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ESTATUTS 
 

Ateneu Igualadí de la Classe Obrera 
 
 
 
 

CAPÍTOL I - L’entitat i els seus objectius 
 
1. L’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera és  una Associació fundada a  

l’any 1863. L’Ateneu és una Entitat ciutadana sense cap afany de lucre, 
políticament  apartidista i no confessional, que té com a finalitat la 
difusió amplia de la cultura, fomentar l’associacionisme, la convivència, i 
la pràctica esportiva tant en l’àmbit dels adults , dels joves com dels 
infants, així com també el foment del treball.  L’associació es regirà per 
la Llei 4/2008, de 24 d’abril del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques. 

 
                  2.       L’Ateneu  està obert a tothom sense discriminació i no estableix privilegis  

de nacionalitat ni d’idioma per als seus socis.     
           La llengua oficial de l’Entitat és la catalana. 
 

            3.       L’emblema de l’Ateneu és un rusc d’abelles amb el lema “ LABOR 
PRIMA    VIRTUS”. 

 
           4.      L’Ateneu té el seu domicili social a l’edifici de la seva propietat situat al 

carrer Sant Pau, núm. 9 d’aquesta ciutat.  
 

           5.    L’Ateneu té com a àmbit propi de la seva actuació la ciutat d’Igualada 
i la seva comarca. Podrà estendre, però les seves activitats a tot  
Catalunya així com col�laborar amb altres entitats  i corporacions del 
país per finalitats similars. 

 
 
 

CAPÍTOL II - Els socis 
 

               6.       Pot  ésser soci de l’Ateneu tota persona que prèviament inscrita 
compleixi aquests estatuts i satisfaci la quota establerta. 
L’ingrés s’efectuarà mitjançant una sol�licitud signada per altres dos 
socis, en la qual constarà el nom, edat, professió i domicili del sol�licitant. 
La proposta serà exposada al públic durant 15 dies, passats els quals la  
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Junta  Directiva decidirà si l’accepta o no, sense que li sigui exigible cap 
explicació. 

 
               7.    Tots els socis tenen els següents drets: 

a) Elegir i ser elegit membre de la Junta Directiva. 
b) Participar en les Assemblees Generals amb vot i veu. 
c) Ésser informat dels acords de la junta i de les activitats de l’Entitat. 
d) Participar en activitats i seccions. 
e) Utilitzar els serveis i instal�lacions comuns de l’Entitat. 

Els socis menors de 18 anys no gaudeixen dels drets esmentats en 
l’apartat a) ni dret de vot en les Assemblees Generals. 

 
8. Els deures dels socis són els següents: 

a) Complir aquests estatuts i el Reglament de Règim Interior. 
b)  Respectar les resolucions de la Junta Directiva. 
c)  Pagar la quota acordada segons l’article 74 d’aquests estatuts. 

 
9.    Els socis causaran baixa de l’Entitat pels següents motius: 

a) Per decisió voluntària. 
b) Per falta de pagament de quotes. 
c) Per expulsió. 

 
        10.     La Junta Directiva té autoritat per sancionar els socis que cometin faltes 

en perjudici de l’Entitat. Són considerades faltes: 
a) No complir les disposicions d’aquests estatuts  o del reglament de 

règim interior. 
b) Pertorbar l’ordre de l’Entitat. 
c) Perjudicar la bona imatge de l’Entitat. 

 
              11.     La sanció serà comunicada per escrit a l’interessat i consistirà en simple 

amonestació, suspensió temporal dels drets de soci, expulsió definitiva 
de l’Entitat, segons la gravetat de la falta comesa. 
El soci amonestat podrà recórrer contra  la decisió de la Junta a la 
primera Assemblea General que se celebri, sempre i quant hagi 
comunicat aquesta decisió de recórrer a la Junta Directiva dintre dels 15 
dies següents a la recepció del comunicat. En aquest cas la sanció 
restarà suspesa fins que l’Assemblea decideixi per majoria simple si 
procedeix o no. 

 
           12.    L’Ateneu pot tenir també socis protectors, els quals, tenint els mateixos 

drets i deures que els altres col�laboren econòmicament i de forma 
regular amb quotes extraordinàries. 
La qualificació de Soci Protector serà aprovada per la Junta Directiva. 

 
           13.    L’Ateneu podrà anomenar Socis d’Honor a persones físiques o jurídiques 

que per la seva dedicació o ajuda a l’Entitat se’n facin mereixedors. El 
nomenament podrà ser aprovat per la Junta Directiva per decisió 
pròpia  o a petició d’un 10% dels socis. La categoria de Soci d’Honor no 
pressuposa de gaudir dels drets i deures dels socis normals. 
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CAPÍTOL III - L’organització de l’Ateneu Igualadí 
 

        14.     Els  òrgans de govern de l’Entitat són l’Assemblea General i la Junta 
Directiva. Hi ha també el Consell Consultiu que actua d’assessor de la 
Junta Directiva. Els socis s’agrupen formant les Seccions per millor 
desenvolupar les seves activitats. 

 
 
 

CAPÍTOL IV - Les seccions 
 

           15.    La proposta de creació d’una Secció ha d’ésser  signada per 10 socis i 
presentada a la Junta Directiva especificant els seus objectius. La Junta 
podrà autoritzar el funcionament immediat però provisional de la nova 
Secció, amb els drets i obligacions regulats per aquests estatuts. 
Cada Secció ha d’ésser integrada per un mínim de 5 socis. 

 
        16.        En el termini de 6 mesos la secció elaborarà  el seu propi reglament 

intern on es reflexerà  entre altres coses, les següents: 
a) Objectius de la Secció. 
b) Forma d’elegir els seus directius. 
c) Forma d’elegir el seu representant en el Consell Consultiu. 
d) Règim econòmic i, si s’escau, sistema de quotes. 
La proposta, aprovada pels seus membres, haurà d’ésser també 
aprovada per la Junta Directiva. 

 
           17.      Totes les seccions tenen els següents drets: 

a) Utilitzar les instal�lacions de l’Entitat. 
b) Rebre subvencions de l’Entitat. 
c) Tenir un representant en el Consell Consultiu. La representació de la 

Secció d e l’escola serà d’acord amb l’article 27 d’aquests estatuts. 
 

              18.       Totes les Seccions estan obligades a: 
a) Informar la junta dels actes que ultrapassin l’àmbit de l’Entitat amb 

una anticipació de 15 dies. 
b) Presentar a la Junta la memòria i l’estat de comptes de l’any anterior 

i pressupost de l’any que comença, set dies abans de l’Assemblea 
General Ordinària. 

c) Presentar a la junta Directiva un estat de comptes trimestral. 
d) Demanar autorització a la junta  Directiva per a comprar o vendre  

tota mena de bens, mobles i immobles. 
e) Demanar autorització a la Junta Directiva per a  demanar 

subvencions a organismes externs i per a concretar crèdits financers. 
f) Consultar la Junta Directiva abans d’emprendre activitats que 

comportin despeses no previstes en el pressupost aprovat. 
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19.    Les Seccions  tenen necessàriament un President, un Secretari  i un 

Tresorer elegits entre els seus membres,  els quals càrrecs s’han de 
renovar com a màxim cada tres anys. 

 
20.    Cada Secció elegeix d’entre els seus membres un representant al 

Consell Consultiu. 
 
21.   En totes les actuacions externes, les Seccions han de fer constar el nom 

de l’Ateneu. 
 
22.   La Junta Directiva decideix quan es presenten conflictes en el camp 

d’actuació de les Seccions. 
 
23.    Les Seccions poden ésser suspeses temporalment per la Junta Directiva 

en el següents casos: 
a) Per sortir-se dels seus objectius. 
b) Per incompliment dels estatuts de l’Entitat del reglament de règim 

interior o de les  condicions econòmiques  establertes  per la Junta 
Directiva. 

c) Per actes que perjudiquen l’Entitat. 
d) Per dificultats econòmiques de la Secció, que comprometin 

l’economia de l’Entitat. 
 

            24.       La Junta Directiva pot proposar a l’Assemblea General la suspensió 
definitiva d’alguna Secció. L’Assemblea decidirà per majoria de dos 
terços dels assistents. 

 
25.       Les Seccions es poden dissoldre per les següents causes: 

a) Acord dels seus propis membres. 
b) Acord de l’Assemblea General de l’Ateneu. 
c) Quedar reduïts els seus membres a un nombre inferior a 5 durant un 

període de dotze mesos. 
 
26.  En cas de dissolució d’una Secció, els seus bens queden en propietat de 

l’Ateneu. 
 
27.   Les escoles de l’Ateneu  són representades per una Secció la qual forma 

part del Consell Consultiu per dos membres en lloc d’un que tenen les 
altres seccions. 
L’Escola que patrocina l’Entitat és activa, catalana, no confessional i el 
seu ideari es aprovat per l’Assemblea General. 
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CAPÍTOL V - El Consell Consultiu 
 

            28.        El  Consell Consultiu és l’òrgan assessor de la Junta Directiva de l’Ateneu 
i els seus objectius són els següents: 

 
 

a) Facilitar la informació recíproca de la Junta, les Seccions i els socis. 
b) Recollir opinions sobre temes que afecten l’Entitat a fi de facilitar la 

tasca de la Junta Directiva. 
c) Manifestar-se sobre temes importants de l’Entitat. 

 
               29.       Els  consells, assessoraments i acords del Consell Consultiu no vinculen a 

la  Junta Directiva, però aquesta ve obligada a informar els socis  de 
totes les  resolucions del Consell. 

 
                  30.   El Consell Consultiu l’integren  les següents persones: 

a) Tots els membres  de la Junta Directiva. 
b) Els representants de les Seccions. 
c) Representants de les candidatures no elegides en les últimes 

eleccions de la Junta d’acord amb l’article 69. 
d) Tres ex - presidents o ex - vice-presidents de l’Ateneu escollits per 

l’Assemblea Ordinària d’acord amb l’article 71. 
e) Els tres socis que durant l’any componen la mesa arbitral. 

 
            31.    El Consell Consultiu es reuneix sota la presidència del President de 

l’Ateneu i les reunions són moderades pels components de la Mesa 
Arbitral. 
Les reunions no tindran prefixada una freqüència mínima determinada.  
La convocatòria la fa la Junta Directiva quan ho consideri convenient. 
Les reunions extraordinàries són convocades per la Junta Directiva per 
iniciativa pròpia o a instàncies de la quarta part dels membres del 
Consell Consultiu i en l’ordre del dia hi figuren els temes a tractar. 

 
 
 

      CAPÍTOL VI - La Junta Directiva 
 

                  32.      La Junta directiva exerceix el govern i l’administració general de 
l’Ateneu d’acord amb aquest estatut i el reglament de Règim interior, i 
té la representació de l’Entitat en tots els casos. 

 
               33.     La Junta Directiva està formada per un president, in vice-president, un 

secretari, un tresorer i set vocals, tots els quals són elegits d’acord amb 
els articles 58 al 67. 
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34.   El President és la persona que encapçala la candidatura guanyadora 
en les eleccions. En cas de cessació per qualsevol motiu la junta 
n’elegirà un altre abans de 30 dies entre els seus membres i ho 
comunicarà tot seguit al Consell Consultiu. 

 
35.    Els càrrecs de vice-president, secretari i tresorer són elegits per la Junta 

entre els seus membres. 
 
36.   Tots els càrrecs són voluntaris i gratuïts. 
 
37.   En cas de cessament d’un membre de la Junta abans de finalitzar el 

període pel qual ha estat elegit, la Junta Directiva en nomenarà un altre 
entre els socis que reuneixen les condicions d’elegibles i que mereixi la 
seva confiança. Aquest nou membre acabarà el mandat quan ho 
hauria fet el cessant. 

 
38.    En cas que es produís el cessament de 6 o més membres que en 

guanyar les eleccions formaven la Junta inicial, els nous nomenaments 
fets per la Junta Directiva segons l’article anterior, deuran ser ratificats 
per l’Assemblea General dins el termini de tres mesos. Si l’assemblea no 
hi dóna la conformitat es convocaran noves eleccions. 

 
39.   Són funcions de la Junta Directiva les següents: 

a) programar i dirigir les activitats de l’Entitat. 
b) Elaborar i modificar el Reglament de Règim Interior. 
c) Aprovar els reglaments interns de les Seccions. 
d) Portar la gestió econòmica i administrativa de l’Entitat. 
e) Convocar i informar el Consell Consultiu i l’assemblea general, 

d’acord amb aquests estatuts. 
f) Donar publicitat als acords del Consell Consultiu. 
g) Sotmetre a l’Assemblea General Ordinària la memòria d’activitats i 

l’estat de comptes de l’any anterior i el nou pressupost d’ingressos i 
despeses. 

h) Totes les altres funcions que es contemplen en aquests estatuts. 
 
40.  La Junta Directiva  es reuneix en sessió extraordinària a petició del  

President o de la meitat dels seus membres, prèvia convocatòria amb 24 
hores d’anticipació com a mínim , però la Junta Directiva també es 
reuneix en sessió ordinària com a mínim una vegada cada quatre 
setmanes. 

 
41.   Les reunions  són dirigides pel President i en la seva absència pel vice-

president. Els acords es prenen per majoria simple dels assistents. Si la 
reunió és extraordinària és necessària  l’assistència d’un mínim de set 
dels seus membres. 
En cas d’empat en una votació el vot del President és doble. 
El Secretari aixeca l’acta corresponent a cada reunió que és llegida i 
aprovada o esmenada a la reunió següent. 
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42.      El President  de la Junta Directiva ho és també  de l’Entitat i té les 

següents atribucions: 
a) Representar legalment l’Entitat. 
b) Convocar i presidir el Consell Consultiu i l’Assemblea General. 
c) Convocar, presidir i aixecar les sessions de la Junta Directiva i si ho 

creu oportú les de les Seccions. 
d) Emetre vot de qualitat en els votacions. 
e) Dirigir les tasques de la Junta Directiva. 
f) Ordenar els pagaments o contreure els crèdits acordats per la Junta 

Directiva. 
g) Delegar en una altra persona alguna  d’aquestes funcions. 

 
43.    El vice–president exerceix les funcions del president per delegació 

d’aquest o de la seva absència temporal. En cas de dimissió del 
President exerceix la presidència fins a la nova elecció que preveu 
l’article 34 d’aquest estatut. 

 
44.     El Secretari aixeca acta de cada una de les reunions de la Junta, del 

Consell i de l’Assemblea, s’encarrega de la custòdia dels documents de 
l’Entitat, registra el moviment d’altes i baixes de socis i signa 
certificacions de l’Entitat. 

 
45.   El tresorer dirigeix  la comptabilitat  de l’Entitat; vetlla el cobrament de 

les quotes i els altres ingressos, executa les ordres de pagaments 
disposades per la Junta Directiva; redacta el pressupost anual 
d’ingressos i despeses que amb el vist i plau de la Junta es presenta a 
l’Assemblea; i redacta l’estat de comptes que es presenta a 
l’Assemblea amb el vist i plau dels interventors de comptes. 

 
46.    Per la millor realització  de les tasques  de direcció  i administració la 

Junta Directiva pot crear les vocalies que cregui necessàries, les quals 
depenen exclusivament de la Junta i són presidides per un membre de 
la Junta. Els socis que volen col�laborar en alguna d’aquestes vocalies 
en tasques específiques poden fer-ho prèvia autorització de la Junta 
Directiva. 

 
47.  Un membre de la Junta Directiva  pot ésser suspès del seu càrrec  quan 

no compleixi amb les seves responsabilitats, quan deixi d’assistir a 5 
reunions consecutives sense justificació i quan cometi alguna falta 
considerada greu per les 4/5 parts de la Junta. 
La suspensió temporal passa a ser definitiva si es presenta  a l’Assemblea 
General i s’aprova. 
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CAPÍTOL VII - L’Assemblea General 
 

            48.      L’Assemblea General degudament convocada i reunida és l’òrgan 
suprem de l’Entitat. 

 
49.   L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària una vegada l’any , 

abans del 30 de juny, amb el següent ordre del dia: 
 

1) Elecció i constitució de la Mesa arbitral. 
2) Lliurement de les propostes per escrit quan s’han d’incloure a 

l’ordre del dia, al President de la Mesa. 
3) Lectura i aprovació , si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 
4) Lectura de la Memòria d’activitats. 
5) Lectura informativa sobre la situació i activitats de les 

Seccions. 
6) Presentació de l’estat de comptes i aprovació si s’escau. 
7) Proposta i aprovació si s’escau del nou pressupost de 

despeses i ingressos. 
8) Nomenament de representants al Consell Consultiu. 
9) Nomenament d’interventors de comptes. 
10) Debat dels temes proposats per escrit. 
11) Precs i preguntes. 

 
           50.       Els anys que hi hagi eleccions a Junta , s’inclourà també a l’ordre del dia 

el calendari de dates per la votació, la presentació de candidatures, la 
ratificació per part dels proponents i la pressa de possessió. 

 
            51.      L’Assemblea General tan en Sessió Ordinària  com Extraordinària, queda   

vàlidament constituïda a la primera convocatòria quan hi ha presents la 
majoria de socis i en segona convocatòria qualsevol que sigui el nombre 
d’assistents. 

 
           52.      Els acords es prenen per  majoria simple de vots dels assistents, excepte 

en els  casos que es preveuen  en aquests estatuts. 
 

         53.      La Mesa Arbitral la componen tres socis que són elegits en iniciar-se 
l’Assemblea Ordinària. Poden proposar noms per aquests càrrecs, la 
Junta Directiva i també grups de 10 socis. El nom que aconsegueix més 
vots és el president de la Mesa i els dos següents són els vocals. 
La missió de la Mesa Arbitral és moderar totes les Assemblees Generals i 
Consells Consultius que se celebrin durant l’any. En cas d’absència 
permanent o cessació definitiva de dos membres, seran substituïts pels 
dos socis que seguien en vots el dia de l’elecció. En l’últim terme, en cas 
de no haver-hi candidats, serien nomenats per la Junta. 

 
              54.    Els temes proposats per escrit per ser tractats en la reunió, deuran portar 

la firma de 5 socis. 
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Quan es tracti de temes que per la seva naturalesa requereixin àmplia 
informació i documentació per part de la Junta , cal que aquesta els 
tingui en el seu poder 5 dies abans de l’assemblea. 
Si la Mesa Arbitral considera que algun dels temes proposats no és prou 
interessant o poc oportú, pot proposar a l’Assemblea que decideixi si 
s’ha d’incloure o no definitivament. 

 
55.      L’Assemblea General Extraordinària pot ésser convocada per decisió 

pròpia de la junta o bé sol�licitud signada per un 10% de socis. A partir 
de l’entrada a Secretaria de la sol�licitud, la Junta no pot demorar més 
de 15 dies la convocatòria, que serà per escrit específicant clarament  
els temes a tractar, i no se’n podran tractar d’altres fora dels anunciats a 
la convocatòria. 

 
56.  Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries han d’ésser 

convocades per la Junta Directiva amb 15 dies com a  mínim 
d’anticipació i comunicades a través del mitjans de comunicació i els 
mitjans telemàtics, o per escrit als socis que ho hagin sol�licitat a l’entitat, 
especificant clarament els temes a tractar, i no se’n podran tractar 
d’altres fora dels anunciats a la convocatòria. 

 
57.- L’Assemblea General Extraordinària es reunirà quan un 10% de socis 

proposi un vot de censura contra un o més membres de la Junta 
Directiva. Si l’Assemblea aprova el vot de censura per una majoria de 
2/3 dels assistents, les persones afectades cessaran immediatament del 
seu càrrec. 
Si el cessat és el president, la pròpia Assemblea decideix si ocupa el 
càrrec el vice- president, un altre membre de la Junta o es convoquen 
eleccions. 

 
 
 

CAPÍTOL VIII - Eleccions de càrrecs 
 
58.      La Junta Directiva es renova en la seva totalitat cada quatre anys 

mitjançant eleccions entre els socis amb votació secreta. 
Per ésser candidat cal tenir una antiguitat d’un any a l’Entitat i no exercir 
cap càrrec o treball remunerat a dintre d’ella. 

 
59.      A les candidatures hi figuren 11 noms necessàriament i tots ells signen la 

llista, però un mateix candidat pot figurar en més d’una llista. 
 
60.    El sistema electoral és el majoritari. La candidatura guanyadora és la 

que obté, major nombre de vots i els components d’aquesta llista 
integren la totalitat de la Junta Directiva. En cas d’empat es celebra 
una altra votació al cap de vuit dies, entre les candidatures empatades. 
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61.    Cada candidatura és presenta per un proponent i avalada per 20 socis 

no inclosos en la candidatura. Cada soci només pot avalar una 
candidatura. El període de presentació de candidatures comença el 
dia següent de l’Assemblea General Ordinària i dura com a mínim 8 
dies. 
Si les eleccions són anticipades, el període de presentació comença el 
dia següent de la cessació de la junta. 

 
            62.   Tancat el període de presentació de candidatures, s’exposen 

públicament durant 3 dies per la seva possible impugnació, passats els 
quals els proponents es reuneixen amb la junta Directiva i ratifiquen les 
respectives candidatures. Queden anul�lades les candidatures no 
ratificades.                                                                                                         
Els proponents disposen de plenes facultats per acordar fusions o 
integracions entre les Candidatures presentades durant 24 hores a partir 
de la ratificació. Si per causa d’aquests acords només queda una sola 
candidatura, aquesta és proclamada guanyadora sense celebrar 
eleccions. 

 
            63.    En cas de no presentar-se cap candidatura, la Junta Directiva prorroga 

el seu mandat per un període mínim de 3 mesos més durant el qual 
s’obre un nou termini de presentació de candidatures. Si persisteix 
l’absència de candidatures cal convocar l’Assemblea General 
Extraordinària, per nomenar una comissió gestora que administri l’Entitat 
fins a  formar una nova Junta Directiva. 

 
            64.    Les dates de presentació i ratificació de candidatures d’eleccions i de 

presa de possessió són anunciades d’acord amb l’article 50. 
Les eleccions se celebren com a  mínim vuit dies desprès de la ratificació 
de candidatures i com a màxim 30 dies desprès  de l’Assemblea General 
Ordinària o de la cessació de la Junta Directiva. En tot cas seran en dia 
festiu o bé dissabte i la durada de la votació no serà inferior a 4 hores. 

 
            65.   Per rebre les votacions es constitueix una Mesa Electoral composta de 

tres socis designats per la Junta Directiva i de tants interventors com 
candidatures siguin presentades. 

 
            66.    El vot secret i els votants dipositen les paperetes a l’urna prèviament 

posades en un sobre. També és admès el vot per correu o altre mitjà 
similar, sempre i quan la Mesa el tingui abans de començar la votació i 
sigui identificable el votant. Amb aquest fi la papereta i el sobre de la  
votació han de lliurar-se a dintre d’un altre sobre juntament amb una 
fotocòpia del carnet d’identitat i la signatura visible en el sobre exterior. 

 
            67.     La Mesa Electoral obre i tanca el període de votació i seguidament 

procedeix al recompte de vots, llegeix amb veu alta el resultat i 
proclama la candidatura guanyadora. 
D’entre les candidatures no guanyadores també es proclamen els 
components del Consell Consultiu, d’acord amb l’article 69. 
 



 

Ateneu Igualadi de la Classe Obrera    C/Sant Pau, nº 9    08700 Igualada    www.ateneuigualadi.org 

11

 
 
Finalment s’aixeca acta de la votació reflexant el resultat i les 
incidències i la signen tots els membres de la Mesa i els interventors. 

 
            68.  Els candidats elegits es constitueixen en Junta Directiva dins dels quinze 

dies següents a la proclamació. En la reunió constitutiva la Junta 
Directiva elegeix les persones que ocuparan els càrrecs d’aquesta, 
contemplats en l’article 35, les quals prenen immediatament possessió. 

 
             69.     Fins a celebrar noves eleccions, les candidatures no guanyadores 

tindran al consell Consultiu un membre per cada 8% dels vots obtinguts, 
en cas de renúncia o cessament se substituirà per un altre de la mateixa 
llista. 

 
             70.   Desprès de prendre possessió, la Junta Directiva nomenarà, abans de 30 

dies  i de la primera reunió del Consell Consultiu, els tres socis ex - 
President o vice-president que han de formar part del Consell, d’acord 
amb l’article  30, i fins  a noves eleccions. 

 
             71.  L’Assemblea General Ordinària, d’acord amb l’article 30 elegeix 5 socis 

per formar part del Consell Consultiu, d’entre els voluntaris que es 
presenten espontàniament. Si n’hi ha més de 5, són votats per majoria 
simple dels assistents i si no n’hi ha suficients els nomena la Junta 
Directiva. 

 
 72.      L’Assemblea General Ordinària  elegeix dos socis que actuaran 

d’interventors de comptes durant un any. L’elecció s’efectua entre els 
voluntaris que es presenten dintre l’Assemblea. Si n’hi ha més de 2 son 
votats per majoria simple i si no n’hi ha suficients els nomena la Junta 
Directiva. 

 
 
 

CAPÍTOL IX - Règim econòmic 
 
             73.    Els ingressos de l’Entitat són constituïts per les quotes dels socis, donatius , 

subvencions i guanys obtinguts per lloguers i activitats. 
 
             74.    L’import de les quotes és determinat per la Junta Directiva la qual pot 

acordar-ne d’especials  tenint en comte l’edat o circumstàncies 
particulars dels socis. 

 
             75.     La falta de pagaments d’un rebut de quotes desprès d’haver-lo 

presentat dues vegades i mediat un avis personal, és causa de pèrdua  
dels drets esmenats en l’article 7. Si la situació d’impagament s’allarga 
fins a sis mesos es perd definitivament la condició de soci l’Entitat. 
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             76.     L’any econòmic de l’Entitat és l’any natural. La Junta Directiva presenta 

cada any a l’Assemblea ordinària un pressupost de l’any que comença i 
un estat de comptes i balanç de situació de l’any acabat. 
Mentre no estigui aprovat el nou pressupost es prorroga l’anterior. 
També cada trimestre presenta estat de comptes al Consell Consultiu. 
El pressupost anual és exhibit públicament 5 dies abans de l’assemblea a 
fi de que els socis se’l puguin estudiar. 
El pressupost anual de l’Entitat no superarà els 100.000.000 de pessetes. 
 

77.    Els interventors de comptes nomenats en l’assemblea d’acord amb 
l’article 72, vetllen per la claredat i legalitat dels comptes i poden 
demanar  en tot moment informació i revisió dels llibres comptables. 
Abans de l’Assemblea General Ordinària, signen la conformitat de 
l’estat de comptes que presenta el tresorer i si no és conforme hi fan 
constar les anomalies i informen l’Assemblea.  
Els interventors de comtes poden assistir a les reunions del Consell 
Consultiu amb veu però sense vot. 
 

78.    Per vendre o empenyorar el patrimoni immoble de l’Entitat i per 
concertar crèdits és necessari l’aprovació de l’Assemblea General peu 
una majoria de 2/3 dels assistents. 
 
 
 

CAPÍTOL X - Dissolució de l’entitat 
 

79.   L’Ateneu només es pot dissoldre per disposició legal, sentència judicial i 
per acord  de l’assemblea General Extraordinària convocada per 
aquest fi, amb els vots de 2/3 dels socis. 
 

80.  En cas de dissolució de l’Entitat, l’Assemblea General que l’acordi 
nomenarà una comissió Liquidadora composta de cinc membres 
escollits d’entre la Junta Directiva, la qual un cop liquidades les 
obligacions pendents farà lliurament dels bens que quedin a 
l’Ajuntament d’Igualada, condicionat a què siguin destinats a la difusió 
de la cultura. 
 
 
 

CAPÍTOL XI - Disposicions generals 
 

81.   La reforma d’aquests estatuts pot iniciar-se per acord de l’Assemblea 
General Extraordinària. 
Quan es prengui aquest acord, a la mateixa Assemblea es nomena una 
ponència integrada pel President de l’Entitat, 2 socis nomenats per la 
Junta Directiva i altres 2 socis, més 2 suplents nomenats per la pròpia 
Assemblea, entre els voluntaris que es presentin amb els vots de la  
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meitat dels assistents. Si no hi ha voluntaris també els nomena la Junta 
Directiva. 
La ponència elabora un projecte dels nous estatuts que es exposat al 
públic durant un mes. Els socis, a partir de quinze dies desprès del 
tancament de l’exposició, poden fer les observacions pertinents per 
escrit a la Ponència, la qual decidirà provisionalment si les inclou o no al 
projecte. Abans de 12 mesos a partir de l’acord de reforma, es reunirà 
l’Assemblea General Extraordinària per decidir l’aprovació o esmenes 
dels nous estatuts, amb els vots favorables dels 2/3 dels assistents. 

          
82.     Les es menes formulades per escrit abans de l’Assemblea, ateses o no 

per la Junta Directiva, han d e ser exposades a l’Assemblea però només 
podran ser defensades si portaven la signatura de 50 socis, els quals 
nomenaran un d’ells com a portaveu. 

 
           83.    Si la Ponència es veu obligada a retirar el projecte per falta d’aprovació 

de l’Assemblea, té un termini de 3 mesos per a presentar-ne un de nou. 
 
           84.   La reforma d’Estatuts pot proposar-la també un 10% de socis que 

presentin amb la seva signatura un projecte a l’Assemblea General 
Extraordinària convocada a l’efecte. 

 
           85.   A la convocatòria de l’Assemblea hi constarà el nou projecte o bé els 

punts de l’Estatut a esmenar. 
 
           86.   La confecció del Reglament de Règim Interior correspon a la Junta 

Directiva i també les esmenes posteriors que creguin convenients. 
 
           87.    Els casos no previstos en aquests Estatuts seran resolts per la Junta 

Directiva la qual n’ha de donar compte a la primera Assemblea 
General que se celebri. 

 
 
 

CAPÍTOL XII – Disposicions transitòries 
 
           88.    En el termini màxim de 3 mesos desprès de l’aprovació d’aquests 

estatuts per l’Assemblea General, la Junta Directiva convocarà 
eleccions per a ser renovada totalment. 

 
           89.    En el termini màxim de 2 mesos a partir de la constitució de la nova 

Junta Directiva es constituirà per primera vegada el Consell Consultiu. 
 
           90.    En el termini de 12 mesos la Junta Directiva haurà de redactar el nou 

Reglament de Règim Interior que s’adapti a aquest estatuts. 
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Diligència per fer constar que aquests estatuts varen ser aprovats per acord de 
les Assemblees Generals Extraordinàries de data 26 d’abril de 2010. 

 
 

Secretari           Vist i plau del President 
Josep Mª Ramonjoan i Torrents                   Miquel Canet i Sabaté 


