d’alta com a soci de l‘Entitat. En el cas d'una persona jurídica, la sol·licitud d'admissió ha de ser aprovada per
l’Assemblea General Extraordinària de I’Entitat, prèvia proposta de la Junta Directiva.
Article 15.- Els títols socials emesos per l'Entitat son nominatius, transferibles i d'una sola classe. L’Assemblea General
aprova l'emissió dels títols socials, i també, el seu nombre, import i forma de pagament.
Article 16.- Són Lliures totes les transmissions dels títols socials a favor dels familiars en línia recta fins a quart grau del
transmetent. En totes tes altres transmissions, l'Entitat té el dret preferent d'adquisició dels títols socials pel preu fixat
anualment per l’Assemblea General.
Article 17.- En les transmissions dels títols socials per actes "intervius" a favor dels familiars en línia recta fins a quart
grau, el transmetent es limitarà a comunicar el nom, cognoms, estat, edat, professió i domicili de l'adquirent, a la Junta
Directiva.
En les altres transmissions per actes ''intervius'', el transmetent comunicarà aquelles mateixes dades del futur adquirent a
la Junta Directiva, la qual decidirà, en la seva primera reunió, si exercita o no el dret preferent per part de l'Entitat. En el
primer cas, l'Entitat comprarà el títol o els títols socials pel preu i amb les condicions fixades per I'última Assemblea
General.
En el segon cas, la Junta Directiva iniciarà el procediment per a l'admissió de socis previst a l'article 14 d'aquests estatuts
socials, que comportarà, en el cas de que cap altre soci presenti al·legacions, l'autorització tàcita de la transmissió dels
títols socials.
Article 18.- En les transmissions dels títols socials per actes “mortis causa" a favor dels familiars en línia recta fins a quart
grau, l'adquirent comunicarà a la Junta Directiva els seu nom, cognoms, edat, estat, professió i domicili, i acreditarà la mort
del soci titular i la forma d’adquisició del títol o títols socials.
En les altres transmissions per actes "mortis causa", l'adquirent també comunicarà totes aquelles dades a la Junta
Directiva, la qual actuarà en la forma prevista en l’article anterior per a les transmissions "intervius".
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Article 19. En el cas de copropietat d'un títol social, l’Entitat només reconeix com a soci titular el copropietari designat per
tots o per la majoria dels altres copropietaris. Si no existeix acord, l'Entitat deixarà en suspens els drets que com a soci
titular corresponguin al propietari del títol social en copropietat. En el supòsit d’usdefruit sobre un títol social, la condició de
soci titular la té l’usufructuari.
Article 20.- Els socis titulars es poden donar de baixa voluntàriament sempre que transmetin el seu títol a una altra
persona. Els socis ordinaris poden donar-se de baixa voluntàriament en qualsevol moment mitjançant comunicació escrita
a la Junta Directiva i la liquidació de totes les quotes pendents de pagament en aquella data.
Article 21.- Són drets dels membres de l'Entitat:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. Els socis honoraris, ordinaris i menors d’edat no
tenen dret a vot, però si tenen dret a assistir i a ser escoltats en I'Assemblea General.
Elegir o ser elegits per als Ilocs de representació, per exercir càrrecs directius o intervenir en el govern i les
gestions de l’Entitat. Excepte els socis honoraris, ordinaris i menors d’edat.
Intervenir en els serveis i les activitats de I’Entitat d’acord amb les normes legals i estatutàries.
Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida
de l'Entitat, i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de
l’Entitat.
Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
Rebre informació sobre les activitats de l'Entitat.
Fer ús dels serveis comuns que I’Entitat estableixi o tingui a la seva disposició.
Formar part dels grups de treball.
Posseir un exemplar dels estatuts socials.
Consultar els llibres de l’Entitat

Article 22.- Són deures dels membres de l’Entitat:
a.
b.
c.
d.

Comprometre’s amb les finalitats de I’Entitat i participar afectivament per assolir-les.
Contribuir al sosteniment de l'Entitat amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques
fixades i aprovades per l’Assemblea General.
Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'Entitat.

Article 23.- Són causes per ser donat de baixa de l’Entitat:
a.
b.
c.

Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva,
d’acord amb el que estableix l'article 20 d’aquests estatuts.
No satisfer les quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades i aprovades per l’Assemblea
General.
No complir les obligacions estatutàries.

Article 24.- L’Entitat portarà un Llibre Registre per a cada classe de socis, en el qual hi constarà el nom, cognoms, edat,
estat, professió i domicili, i també, pels socis titulars, els càrrecs que han ocupat a la Junta Directiva. Així mateix, l’Entitat
portarà un Llibre Registre en el qual hi constaran les transferències i constitució dels drets reals i altres gravàmens sobre
els títols socials. Qualsevol soci podrà examinar aquests LIibres i demanar a la Junta Directiva el lliurament de les
certificacions acreditatives de les seves inscripcions.
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CAPÍTOL III. El règim disciplinari.

Article 25.- L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin les seves obligacions. El
procediment sancionador s’inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació.
La Junta Directiva pot donar de baixa els socis titulars i ordinaris, com a conseqüència de I’incompliment dels acords de
l’Assemblea General o de la pròpia Junta Directiva, de I’impagament de quotes, derrames i altres aportacions
econòmiques fixades i aprovades per l’Assemblea General, de mala conducta o de realització d'actes que s'oposin als
bons costums o que perjudiquin o desacreditin l'Entitat.
En qualsevol dels anteriors supòsits, la Junta Directiva nomenarà instructor en el termini màxim d'un mes, a un membre de
la pròpia Junta, que tramitarà l'expedient sancionador dins del període màxim d'un mes, practicant les diligències que
consideri necessàries per comprovar els fets i amb audiència prèvia del presumpte infractor, immediatament després,
proposarà a la Junta Directiva, en el període màxim de 15 dies l'arxiu de l'expedient o la seva continuació.
En el segon cas, la Junta Directiva donarà trasllat de totes les actuacions al soci perquè en el termini màxim d'un altre
mes, pugi presentar el seu escrit de descàrrec.
Un cop presentat aquell escrit de descàrrec o passat el termini d'un mes sense que el soci I’hagi presentat, la Junta
Directiva, en la seva primera reunió, prendrà l'acord sobre l'arxiu de l’expedient o l’expulsió del soci. 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 dins d'un període de 15 dies.
El soci expulsat pot presentar recurs davant l’Assemblea General dins del termini màxim d’un mes des de la notificació de
l’acord d’expulsió, i en aquest cas, l’expulsió quedarà en suspens fins a la resolució de l’Assemblea General. No obstant
això, davant de la importància dels fets, la Junta Directiva podrà suspendre el soci en I’exercici dels seus drets, fins a
l’acabament de l’expedient i, en el seu cas fins a la resolució de I’Assemblea General.
Article 26. En el supòsit d’expulsió d’un soci titular, l’Entitat queda obligada a adquirir-li el títol o els títols socials, però pel
preu i amb les condicions que per aquests casos fixi I’última Assemblea General.
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CAPÍTOL IV. Els òrgans de govern i administració.

Article 27.- Els òrgans de govern i d'administració de l'Entitat són:
a.
b.

L’Assemblea General de socis
La Junta Directiva.

Article 28.- L’Assemblea General de socis és l’òrgan sobirà i suprem de govern i administració de l’Entitat, i està formada
pels seus socis titulars per dret propi i irrenunciable, i amb dret a veu i vot. Els socis i sòcies de l'Entitat decideixen per
majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea General, i queden subjectes als acords que hi són adoptats
incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar. Els socis honoraris, ordinaris i
menors d’edat no tenen dret a vot, però poden assistir amb dret de veu a l’Assemblea General.
Article 29.- Les Assemblees Generals son ordinàries i extraordinàries. L’Assemblea General Ordinària es reunirà
necessàriament, durant els quatre primers mesos de cada any per censurar la gestió social, i aprovar si s'escau, la
memòria i l’estat de comptes corresponents a I’exercici anterior i el pressupost d’ingressos i despeses pel nou exercici
anual.
Article 30.- L’Assemblea General Extraordinària es reunirà necessàriament per decidir sobre els nomenaments de la Junta
Directiva, les modificacions estatutàries, la disposició o alienació de béns immobles, la fixació de quotes extraordinàries i la
dissolució de l’Entitat. Així mateix, l’Assemblea General Extraordinària es pot reunir per tractar qualsevol altre assumpte
que no estigui expressament reservat a l’ordinària. La Junta Directiva convocarà l’Assemblea General Extraordinària quan
ho consideri convenient o quan ho demani un nombre d’associats no inferior a un deu per cent del nombre de socis titulars,
els quals en la seva sol·licitud han d'exposar els assumptes que han de ser objecte de l’Assemblea, la qual serà
convocada per la Junta Directiva en el termini màxim d'un mes des de que rebi aquella sol·licitud.
Article 31.- La Junta Directiva convocarà l’Assemblea General amb una antelació mínima de quinze dies a la data de
celebració, mitjançant carta tramesa a tots els socis i la publicació de la convocatòria en el tauler d'anuncis de l’Entitat.
L'anunci expressarà l’ordre del dia, la data, el Iloc i l’hora de la reunió en primera i segona convocatòria, entre les quals
com a mínim ni haurà un interval de mitja hora.
Article 32.- L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria, quan hi concorri, present o
representada, la majoria dels socis titulars i en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre de socis titulars que hi
assisteixi.
Article 33.- Els socis titulars podran fer-se representar en les Assemblees Generals per qualsevol altre soci titular,
mitjançant representació atorgada per escrit i amb caràcter especial per a cada Assemblea. La representació és sempre
revocable i l’assistència personal del soci representat a la corresponent Assemblea General significa aquella revocació.
Article 34.- L’Assemblea General es celebrarà en el propi domicili social, excepte quan una causa de força major ho
impedeixi. A les Assemblees Generals actuaran de President i Secretari les persones que ocupin aquests mateixos
càrrecs a la Junta Directiva. Si el President no hi es, l’han de substituir, successivament, el vice-president o el vocal de
mes edat de la Junta. El President dirigirà la reunió i resoldrà els dubtes que es puguin produir. El Secretari! redactarà la
corresponent acta, que ha de signar ell mateix i el President, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords
adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de socis 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. Abans d’entrar en l’ordre del dia, es formarà la
llista dels socis assistents i s’assenyalarà si hi son presents o representats.
Article 35.- Els acords de les Assemblees Generals es prendran per majoria de vots dels socis titulars, presents o
representats, excepte quan es tracti de disposar o alienar béns immobles, modificar els estatuts socials, dissoldre l’Entitat,
nomenar o expulsar socis honoraris i celebrar convenis, unions o integracions amb altres Entitats anàlogues, per la qual
cosa, serà necessari el vot favorable de les dues terceres parts dels socis titulars presents o representats.
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Article 36.- En les Assemblees Generals, cada soci titular té dret a un únic vot amb independència del nombre de títols
socials de que en sigui propietari. Les votacions seran secretes sempre que es tracti de nomenaments o qualificació de
persones i quan ho decideixi el President o ho demanin la majoria dels socis titulars assistents.
Article 37.- La Junta Directiva es compon de President, Vice-president, Tresorer, Secretari, Responsable de Cultura i un
mínim de tres i un màxim de set vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents. Tots els càrrecs de la
Junta Directiva son gratuïts, si bé podran ser indemnitzats per les despeses que tinguin en el seu exercici.
Article 38.- El nomenament i separació dels membres de la Junta Directiva correspon a l’Assemblea General, per sufragi
directe i secret. Només poden ésser membres de la Junta Directiva els socis titulars amb ple exercici dels seus drets
socials.
Article 39.- Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys, i poden ser reelegits
una o més vegades per períodes de la mateixa duració. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini
reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a.
b.
c.
d.

Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin els motius.
Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
Baixa com a membre de l’Associació.
Sanció en virtut del que estableix l’article 25 d'aquests estatuts.

Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General
Extraordinària que tingui lloc. Mentrestant. un soci de I’Entitat, a proposta de la Junta Directiva, pot ocupar provisionalment
el càrrec vacant. El cessament, per qualsevol causa del President produirà la seva substitució pel Vice-president, el qual
ocuparà la Presidència en qualitat de titular.
Article 40.- Amb una antelació mínima d'un mes a la data de celebració de l’Assemblea General que haurà d'elegir la nova
Junta Directiva, es publicarà aquesta elecció en el tauler d'anuncis de l’Entitat. A partir de la publicació d'aquest anunci, els
socis titulars podran presentar candidatures en la forma següent:
a.
b.
c.

Les candidatures es podran presentar fins als set dies anteriors a la data de celebració de l’Assemblea
General.
Les candidatures seran tancades, i per tant, inclouran tots els càrrecs de la Junta Directiva.
Les candidatures aniran acompanyades dels documents següents:
1. Relació dels candidats, amb nom i cognoms, número de soci i càrrec que ocuparà a la Junta Directiva.
2. Acceptació expressa de cada candidat.
3. Relació dels socis titulars que avalen la candidatura, amb nom i cognoms, número de soci i signatura de
l’avalador, i amb un mínim de socis avaladors equivalent al deu per cent del total dels socis titulars. En el
cas que un soci avali mes d'una candidatura, el seu aval serà nul per a totes. Quan, a l’Assemblea General,
es presenti una única candidatura, aquesta serà elegida sense votació.

Article 41.- En el segon divendres següent a la data de celebració de l’Assemblea General que ha elegit els nous
membres de la Junta Directiva, aquests prendran possessió dels seus càrrecs i cessaran els antics membres. El
nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vist-i-plau del president sortint, i
s'han de comunicar al Registre d’Associacions, en el termini màxim de 15 dies.
Article 42.- La Junta Directiva podrà regular el seu propi funcionament, es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop
al mes, i en sessió extraordinària sempre que el President ho consideri convenient o ho demanin com a mínim dos dels
seus membres. La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan concorrin a la reunió la meitat més un dels seus
membres. Els acords de la Junta Directiva es prendran per majoria absoluta dels seus membres excepte quan aquests
estatuts socials exigeixin una altra majoria. De cada reunió de la Junta Directiva s'aixecarà un acta, que es traslladarà al
llibre d'actes i que serà signada pel President i el Secretari. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir
l’acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiquí, si es procedent.
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Article 43.- A la Junta Directiva Ii correspon l’exercici de tots els actes de disposició, administració, direcció i govern de
l’Entitat, excepte els expressament reservats a l’Assemblea General de socis per aquests estatuts o per les normes legals
vigents. La Junta Directiva pot delegar algunes de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si
compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres. També pot nomenar, amb el mateix quòrum,
un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportunes en cada cas.
Article 44.- La Junta Directiva té les facultats següents:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Representació, direcció, govern i administració de l’Entitat de la manera més amplia que reconegui la Llei; així
mateix, complir els acords i decisions preses per l’Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i
directrius que aquesta Assemblea estableixi.
Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir
tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Entitat
Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’Entitat han
de satisfer.
Presentar el balanç i estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i
confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
Contractar els empleats que l’Entitat pugui tenir.
Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de I’Entitat i, autoritzar els
actes que aquests grups projectin dur a terme.
Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels
mateixos grups.
Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir
subvencions o altres ajuts, i l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i
comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.
Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que
hi hagi en aquest dipòsit.
Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera
reunió de l’Assemblea General.
Qualsevol altra facultat que Ii hagi estat delegada expressament o que no estigui atribuïda d'una manera
específica a l’Assemblea General de socis per aquests estatuts o per les normes legals vigents.

Article 45.- Els membres de la Junta Directiva tenen les facultats i competències pròpies dels seus respectius càrrecs, tal
com:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

El President té la representació legal de l’Entitat i actua en nom seu, per delegació de l’Assemblea General i
de la Junta Directiva, autoritza els documents amb la seva signatura, presideix les Assemblees Generals de
socis i les reunions de la Junta Directiva, emet un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
El vice-president substitueix el President en cas d'absència, vacant, malaltia o mort.
El Tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos econòmics de l’Entitat, com també la direcció
de la comptabilitat. Porta un Llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga
les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel President.
El Secretari aixeca, redacta i signa les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva,
redacta i autoritza els certificats que calgui Lliurar, i també porta el Llibre Registre de socis i els Llibres
d’actes.
El Responsable de cultura té cura de la biblioteca i proposa l’adquisició dels llibres, revistes i diaris de
l’Entitat, i es responsabilitza de l’activitat cultural de l’Entitat.
Els vocals realitzen totes les tasques concretes que els hi encomani la Junta directiva o el seu President.
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CAPÍTOL V. Les comissions o grups de treball.

Article 46.- La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, la poden plantejar els membres de l’Entitat que
vulguin formar-los, explicant les activitats que es proposen dur a terme, i n'han d'informar a la Junta Directiva, la qual ha
d'aprovar-ho. La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats
dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.
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CAPÍTOL VI. Els Recursos Econòmics.

Article 47.- El patrimoni de l’Entitat es valora en setanta-dos mil cent vint-i-un amb quaranta-cinc euros.
Article 48.- Els recursos econòmics de l’entitat són:
a.
b.
c.
d.
e.

Els imports dels títols socials.
Les quotes ordinàries i les extraordinàries o derrames dels socis.
Els ingressos per les rendes del patrimoni mateix o per les activitats ordinàries o extraordinàries de l’Entitat.
Les subvencions oficials o particulars.
Les donacions, les herències o els llegats.

Article 49.- El límit del pressupost anual es fixa en tres-cents mil euros
Article 50.- L’exercici econòmic i social coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de Desembre. Dins dels tres
primers mesos de cada any, la Junta Directiva formularà la memòria i I’estat de comptes corresponent a I’exercici anterior i
el pressupost d’ingressos i despeses del corrent exercici i els presentarà a l’Assemblea General Ordinària per a la seva
aprovació.
Article 51.- En els comptes corrents o 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 disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals
ha de ser la del Tresorer o bé la del President.
Article 52.- L'Entitat portarà la comptabilitat de conformitat amb les normes legals vigents i des de la convocatòria de la
corresponent Assemblea General Ordinària estarà a disposició de tots els socis pel seu estudi.
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CAPÍTOL VIl. La Dissolució i Liquidació.

Article 53.- L'Entitat es dissoldrà per:
a.
b.
c.

Acord de l’Assemblea General Extraordinària de socis, convocada expressament per aquest fi, i amb el vot
favorable de les dues terceres parts dels socis titulars presents o representats.
Les causes previstos a l’article 39 del codi civil.
Sentència Judicial Ferma

Article 54.- Acordada la dissolució de I'Entitat, la Junta Directiva es transformarà en Comissió Liquidadora, la qual
s'encarregarà d'executar tots els actes necessaris per liquidar l’Entitat.
Article 55.- Una vegada practicats tots els actes necessaris per a la liquidació de l’Entitat la Comissió liquidadora
distribuirà el remanent líquid de l’Entitat entre tots els seus socis titulars en proporció al nombre de títols socials que en
siguin propietaris, fins a la quantia del valor de les seves aportacions, i destinarà la resta a qualsevol associació sense
afany de lucre de la comarca d'Osona.

En Marc Vilarrasa i Lozano, amb DNI , Secretari de la Junta Directiva del Casino de Vic, amb seu social al C/ Jacint
Verdaguer nº 5 de Vic, amb CIF G08489668, inscrit amb el número 167 de la Secció Primera del Registre d´Associacions del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a Barcelona
CERTIFICO :
Que en data 29 d´Abril de 2016 l´Assemblea General Extraordinària de Socis del Casino de Vic, celebrada a la seu social
de l´Entitat, va aprovar per unanimitat la següent modificació dels Estatuts de l´Entitat
Modificació de l´article 37 dels Estatuts del Casino, que queda redactat de la següent manera:
Article 37.- “La Junta Directiva es compon de President, Vice-president, Tresorer, Secretari, Responsable de Cultura i un mínim de
tres i un màxim de set vocals”. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents. Tots els càrrecs de la Junta Directiva
son gratuïts, si bé podran ser indemnitzats per les despeses que tinguin en el seu exercici”
I perquè així consti, lliuro la present certificació amb el vist-i-plau del President Sr. Enric Comas i Mora.
Vic, 27 de Juny de dos mil setze
El President
Enric Comas i Mora

El Secretari
Marc Vilarrasa i Lozano
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de dret i Entitats Jurídiques
Pau Claris, 81. Edifici Casal St. Jordi
08010 BARCELONA

ESTATUTS DEL CASINO DE VIC
Modificats i aprovats en l´Assemblea Extraordinària de socis del dia 29 d´Abril de 2011
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