21/07/10

ESTATUTS DE L’
L’ORFEÓ CATALÀ

I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1r.
L’Orfeó Català, fundat el 6 de setembre de 1891, és una associació que té per objecte,
d’acord amb la seva tradició, el foment de la cultura catalana, especialment en
l’aspecte musical i amb una atenció preferent a la música coral.
Article 2n.
L’Orfeó Català, com a associació cultural, es regirà amb caràcter general per la
normativa vigent en cada moment, i pels presents Estatuts, que seran norma
fonamental en tots els articles que no contradiguin les esmentades disposicions.
Article 3r.
L’Orfeó Català està domiciliat al Palau de la Música Catalana, a Barcelona, C/ Palau
de la Música nº 4-6.
Article 4t.
La duració de l’Associació serà per temps indefinit.
L’exercici econòmic s’iniciarà el primer dia del mes de gener i finalitzarà el 31 de
desembre.
Article 5è.
L’Orfeó Català emprarà la llengua catalana en tota la seva documentació.
Article 6è.
Com a persona jurídica podrà adquirir i posseir béns de tota mena, així com també
alienar-los i gravar-los, contreure obligacions i exercir tota mena d’accions en l’ordre
civil, criminal i administratiu. L’àmbit de radicació de l’Entitat serà la ciutat de
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Barcelona. L’Orfeó Català i les seves Seccions Corals, preferentment referits a les
terres de llengua catalana, estendran la seva projecció territorial i les seves actuacions
tan enllà com sigui possible.
Article 7è.
L’Orfeó Català atendrà les despeses que li ocasionin el seu sosteniment i la realització
dels seus fins amb els ingressos que obtingui dels socis per llurs quotes, amb els
donatius i subvencions que pugui rebre, i amb els rendiments patrimonials i artístics de
l’Entitat.
El patrimoni de l’Associació està constituït pels béns mobles i els immobles que figuren
a l’inventari, que es tanca al final de cada exercici en els termes que resulten del que
disposa l’article 313-2 del Codi Civil de Catalunya .
L’Orfeó Català elaborarà anualment un pressupost d’ingressos i despeses equilibrat.
Aquest pressupost, a l’acabament de cada exercici, s’haurà de liquidar presentant els
comptes anuals, la memòria econòmica i l’informe d’una firma auditora.
Article 8è.
Per tal de realitzar els fins assenyalats en l’article 1r d’aquests Estatuts i d’acord amb
la seva trajectòria, l’Orfeó Català emprarà els mitjans següents:
A. Sosteniment de les Seccions Corals amb l’estructura que assenyali el
seu Reglament.
B. Manteniment d’un programa de formació musical per als socis Cantaires i
d’una escola de cant coral.
C. Organització de concerts públics o exclusivament dedicats als socis, ja
sigui al local social o en algun altre d’adient.
D. Sosteniment del local social, el Palau de la Música Catalana, per a sales
de concerts oberts al públic, i vetllant perquè els actes que s’hi celebrin
no desdiguin de les característiques de la sala i no estiguin en
contradicció amb l’article 1r dels Estatuts.
E. Manteniment i actualització de la Biblioteca, de l’Arxiu Musical i de la
Revista Musical Catalana o qualsevol altre que la pugui substituir.
F. Organització de concursos o certàmens.
G. Organització de conferències, cursets i sessions de treball sobre temes
culturals.
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H. Organització d’excursions artístiques i culturals.
I.

Participació o cooperació en iniciatives i actes organitzats per altres
entitats, amb preferència aquelles que tinguin un objecte social anàleg al
de l’Associació.

J. Qualsevol altre mitjà que directament o indirectament pugui afavorir
l’Associació.

Article 9è.
Per impulsar, coordinar i dur a terme les activitats indicades en aquests Estatuts, la
Junta Directiva podrà contractar els serveis de les persones que consideri necessàries.

Article 10è.
La Junta Directiva podrà nomenar, si ho creu convenient, unes comissions assessores
formades per membres de la Junta Directiva i per persones enteses en un tema
determinat. Aquestes comissions aconsellaran la Junta Directiva en aquells aspectes
que hagin estat demanats.

II. DELS SOCIS
Article 11è.
Per ingressar a l’Orfeó Català cal ésser presentat per dos socis que, juntament amb el
sol·licitant, signin la proposta, en la qual caldrà fer constar el nom del proposat,
professió, edat, domicili i categoria de soci a la qual desitja pertànyer.
La Junta Directiva ha d’acordar o denegar l’admissió i comunicar a l’interessat l’acord
decisori.
Article 12è.
Els socis es classificaran en:
Cantaires, Ordinaris i Protectors.
A. Seran socis Cantaires els qui formin part activa de les Seccions Corals. Els joves
Cantaires menors de 14 anys tindran la consideració de socis Infantils i els
menors de 18 anys tindran la consideració de socis Juvenils.
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B. Seran socis Ordinaris les persones físiques que compleixin els requisits establerts
en els presents Estatuts. Seran considerats també com a socis Ordinaris els que
deixin de ser socis Cantaires per motius no disciplinaris.
C. Seran socis Protectors les persones físiques o jurídiques que, per ajudar al
compliment dels objectius de l’Associació, efectuïn una aportació dins dels límits
fixats per la Junta Directiva. La llista de socis Protectors es farà conèixer
anualment en les publicacions periòdiques de l’Associació. Els socis Protectors
que són persones jurídiques podran designar, si ho desitgen, una persona que
els representi, que gaudirà, individualment, de tots els drets dels socis Ordinaris
excepte el de ser elegible.
Sens perjudici d’allò establert a l’apartat C anterior, tots els socis tindran els mateixos
drets i obligacions.
L’Assemblea General de Socis, a proposta de la Junta Directiva o de vint-i-cinc socis,
podrà nomenar socis d’Honor aquelles persones i entitats que per haver prestat grans
serveis a l’Orfeó Català, per la seva excepcional categoria artística o per altra raó
d’honor siguin dignes d’aquesta distinció.
Els socis Cantaires que fa més de vint-i-cinc anys que estan al servei de l’Orfeó seran
nomenats socis d’Honor.
Article 13è.
La Junta Directiva podrà, circumstancialment, rellevar un soci del pagament de tota la
quota anual (o d’una part) per motius econòmics o d’altres.

Article 14è.
Els socis tindran els drets següents:
A. Utilitzar tots els serveis destinats a la vida social, d’acord amb les normes de
reglaments especials o de règim interior.
B. Assistir als assaigs dels Cors mentre, a judici de la Junta Directiva o del Mestre
Director, no en pertorbin les tasques.
C. Assistir als concerts o altres actes culturals que organitzi l’Associació.
D. Adreçar-se per escrit a la Junta Directiva, fent observacions i suggeriments per al
millor èxit de les activitats de l’Orfeó.
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E. Ser electors i elegibles, sempre que tinguin dos anys d’antiguitat sense
interrupció dins l’Associació. Les persones jurídiques no podran ser elegibles en
cap cas.
F. Rebre informació sobre les activitats de l’Associació i disposar d’un exemplar dels
Estatuts.
Article 15è.
Els socis que ocupin algun càrrec retribuït per l’Associació o per les entitats vinculades
no seran elegibles per l’Assemblea General per formar part dels òrgans de Govern.
Això no obstant, per acord de l’Assemblea General de Socis i a proposta de la Junta
Directiva, es podran establir les excepcions que s’estimin pertinents.
Article 16è.
Els socis tindran els deures següents:
A. Complir i fer complir els Estatuts de l’Orfeó i fer avinent a qui correspongui les
transgressions que observin.
B. Satisfer les quotes corresponents a la seva categoria.
C. Exercir els càrrecs i les comissions que l’Assemblea General o la Junta Directiva
els confiïn i que ells hagin acceptat.
D. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
E. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de
l’Associació.
F. Abstenir-se de votar en l’Assemblea General respecte d’aquells acords en els
quals pugui haver-hi algun conflicte d’interès.
Article 17è.
La condició de soci es perd:
A. Per renúncia voluntària, mitjançant escrit dirigit a la Junta Directiva.
B. Per incompliment dels presents Estatuts.
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C. Per estar més d’un any endarrerit en el pagament de la quota sense el
consentiment exprés de la Junta Directiva. En aquest cas per reingressar com a
soci, caldrà que pagui les quantitats pendents de la primera època.
D. Per causa de defunció.
Article 18è.
La Junta Directiva pot sancionar per 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 respectant el principi de proporcionalitat.
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o
comunicació. La Junta de Govern nomenarà un instructor, que tramitarà l’expedient
sancionador i proposarà la resolució, informant la persona afectada de les causes que
la justifiquen. La persona afectada té el dret d’oposar-s’hi i de presentar proves en
descàrrec seu. La resolució final, que haurà de ser motivada, l’adopta la Junta
Directiva.
Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden
sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les
resolucions de sobreseïment oportunes.

III. DE LES SECCIONS CORALS
Article 19è.
Aquestes Seccions estaran constituïdes pels socis Cantaires que en formin part.
Article 20è.
La Junta Directiva nomenarà el Mestre Director del Cor de l’Orfeó Català, amb el vot
favorable d’almenys les dues terceres parts dels seus membres. Així mateix, i amb el
mateix quòrum, podrà fer-lo cessar quan cregui que hi hagi causes que ho justifiquin.
Un cop nomenat, el Mestre Director i l’Orfeó Català han de signar un conveni de
prestació de serveis.
Els nomenaments de sotsdirector o sotsdirectors, directors de les diferents Seccions
Corals i professors auxiliars correspondran a la Junta Directiva a proposta del Mestre
Director.
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Article 21è.
El Mestre Director, i en absència seva el Sotsdirector, tindrà les funcions següents:
1a. Dirigir la tasca musical i artística del Cor.
2a. Proposar a la Junta Directiva:
A. El nombre de cantaires que hagin de formar el Cor i decidir-ne l’admissió o
exclusió temporal o definitiva.
B. Les persones que puguin exercir els càrrecs de sotsdirector i de professors
auxiliars.
C. El repertori i els programes de les actuacions del Cor.
D. Els plans i les actuacions per a cada curs i les eventuals modificacions.
E. La creació de Cors o Seccions Corals i l’adopció d’acords relatius a l’activitat de
l’escola de cant coral.
F. L’adquisició d’obres i instruments musicals.
G. La reglamentació, d’acord amb el professorat, de les classes, els assaigs i els
horaris de treball.
3a. Executar els acords de la Junta Directiva quant a les matèries proposades per ell.
Article 22è.
L’organització general del Cor serà objecte d’un Reglament especial aprovat per la
Junta Directiva a proposta del Mestre Director prèvia conformitat del Cor.
Article 23è.
No serà permès que el Cor o cap de les Seccions Corals cooperin en cap acte que
directament o indirectament desdigui del civisme o dels propòsits fundacionals de
l’Orfeó Català.
Article 24è.
El Cor podrà elegir quatre Vocals de la Junta Directiva d’entre els Cantaires.
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Atès el sistema de renovació parcial -cada dos anys- dels membres de la Junta
Directiva, establert a l’article 39 d’aquests Estatuts, el Cor elegirà per votació secreta,
abans dels vuit dies anteriors a la celebració de l’Assemblea General Ordinària
convocada per tal d’escollir els membres de la Junta Directiva, els dos cantaires dels
quatre que hagin de formar part d’aquesta Junta, que hauran de tenir una antiguitat
mínima de dos anys com a socis Cantaires.

IV. DEL GOVERN DE L’ORFEÓ CATALÀ
Article 25è.
El govern, l’administració i representació de l’Orfeó Català són confiats a l’Assemblea
General de Socis i a la Junta Directiva.
Article 26è.
L’Associació es regeix per les prescripcions d’aquests Estatuts, pels acords de
l’Assemblea General de Socis i per les decisions de la Junta Directiva o del President.
Article 27è.
Els membres dels òrgans de govern hauran de comunicar a l’òrgan del qual formin part
qualsevol situació de conflicte d’interès, directe o indirecte, que tinguin amb l´Orfeó
Català.
Així mateix, abans que l’òrgan corresponent adopti un acord en el qual pugui haver-hi
algun conflicte entre un interès personal i l’interès de l’Orfeó Català, segons s’estableix
a la legislació catalana en vigor, la persona afectada haurà de proporcionar a l’òrgan
corresponent la informació rellevant i s’haurà d’abstenir d’intervenir en la deliberació i
la votació.
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V. DE L’ASSEMBLEA GENERAL

Article 28è.
L’Assemblea General és l’òrgan sobirà a través del qual s’expressa la voluntat dels
socis. Els seus acords, legalment adoptats, són obligatoris per a tots ells.
Article 29è.
L’Orfeó Català celebrarà a cada exercici econòmic una Assemblea General Ordinària
durant el primer trimestre després de la finalització de l’exercici ordinari per aprovar, si
escau, la gestió de la Junta Directiva, el pressupost i els comptes anuals.
L’Assemblea General s’ha de reunir, amb caràcter extraordinari, en els casos
següents:
A. Quan la Junta Directiva o el seu President ho considerin convenient.
B. Quan per escrit, i expressant el seu objecte, ho demanin almenys el 10% dels
socis amb un màxim de 150 socis.
C. Quan es tracti de derogar, incorporar o modificar qualsevol article dels Estatuts
de l’Orfeó o de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana.
D. Sempre que calgui tractar d’assumptes que afectin la propietat dels immobles
de l’Orfeó Català, la constitució de drets reals sobre ells o l’adopció de convenis
o acords que comprometin, directament o indirectament, l’esmentat patrimoni.
Article 30è.
La convocatòria per a l’Assemblea General, tant si és Ordinària com Extraordinària, es
farà pública en el taulell d’anuncis situat al domicili social de l’Orfeó Català, amb una
antelació d’almenys trenta (30) dies naturals. Així mateix la convocatòria es remetrà a
tots els socis també amb una antelació d’almenys trenta (30) dies naturals, per mitjà
d’un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada de socis que ha de
tenir l´Orfeó Català, o bé, si ho desitgen expressament, mitjançant un correu electrònic
a l’adreça que es designi a aquest efecte.
En la convocatòria es farà constar l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió en
primera i segona convocatòria.
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Els socis amb dret d’assistir a l’Assemblea General tindran a la seva disposició, a
comptar des de la data de la convocatòria, a la Secretaria, la documentació
corresponent als assumptes que hauran de ser objecte de resolució, que també ha
d’estar disponible a la pàgina web de l’Associació.
Tots els socis podran delegar el seu vot en un altre soci mitjançant l’autorització per
escrit corresponent amb les firmes autentificades, notificant-ho a la Junta Directiva
amb deu (10) dies d’antelació a la data assenyalada per a la celebració de l’Assemblea
General. Les representacions únicament es conferiran amb caràcter especial per a
cada Assemblea i sempre podran ser revocables.
Article 31è.
L’Assemblea General convocada a petició dels socis haurà de celebrar-se dins dels
trenta (30) dies següents de lliurada la demanda al President de l’Orfeó.
Un nombre de socis que representi almenys el 10% dels vots socials amb un màxim
de 150 socis podrà sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió d’un o més assumptes a
l’ordre del dia de l’Assemblea General. Si aquesta ja ha estat convocada, la sol·licitud
s’haurà de formular en el primer terç dels període comprès entre la recepció de la
convocatòria i la data prevista per a la reunió, a fi que es pugui informar tots els socis
de l’ampliació de l’ordre del dia.
Article 32è.
L’Assemblea quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria sempre que hi
assisteixin, presents o representats, almenys la meitat més un dels socis; i en segona
convocatòria, sigui quin sigui el nombre dels socis presents o representats. Ambdues
convocatòries podran fer-se per al mateix dia, sempre que hi hagi, almenys, mitja hora
de diferència entre elles. Els acords es prendran per majoria de vots. En cas d’empat
el President tindrà vot de qualitat i decisiu.
Article 33è.
El President de la Junta Directiva presideix les reunions de l’Assemblea General. Si no
hi és, l'ha de substituir, successivament per aquest ordre, un dels Vicepresidents, o el
Vocal de més edat de la Junta Directiva. Hi ha d'actuar com a Secretari qui ocupi el
mateix càrrec a la Junta Directiva.
El Secretari ha de redactar l'acta de cada reunió, que haurà de signar ell mateix amb el
vistiplau del President. L’acta ha de contenir un extracte de les deliberacions de
l’Assemblea, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista
de les persones assistents i representades, amb indicació, en cada cas, dels socis que
hi hagin actuat com a representants.
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L’acta de l’Assemblea podrà ser aprovada, segons decideixi el President, per la
mateixa Assemblea a continuació d’haver-la celebrada o en el termini de quinze dies
per mitjà de dos interventors designats per l’Assemblea a proposta del President.
Article 34è.
En l’Assemblea General Ordinària se seguirà l’ordre següent:
A. Lectura i aprovació, si escau, de la Memòria de l’any anterior, que llegirà el
Secretari.
B. Lectura pel Tresorer i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’exercici
passat amb l’informe d’auditoria i del pressupost del vinent.
C. Discussió i votació de les proposicions que la Junta Directiva o els socis sotmetin
a l’Assemblea General.
D. Precs i preguntes.
Article 35è.
L’Assemblea General no podrà adoptar acords sobre assumptes que no constin a
l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es
refereixin a la convocatòria d’una nova Assemblea General.
Article 36è.
Per a la discussió dels punts inclosos en l’ordre del dia, el President o el membre de la
Junta Directiva que aquest designi exposarà inicialment el contingut de la proposta de
cada acord.
Escoltades totes les intervencions i després dels aclariments o respostes que es
considerin necessàries per part de la Junta Directiva, es procedirà a la votació de la
proposta inicial o d’una nova proposta que pugui formular el President.
Article 37è.
Les votacions es faran de la forma que el President determini, però hauran d’ésser
secretes en els assumptes de caràcter personal, per a l’elecció dels membres de la
Junta Directiva, o quan ho sol·licitin almenys el 10% dels socis presents o representats
en la reunió.
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Els acords seran presos per majoria simple dels socis assistents o degudament
representats en la reunió. En cas d’empat el vot del President serà de qualitat i decisiu.
No obstant l’anterior, per adoptar els acords de modificació estatutària, fusió, escissió
de l’Orfeó, els socis presents o representats han de representar almenys la meitat més
un dels socis. En aquest cas l’aprovació per majoria simple és suficient. Si no
s’assoleix aquest quòrum d’assistència en primera convocatòria es requerirà una
majoria de dos terços dels vots socials presents o representats en segona
convocatòria.
Els socis que, per raó d’un conflicte d’interessos amb l’Orfeó, no puguin votar un
determinat punt de l’ordre del dia no es computaran als efectes d’establir la majoria
necessària per adoptar l’acord, llevat que aquest tingui per objecte la resolució d’un
procediment sancionador, la destitució de la persona afectada com a membre d’un
òrgan o l’exercici de l’acció de responsabilitat contra ella.

VI. DE LA JUNTA DIRECTIVA
Article 38è.
La representació i el govern de l’Orfeó Català són a càrrec de la Junta Directiva,
constituïda per: President, Vicepresident primer, Vicepresident segon, Vicepresident
tercer, Secretari primer, Secretari segon, Tresorer, Arxiver-bibliotecari i un màxim de
deu Vocals. A més hi haurà quatre vocalies exercides per socis Cantaires elegits pel
Cor, segons l’article 24è, un dels quals, designat pels socis Cantaires, exercirà el
càrrec de Vicepresident tercer.
Aquests càrrecs, excepte els designats pels socis Cantaires, seran per elecció de
l’Assemblea d’acord amb el procediment establert al Capítol XIV d’aquests Estatuts.
El Mestre Director assistirà a les reunions de la Junta Directiva amb veu i sense vot.
El nomenament i el cessament dels càrrecs han d’ésser certificats pel Secretari, amb
el vistiplau del President i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.

Article 39è.
Els càrrecs de la Junta Directiva tindran una duració de quatre anys i són reelegibles
dues vegades consecutives com a màxim.
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La Junta Directiva es renovarà per meitat cada dos anys.
Constitueixen un primer torn el President, el Vicepresident segon, el Secretari primer,
el Tresorer i la meitat dels Vocals no designats pels socis Cantaires (o la fracció
major). Un segon torn està constituït pel Vicepresident primer, el Secretari segon,
l’Arxiver-bibliotecari i l’altra meitat dels Vocals no designats pels socis Cantaires (o la
fracció menor).
Article 40è.
La Junta Directiva es reunirà com a mínim sis vegades a l’any en sessió ordinària i es
podrà reunir en sessió extraordinària quan la convoqui el President o bé ho demanin la
meitat més un dels membres de la Junta. Perquè els seus acords siguin vàlids hi ha de
concórrer la meitat més un dels components. En cas de no assistir-hi el President ni
cap dels Vicepresidents, presidirà les sessions el membre de la Junta que tingui el
número més baix de soci, exceptuat el Secretari per incompatibilitat amb el seu càrrec.

Article 41è.
La Junta Directiva tindrà les atribucions següents:
A. Desenvolupar el programa d’activitats, per dur a terme els fins de
l’Associació d’acord amb l’article 8è.
B. Admetre els donatius i les subvencions que es facin a l’Associació.
C. Establir els reglaments especials per al millor desenvolupament de
l’Associació, sens perjudici de donar-ne comptes a l’Assemblea General de
socis a la primera reunió que se celebri.
D. Determinar, vista la proposta del Mestre Director, els concerts o actes en
els quals el Cor hagi de prendre part.
E. Nomenar i destituir, si escau, un Director General, les funcions del qual
seran determinades per la Junta Directiva.
F. Vetllar per la conservació i el millorament de l’estatge social, procurant
mantenir-lo en les millors condicions possibles.
G. Designar un substitut per a les vacants que es produeixin en la Junta
Directiva durant un mandat electoral i sotmetre’l a ratificació de la primera
Assemblea General que se celebri.
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H. Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que
reconegui la Llei i així mateix, executar les decisions preses per
l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que
aquesta Assemblea estableixi.
I.

Totes les altres facultats que resultin dels presents Estatuts.

Article 42è.
Si la Junta Directiva ho considera convenient es podrà constituir una Comissió
Permanent, integrada pel President, el Secretari i un nombre reduït de membres de la
Junta entre els quals sempre hi ha d’haver un vocal Cantaire, amb les finalitats
següents:
A. Prendre acords en casos d’urgència, dels quals ha de donar compte a la
Junta Directiva en la primera sessió que celebri.
B. Dur a terme els acords de la Junta Directiva.
C. Qualsevol altra activitat connexa o relacionada amb les anteriors.
VII. DEL PRESIDENT

Article 43è.
El President de l’Orfeó Català és el legítim representant de l’Associació, i els
compromisos que com a tal contregui, una vegada aprovats per la Junta Directiva i, si
és el cas, per l’Assemblea General de socis, queden garantits i són obligatoris per a
l’Associació.
Els contractes que com a persona jurídica hagi d’atorgar l’Associació, els signarà el
President com a legítim representant, autoritzat prèviament per la Junta Directiva.
Per al cas de venda o hipoteca d’immobles, caldrà l’autorització de l’Assemblea
General.
Article 44è.
Tindrà les atribucions següents:
A. Representar l’Orfeó Català en tots els actes als quals l’Entitat sigui invitada.
B. Convocar i presidir els actes i les sessions de l’Associació, i decidir amb el
seu vot de qualitat les votacions empatades quan correspongui.
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C. Presidir les comissions que nomenin l’Assemblea General o la Junta
Directiva.
D. Signar les actes de les sessions que presideixi, i els oficis, títols, certificats i
documentació anàloga, que li lliuri el Secretari de l’Entitat.
E. Resoldre els incidents imprevistos i urgents, dels quals donarà compte a la
Junta Directiva.
F. Totes les altres facultats que resultin dels presents Estatuts.

VIII. DELS VICEPRESIDENTS
Article 45è.
Correspon als Vicepresidents la substitució, per l‘ordre, del President en les seves
absències i malalties, així com dur a terme totes les altres tasques que els encomani la
Junta Directiva.

IX. DEL SECRETARI PRIMER
Article 46è.
Correspon al Secretari primer:
A. Redactar i signar les actes de les sessions de l’Assemblea General i de la
Junta Directiva i custodiar el Llibre d’Actes de l’Entitat.
B. Redactar la Memòria anual que cal presentar a l’Assemblea General.
C. Signar les comunicacions, els diplomes, els certificats o qualsevol altre
document que lliuri l’Entitat amb el vistiplau del President.
D. Vetllar i supervisar els treballs propis de la Secretaria amb el personal
adscrit.
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X. DEL SECRETARI SEGON
Article 47è.
El Secretari segon ajudarà al Secretari primer en les seves tasques i el substituirà en
absències i malalties.

XI. DEL TRESORER
Article 48è.
És de la incumbència del Tresorer:
A. Ésser el dipositari dels cabals de l’Entitat.
B. Ordenar el que sigui més convenient per a la bona administració d’aquests
cabals.
C. Fiscalitzar l’estricte compliment de les disposicions referents a l’ordre
econòmic que prescriuen els Estatuts.
D. Ordenar tots els pagaments i les operacions econòmiques que s’hagin de
realitzar a l’Administració.
E. Donar compte a la Junta Directiva de tot el que faci referència a les quotes
de socis, explotació dels béns de l’Entitat i de tot allò que econòmicament li
és vinculat.
F. Controlar els llibres de comptabilitat i presentar les declaracions oficials que
siguin necessàries.
G. Cada fi d’exercici facilitarà l’estat general de comptes, situació econòmica i
pressupostos per a l’exercici següent, que la Junta Directiva presentarà a
l’Assemblea General perquè puguin ser aprovats. Tindrà els estats de
comptes mensuals a disposició dels socis que sol·licitin d’examinar-los.

16

21/07/10

XII. DE L‘ ARXIVER-BIBLIOTECARI
Article 49è.
L’ Arxiver-bibliotecari- tindrà les atribucions següents:
A. Tenir cura de la gestió i del bon funcionament de la Biblioteca i de l’Arxiu.
B. Elaborar, fer complir i actualitzar quan calgui, segons les necessitats del
moment, el Reglament de la Biblioteca i l’Arxiu, així com qualsevol altra
normativa dins aquest àmbit.
C. Proposar a la Junta Directiva l’adquisició dels llibres i documents que consideri
interessants per enriquir el fons de la Biblioteca i de l’Arxiu.
D. Presentar a la Junta Directiva, en acabar l’exercici, el moviment corresponent a
la Biblioteca i a l’Arxiu.
E. Promoure l’accés i la difusió del patrimoni documental de l’Orfeó Català als
socis i a la societat, en general, amb les mesures que garanteixin el
coneixement i la recerca dels seus fons documentals.

XIII. DELS VOCALS

Article 50è.
Col·laboraran en les tasques encomanades a la Junta Directiva que el President pugui
encarregar-los directament i en les comissions o reglaments interiors que puguin
establir-se per al bon desenvolupament de l’Entitat. Els Vocals Cantaires
representaran en la Junta els components del Cor i en seran portaveu.

XIV. DEL RÈGIM ELECTORAL
Article 51è.
Exceptuant els Vocals socis Cantaires, que es regiran per la seva elecció pel que
disposa l’article 24 d’aquests Estatuts, els membres de la Junta Directiva seran
escollits mitjançant sufragi lliure, individual i secret, de tots els socis majors d’edat
reunits en Assemblea General convocada amb aquesta finalitat, i d’acord amb els
presents Estatuts.
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Article 52è
Són elegibles tots els socis inclosos en les candidatures admeses al procés electoral i
que compleixin tots els requisits establerts en els presents Estatuts.
Són electors tots el socis que estiguin al corrent del compliment de les seves
obligacions establertes als presents Estatuts, i compleixin allò establert a l’article 14E,
a la data de la convocatòria de l’Assemblea General encarregada d’escollir els
membres de la Junta Directiva.
Article 53è.
Dos mesos abans de l’acabament del mandat electoral, segons l’establert a l’article 39
d’aquests Estatuts, la Junta Directiva convocarà l’Assemblea General de socis per a la
celebració de les eleccions i concretant necessàriament els càrrecs que s’han de
cobrir.
La convocatòria de l’Assemblea General obrirà el procés electoral.
La convocatòria i el corresponent inici del procés electoral serà comunicat a tots els
socis per escrit segons estableix l’article 30è d’aquests Estatuts.
En la mateixa data, s’ha de dipositar a la Secretaria de l’Orfeó la llista dels socis amb
dret de vot.
Article 54è
Per a ser admesa al procés electoral, cada candidatura haurà d’incorporar el nom dels
candidats i el càrrec de la Junta Directiva al qual opten.
Els candidats que formin part de la Junta Directiva han de renunciar al seu càrrec
abans de presentar la seva candidatura.
Les candidatures s’hauran de presentar per escrit a la Secretaria de l´Orfeó Català,
com a màxim, trenta (30) dies abans de la data fixada per a la celebració de
l’Assemblea General encarregada d’escollir els membres de la Junta Directiva.
Les candidatures podran incloure, juntament amb el nom dels candidats, una exposició
dels objectius bàsics dels seu programa.
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Article 55è
Transcorregut el termini de presentació de les candidatures, el Secretari de l’Orfeó
Català, en el supòsit d‘haver-se formalitzat una sola candidatura, o la Mesa Electoral,
constituïda conforme a aquests Estatuts, procedirà a admetre al procés electoral les
candidatures que compleixin amb els requisits previstos en aquests Estatuts.
Les candidatures que hagin estat admeses al procés electoral romandran sota la
custòdia del Secretari de l’Orfeó Català i a disposició de tots els socis que, en horari
d’oficina, vulguin consultar-les.
Així mateix, les candidatures admeses seran exposades en el taulell d’anuncis de
l’Orfeó Català, fins que no se celebri l'Assemblea General.
L’Orfeó Català enviarà a tots els socis informació escrita, mitjançant els procediments
admesos en aquests Estatuts, sobre les candidatures admeses al procés electoral, en
la qual s’inclourà el nom dels components, el programa i els objectius bàsics de cada
candidatura.
Article 56è
Es constituirà la Mesa Electoral en el cas que es presenti més d’una candidatura.
La Mesa Electoral quedarà integrada per dos membres de la Junta Directiva sortint i
dos socis escollits per sorteig entre tots els membres de l’Orfeó Català, cap dels quals
no podrà formar part de les candidatures presentades. El President de la Mesa serà
escollit per sorteig entre els seus membres.
En les actuacions de la Mesa Electoral podrà ser-hi present un interventor en
representació de cadascuna de les candidatures admeses al procés electoral.
La Mesa Electoral es constituirà l’endemà de l’expiració del termini previst per a la
presentació de candidatures, i en el mateix acte de constitució es procedirà a admetre
o refusar les candidatures presentades.
Una vegada admeses les candidatures al procés electoral, la Mesa Electoral les
remetrà a la Secretaria de l’Orfeó Català per a la seva custòdia i exposició pública
conforme a l’article 55è anterior.
Durant les vint-i-quatre hores següents a l’admissió o refús de les candidatures,
qualsevol soci podrà recórrer les resolucions de la Mesa Electoral en un únic recurs de
reposició presentat davant la mateixa Mesa Electoral, la qual haurà de resoldre en les
vint-i-quatre hores següents a la presentació del recurs.
La Mesa Electoral vetllarà en tot moment pel correcte funcionament del procés
electoral.
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Article 57è
L’Assemblea encarregada d’escollir els membres de la Junta Directiva, quedarà
vàlidament constituïda quan hi assisteixin en primera convocatòria almenys la meitat
més un dels socis; i en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre dels socis
presents.
Prèviament a la corresponent votació, un representant de cada candidatura exposarà
els trets fonamentals del seu programa.
La votació es realitzarà per candidatures. Únicament es podrà votar mitjançant les
paperetes que editarà l’Orfeó.
Els socis han d’acreditar la seva identitat amb el carnet de soci o bé amb un altre
document acreditatiu oficial que sigui suficient a criteri de la majoria de persones
membres de la Mesa Electoral o, si és el cas, de la Junta Directiva.
Finalitzada la votació, el President de l’Assemblea General, o en el supòsit que
concorri a la votació més d’una candidatura, el President de la Mesa Electoral, iniciarà
públicament l’escrutini dels vots vàlidament emesos i proclamarà escollida la
candidatura que hagi obtingut el major nombre de vots.
Article 58è
L’Associació haurà de fer arribar als socis la informació i la documentació necessàries
per exercir el vot per correu. En tot cas, s’hauran d’enviar les paperetes editades per
l’Associació i un sobre electoral.
El soci que vulgui exercir el vot per correu haurà d’introduir la papereta amb el vot dins
del sobre electoral, tancar-lo, adjuntar-hi una còpia del DNI o document oficial
acreditatiu i introduir-ho tot dins d’un sobre ordinari, que s’haurà d’enviar per correu a
la seu de l’Associació fent referència a les eleccions.
Són vàlids els vots tramesos per qualsevol servei de correus sempre que es lliurin a la
Secretaria de l’Orfeó dins d’un sobre tancat i sense senyals d’haver estat manipulat.
Els vots també podran ser dipositats directament pels socis, en sobre igualment tancat,
a la Secretaria de l’Orfeó fins al moment abans de constituir-se l’Assemblea que haurà
d’escollir la Junta Directiva.
Els sobres es custodiaran segons les indicacions de la Presidència i, en iniciar-se la
votació, es posaran a disposició de la Mesa Electoral.
La Mesa comprovarà el dret de vot, procedint a l’obertura dels sobres exteriors, dels
quals se‘extreurà el sobre electoral i la còpia del DNI o document acreditatiu del votant.
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Un cop feta aquesta comprovació, la persona que ostenta la presidència dipositarà a
l’urna el sobre electoral, que s’obrirà en el decurs de l’escrutini, per extreure’n la
papereta.
Article 59è
Són nuls els vots que incorren en alguna d’aquestes circumstàncies:
1.

S’han emès en un sobre o papereta diferent dels que ha editat l’Associació.

2.

Contenen frases o expressions alienes a la votació o s’han afegit, senyalat o
esborrat els noms dels candidats o presenten qualsevol altra alteració.

3.

Si es tracta de vots per correu, no reuneixen els requisits que s’indiquen a
l’article 58 anterior.

Article 60è
Els membres de la candidatura escollida prendran possessió i acceptaran els seus
càrrecs immediatament després de la proclamació dels resultats electorals.
Article 61è
En el supòsit que en un mandat electoral es produeixi una vacant, correspondrà a la
Junta Directiva el nomenament del substitut. Aquesta designació provisional haurà
d’ésser sotmesa a ratificació per la primera Assemblea General que se celebri.
Els socis també podran proposar el nomenament del substitut en una sol·licitud
signada per un mínim de vint socis i lliurada a la Junta Directiva deu dies abans de la
celebració de l’Assemblea que hagi de ratificar el substitut nomenat per la Junta
Directiva.
Els escollits per cobrir les vacants ocuparan el seu càrrec pel temps que resti de
mandat electoral.
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XV. DE LA DISSOLUCIÓ
Article 62è.
L’Orfeó Català només es podrà dissoldre per l’acord adoptat per la majoria de la
totalitat dels seus socis, reunits en Assemblea General Extraordinària, convocada a
aquest efecte per la Junta Directiva, com també per les causes determinades per la
legislació civil catalana vigent o per disposició judicial.
Aquest article no podrà ésser derogat si no és per acord adoptat per les quatre
cinquenes parts del quòrum de l’Assemblea General.
Article 63è.
Acordada la dissolució d’aquesta Associació i en defecte d’acord de l’Assemblea que
ho decideixi respectant sempre allò que disposa l’article 324-6 del Codi Civil de
Catalunya, tots els béns sobrants seran destinats a la Generalitat de Catalunya.
La Generalitat de Catalunya haurà de destinar aquells béns a la finalitat per a la qual
foren creats, perquè perpetuïn el record de l’Associació que els donà vida i origen.

XVI. DE LA PARTICIPACIÓ DE L’ORFEÓ CATALÀ EN LA FUNDACIÓ PRIVADA
ORFEÓ CATALÀ PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
Article 64è.
La Fundació Privada Orfeó Català - Palau de la Música Catalana constitueix un
instrument fonamental per mitjà del qual es fa possible el concurs de la iniciativa dels
particulars a la realització de les iniciatives i projectes de l’Orfeó Català.
Article 65è.
D’acord amb allò que disposa l’article 31è dels Estatuts de la Fundació Privada Orfeó
Català - Palau de la Música Catalana, la representació de l’Orfeó a la Comissió
Delegada de la Fundació correspondrà al President, al Vicepresident primer, al
Vicepresident segon, al Secretari primer i al Secretari segon i als altres representants
que la mateixa Junta Directiva designi d’entre els socis de l’Orfeó, fins a completar la
total representació assignada a aquesta Associació en base a l’esmentat article.
D’altra banda, en l’exercici d’aquesta funció, els representants de la Junta Directiva de
l’Orfeó en la Fundació hauran de vetllar per tal que, en el Patronat d’aquesta, els
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membres que el componguin siguin majoritàriament membres de la Junta Directiva de
l’Orfeó o socis de l’Associació designats per la pròpia Junta Directiva.
Article 66è.
Abans d’aprovar qualsevol modificació dels Estatuts de la Fundació Privada Orfeó
Català Palau de la Música Catalana, els representants de l’Orfeó a la Fundació hauran
de sotmetre la seva posició a l’aprovació de la seva Assemblea General.
Article 67è.
Abans d’aprovar qualsevol acte de disposició de la Fundació Privada Orfeó Català
Palau de la Música Catalana que pogués afectar el patrimoni immobiliari de l’Orfeó
Català, els representants de l’Orfeó a la Fundació hauran de sotmetre la seva posició a
l’aprovació de la seva Assemblea General.

Disposicions transitòries
Primera.- Els socis Adjunts, Vitalicis i Honoraris ho continuaran sent en aquesta
condició fins a la pèrdua de la seva condició de soci. Els socis Col·lectius passaran a
ser socis Protectors.
La Junta Directiva, en el termini dels propers sis mesos des de l’aprovació d’aquests
Estatuts per l’Assemblea General, regularitzarà la situació administrativa de tots els
socis de l’entitat.
Segona.- Excepcionalment, la primera elecció dels membres de la Junta Directiva que
es produeixi a partir de l’aprovació d’aquests Estatuts es farà per un termini de quatre
(4) anys, sense renovació parcial. En aquest supòsit, els membres de l’actual Junta
Directiva en funcions continuaran en l’exercici dels seus càrrecs fins a la presa de
possessió de la nova Junta Directiva, sens perjudici de la constitució i funcionament de
la Mesa Electoral a què es fa referència en els articles 55è i 56è dels presents
Estatuts.
Tercera.- El pressupost de l’Associació per a l’exercici 2009/2010 es prorrogarà fins el
31 de desembre de 2010, autoritzant a la Junta Directiva a realitzar els ajustaments
necessaris per garantir l’equilibri pressupostari.
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