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ANTECEDENTS 

 

L'Entitat Casal Familiar de Viladecavalls es una associació privada, els Estatuts constituents de 
la qual, foren aprovats el dia 13 de desembre del 1968, essent inscrita en el Registre Provincial 
d'Associacions, secció 1a, número 1.263. 

Amb data 14 de setembre de 1986 fou aprovada per acord de I' Assemblea General, la 
modificació dels estatuts de constitució, essent inscrits els nous, en el Registre d'Associacions 
de Barcelona, secció 1 a, número 1.263 amb data de 13 de gener de 1987. 

Amb data 15 de febrer de 1998 fou aprovada per acord de l’Assemblea General extraordinària, 
la modificació dels estatuts de constitució, essent inscrits els nous, en el Registre d'Associacions 
de Barcelona, secció 1a, número 1.263 amb data xxxxxxxxx. 

Amb data 16 de maig de 2021 fou aprovada per acord de l’Assemblea General extraordinària, la 
modificació dels estatuts de constitució, essent inscrits els nous en el Registre d’Associacions de 
Barcelona, secció 1a número 1263 amb data 30 de setembre de 2021. 

Amb data 26 de febrer de 2023 fou aprovada per acord de l’Assemblea General extraordinària, 
la present modificació dels estatuts de constitució, essent inscrits els nous en el Registre 
d’Associacions de Barcelona, secció 1a número 1263 amb data xx de xxxxx de 202x. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TÍTOL I 

Denominació, domicili i objecte 

 

Art. 1.- Amb la denominació “Associació Casal Familiar de Viladecavalls", es constitueix aquesta 

entitat per temps indefinit. Aquesta entitat és una associació privada, apolítica i sense ànim de 

lucre, que té les finalitats que estableix l'article 3r d'aquests estatuts.  

 

Art. 2n.- L' ”Associació Casal Familiar de Viladecavalls", té plena personalitat jurídica i capacitat 
civil per regir els seus béns i drets i l’ acompliment dels seus objectius socials. 

 

Art. 3r.- És objecte i missió de l’ "Associació Casal Familiar de Viladecavalls", procurar pel prestigi 
de la Vila i foment dels seus valors, assegurant la igualtat de gènere. En aquest sentit les finalitats 
i activitats de l’Associació són bàsicament:  

a) Foment de la cultura. 
b) Esbarjo. 
c) Promoció dels esports. 

Podrà practicar-se qualsevol modalitat d'esport de pista i saló, principalment les que li 
permeten les pròpies instal·lacions (natació, tennis, frontennis, handbol, bàsquet, 
petanca, etc. ), així com també. la modalitat de caça, amb vedat cedit per l’Associació. 

A tal efecte funcionaran les seccions esportives corresponents, que es podran adscriure 
a les Federacions Catalanes Respectives. 

d) Fomentar a traves de les seccions infantils i juvenils la pràctica de les activitats 
esmentades. 

L’àmbit territorial de l'acció prevista per a l'activitat social és el del municipi de Viladecavalls, amb 
especial projecció arreu de Catalunya, sense perjudici de les actuacions que, de caràcter 
esporàdic, puguin dur-se a terme excedint tal àmbit, especialment les competicions esportives i 
actes socials i culturals. 

 

Art. 4t.- El funcionament de l’entitat es regeix pels principis democràtics i representatius i la 
sobirania plena resideix en l’Assemblea General. 

En compliment de les seves finalitats, l’ “Associació Casal Familiar de Viladecavalls” no permetrà 
cap discriminació per raó de raça, sexe, religió, política o per qüestions personals i podrà realitzar 
qualsevol acció que cregui convenient, d’acord amb la legislació vigent per impedir-la, per la qual 
cosa, l’aprovació de la redacció d’aquests Estatuts utilitzant de vegades una única unitat de 
gènere es deu exclusivament a la utilització de criteris d’unificació narrativa i l’efecte de fer més 
fàcil la seva lectura i comprensió. 

Els presents estatuts, aprovats a I' Assemblea General constitueixen el marc legal de l’Associació 
i es complementen amb les normes del Reglament de Règim Intern, establertes per la Junta 
Directiva en funció de les seves atribucions; i en tot allò que no estigui regulat, per Llei 4/2008, 



de 24 d’Abril del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les Persones Jurídiques i per 
les normes que resultin aplicables en cada moment. 

 

Art. 5è.- L’ “Associació Casal Familiar de Viladecavalls" té establert el seu domicili social al carrer 
Antoni Soler Hospital , número 2 de Viladecavalls, el qual podrà ésser modificat per acord de 
l'Assemblea General. 

 

Art. 6è.- Quan en aquests Estatuts s'esmenta l’ "Associació Casal Familiar de Viladecavalls" o 
simplement " El Casal ", s’al·ludeix a la universalitat del seu patrimoni i, per tant, s'hi entenen 
compreses totes les instal·lacions esportives, els seus edificis i dependències. 

 

 

 

 

 

TÍTOL II 

Socis i sòcies 

 

Art. 7è.-El nombre de socis i sòcies serà il·limitat, amb la reserva del dret d’ admissió. La Junta 
Directiva podrà suspendre, no obstant, l’admissió de nous socis i sòcies quan així ho exigeixin 
raons d’aforament o d’altres d’interès general per l’Associació. 

 

Els socis i sòcies podran ésser de les classes següents: de mèrit, numeraris/àries i no 
numeraris/àries. 

 

Art. 8è.- 

8è.1è.- Són socis i sòcies de mèrit les persones que, a proposta de la Junta Directiva, nomeni 
l’Assemblea General com a tals, i com honrosa distinció per alguna actuació rellevant. 

Aquests socis i sòcies estaran exempts/es d'’ abonar la quota reglamentària. 

8è.2n.- Són socis i sòcies numeraris/àries totes aquelles persones físiques i jurídiques que, 
havent estat admesos com a tals, estiguin al corrent de pagament de les seves obligacions. 

Poden ser de dues classes: Numeraris/àries ordinaris, i Honorífics/ques. 

Seran socis Honorífics i sòcies Honorífiques els socis i sòcies fundadors/res i els/les majors de 
40 anys i que tinguin 25 anys o més d' antiguitat ininterrompuda a l' Associació. 

8è.3r.- Són socis i sòcies no numeraris/àries aquellsaquelles persones que, per les seves 
condicions específiques o per interès de l' Associació, ho sol·licitin a la Junta Directiva, i que, 
admeseos per ella, temporalment passin a formar part de l'Associació. 

Aquests socis i sòcies no tindran dret de vot ni podran ser electors ni elegibles. 

 

Art. 9è.- Per ser admès com a soci o sòcia en qualsevol de les categories serà necessari: 

 



• Sol•licitud per escrit a la Junta Directiva amb les dades personals, manifestant el desig 
de pertànyer a l'Associació i amb declaració expressa de compromís en el compliment 
de la legislació específica aplicable a I ‘Associació, els Estatuts, el Reglament de Règim 
Intern i els acords adoptats vàlidament pels Òrgans de Govern. Aquesta sol•licitud haurà 
d' estar avalada per dos socis majors d'edat amb una antiguitat mínima d'un any. 

• Satisfer les quotes ordinàries i abonar les quantitats que s'estableixen o estiguin 
establertes per la Junta Directiva en concepte d'entrada, ajut a fons perdut, o qualsevol 
altra. 

• A totes les personesels sol•licitants se ‘Is comunicarà per escrit l'acord de la junta 
Directiva en relació a la seva admissió. En cas de denegar-se aquesta, s’informarà a la 
persona’ interessadat dels motius de l'acord, d'aquesta manera podrà presentar un 
recurs dins del termini de 5 dies hàbils davant del Consell d' Honor; i si es manté la 
negativa es podrà recórrer a la jurisdicció ordinària. 

 

Art. 10è.- Els socis i sòcies numeraris/àries estaran obligats/des a satisfer la quota mensual que 
acordi l'Assemblea General per majoria de persones 'assistents. 

 

Els socis i sòcies no numeraris/àries satisfaran la quantitat que en el seu moment acordi la Junta 
Directiva, en funció de I ‘activitat sol·licitada. 

 

Art. 11è.- Els socis i sòcies de mèrit i numeraris/àries tindran els següents drets:  

a) Exigir que l’actuació s'ajusti a allò disposat en les lleis estatals i autonòmiques vigents, 
i a les disposicions establertes dins aquests Estatuts. 

b) Separar-se lliurament de l'Associació. 

c) Conèixer les activitats de l'Associació i examinar la seva documentació, prèvia petició 
a la Junta Directiva. 

d) Exposar lliurement les seves opinions en el sí de l'Associació. 

e) Ser elector/a i elegible pels òrgans de representació i govern sempre que s'hagi 
complert l'edat de divuit anys i tingui plena capacitat d'obrar. 

f) A utilitzar el local social i les instal·lacions, i a assistir a tots els actes que l'Associació 
organitzi d' acord amb les disposicions aplicables. 

g) A veu i vot en les Assemblees, excepte els socis i sòcies menors d'edat. 

h) Qualsevol altre dret derivat de l' aplicació del Reglament de Règim Intern. 

 

Art. 12è.- Son obligacions de tots els socis i sòcies:  

a) Contribuir al compliment dels fins específics de l'Associació. 

b) Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques de I' Associació mitjançant 
les quotes socials ordinàries o extraordinàries que acordin vàlidament els òrgans de 
govern. 

c) Contribuir al sosteniment i difusió de totes les activitats en general de I' Associació. 

d) Acatar quantes disposicions dicti l'Assemblea  General, la Junta Directiva o les seves 
persones els seus membres pel bon govern de l'Associació. 

e) Respectar els presents estatuts i les normes de funcionament de l'Associació sorgides 
de la Legislació General, I' Assemblea General i la Junta Directiva. 



f) Comunicar per escrit els canvis d'adreça. 

g) Qualsevol altre obligació derivada de I' aplicació del Reglament de Règim Intern. 

 

Art. 13è.- La condició de soci/a es perd: 

a) Per voluntat pròpia. 

b) Per manca de pagament de les quotes socials ordinàries i/o extraordinàries. 

c) Per acord de la Junta Directiva, basat en faltes de caràcter greu, prèvia audiència de 
Ia persona‘ interessadat. En el terminie d'un mes, el soci/a podrà recórrer davant la Junta 
Directiva, la qual donarà resposta en el termini de trenta dies. A partir de la presentació 
del recurs, els drets del soci/a queden en suspens. 

 

 

 

 

TÍTOL III 

Govern i Administració 

 

Art. 14è.- Els òrgans de govern i administració de I ‘Associació son:  

L'Assemblea General, la Junta Directiva, el Consell d' Honor i tots aquells que es puguin 
determinar en funció de les necessitats de cada moment. 

El Consell d' Honor estarà format pels socis i sòcies fundadors/es, els antics/gues Presidents/es 
del Casal i els socis i sòcies honorífics/ques que expressament ho sol·licitin a la Junta Directiva. 

El Consell d' Honor és un Òrgan que té la finalitat específica de garantir l'assoliment dels objectius 
propis de I’ Associació i el seu encarrilament dins la trajectòria tradicional i pròpia de la mateixa, 
així com assessorar a la Junta Directiva en els punts que la mateixa estimi oportú posar a la seva 
consideració. 

Son atribucions del Consell d' Honor actuar com a Gestora, en el cas de dimissió de la Junta 
Directiva, dins del termini de trenta dies naturals, a comptar des de la data de la dimissió. 

El Consell d' Honor tindrà, així mateix, les atribucions que li son establertes en els presents 
estatuts. 

El Consell d' Honor es reunirà a requeriment de la Junta Directiva, a proposta de cinc dels seusles 
seves persones membres o una vegada a l'any com a mínim. Els acords tindran validesa quan 
siguin aprovats per la meitat més un dels les persones components. 

La no assistència a tres reunions consecutives, de qualsevol persona membre d'aquest Consell 
d' Honor, sense causa justificada, serà motiu de substitució, prèvia audiència amb la persona 
interessada l'interessat. 

 

Art. 15è.- L'Assemblea General, que serà l’Òrgan expressiu de la voluntat dels socis i sòcies, 
serà constituïda per aquells socis i sòcies que tinguin vot i es trobin al corrent de les seves 
obligacions. 

 

El President/a i Secretari/a de la Junta Directiva ho seran també de I' Assemblea General tret 
que, per socis i sòcies que representin al menys un 10% de les persones assistents es demani 



una elecció de President/a i Secretari/a per I' Assemblea. En aquest cas, s' hauran de presentar 
candidatures per aquests càrrecs i en el cas que n' hi hagi més d' una s' haurà de procedir a la 
votació per cada càrrec, essent elegida la persona que obtingui mes vots. 

 

Celebrarà reunions ordinàries i extraordinàries.  

Les ordinàries se celebraran com a mínim un cop a l’any, dins dels sis primers mesos després 
del tancament econòmic. S’estableix que es celebraran en el mes de febrer de cada any. 

 

Art. 16è.- Les Assemblees ordinàries hauran de referir-se als assumptes següents , que 
constaran a l'ordre del dia: 

a) Lectura de l'Acta anterior, a fi de la seva aprovació o esmena. 

b) Rendiment dels comptes de l'exercici anterior. 

c) Presentació de la Memòria de la tasca realitzada durant el mateix exercici, tant de la Junta 
Directiva com de les seccions. 

d) Presentació del pressupost general per al present exercici. 

e) Elecció dels canvis de persones membres de la Junta Directiva que per ampliació, cessament, 
renovació o d'altres causes, s' hagin pogut produir, a excepció del President/a. 

f) Assumptes generals. La Junta Directiva, pot a més, exposar tota classe d'iniciatives que 
exigeixin l’aprovació o coneixement de I' Assemblea, prèvia inserció en el full de convocatòria. 

g) Precs i preguntes. 

 

Art. 17è.- Per tal que siguin vàlids els acords de l'Assemblea General, caldrà, com a requisit 
indispensable, el vot favorable de la meitat més un, com a mínim, de les persones soòcies 
presents; tant si l'Assemblea es ordinària com si es extraordinària. 

Els socis i sòcies que no assisteixin a les Assemblees - siguin ordinàries o extraordinàries - 
podran ser-hi representats mitjançant delegació escrita, la qual haurà de recaure en un altre soci 
o sòcia assistent, tant si és directiu/va com si no ho éses, el qual haurà d’exhibir el seu document 
a la presidència, abans d’obrir-se la sessió. 

El vot serà secret si ho demana un mínim del 10% de socis i sòcies presents o representats/des 
a la reunió. 

 

Art. 18è.- Les reunions de l'Assemblea General, ordinària o extraordinària, seran convocades, al 
menys, amb 15 dies d’antelació, per mitja d'un anunci, signat pel secretari/a de la Junta Directiva.  

En aquest anunci constaran tots els assumptes a tractar, enumerats en l'ordre del dia que s’haurà 
de seguir a la reunió. L'esmentat anunci de convocatòria anirà fixat al tauler oficial del "Casal", 
es farà comunicació escrita individual de manera telemàtica a l’adreça de correu electrònic que 
el soci o sòcia hagi facilitat a l’entitat a l'associat, i la Junta podrà usar, a més, els mitjans de 
publicitat que cregui oportuns, fent-hi constar clarament el lloc, dia i l'hora de reunió. 

Els socis i sòcies que desitgin rebre els anuncis de convocatòria per correu postal hauran de 
demanar-ho per escrit. 

 

Art. 19è.- Les reunions extraordinàries de l'Assemblea General se celebraran sempre que la 
Junta Directiva ho cregui convenient, mitjançant acord i per causes que exigeixin el coneixement 
de la General. La seva celebració s’ajustarà als requisits de les ordinàries. 



 

En tot cas, caldrà convocar Assemblea General per als següents casos:  

a) Modificació dels presents Estatuts. 
b) Dissolució del Casal. 
c) Ratificació de les facultats atorgades al President, per tal que pugui gestionar i signar 

crèdits, hipoteques, qualsevol altre dret real, i els poders de representació que els 
Estatuts Ii atorguen perquè pugui actuar en nom del Casal davant qualsevol 
organisme oficial, privat, judicial, etc., comprar o vendre finques rústiques i urbanes, 
així com delegar poders en les persones a les quals convingui assignar la 
representació del Casal. 

d) Ratificació dels poders de la Junta Directiva per autoritzar i  gestionar tota mena 
d'obres de millora o manteniment, així com noves construccions o edificacions. 

e) Fixació de noves quotes. 
f) A petició del Consell d'Honor o una cinquena part dels socis/ies de número. 
g) Nomenament o cessament del President de l'Associació. 

 

Art. 20è..- Els socis i s`coies podran sol·licitar la inclusió a I' Assemblea General d' un o més 
assumptes a tractar, si ho sol·liciten un mínim del 10% de les persones associatdes amb dret a 
vot, mitjançant un escrit adreçat a la Junta Directiva. 

Si l'’Assemblea General ja estigués convocada, aquesta sol·licitud es podrà fer dins del primer 
terç del temps existent entre la recepció de la convocatòria i la data prevista per la celebració de 
I'’ Assemblea. 

L’Assemblea General no pot acordar 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. 

L’Assemblea General s’ha de reunir amb caràcter extraordinari en els casos següents : a) Si 
l’òrgan de govern ho considera convenient b) si ho sol·licita un 10% dels associats o, si així ho 
estableixen els estatuts, un percentatge inferior d’aquest. 

 

Art. 21è.- La Junta Directiva es I '‘òrgan col·legiat de govern, en representació i administració de  
l’Associació, en el que concorren totes les competències no atribuïdes especialment a I'’ 
Assemblea General. 

La Junta Directiva estarà formada per un nombre de membres superior a 7 i d'’un màxim de 21 
al front dels quals hi haurà un President/a i es podrà escollir entre la pròpia Junta els Sots-
presidents/es que calgui, en nombre d'un mínim d'un i no més de tres. També formaran part de 
la junta un/a secretari/a, un/a tresorer/a, i almenys un vocal per cada una de les següents 
seccions: Esports, Cultura i Comunicacions. 

Els càrrecs de la Junta Directiva seran per 4 anys i gratuïts, podent ser reelegits una sola vegada. 

Per optar a la Presidència de l'Associació serà necessari una antiguitat mínima de dos anys com 
a soci/a de número. 

Per la resta de càrrecs directius nomes caldrà comptar amb els requisits establerts. 

 

Art. 22è.- A la Junta directiva li corresponen, a títol enunciatiu, no limitatiu, les atribucions 
següents: 

a) Mantenir  l’ordre i la disciplina a I' Associació, així com als actes socials i culturals, i 
competicions esportives que s' hi organitzin. 

b) Convocar, mitjançant el seu/va President/a, I' Assemblea General quan ho cregui 
oportú, bo i complint i fent complir els acords i decisions establertes. 

c) Convocar eleccions per proveir els càrrecs de la Junta Directiva. 



d) Assenyalar les condicions i forma d' admissió de nous socis. 
e) Actualitzar anualment les quotes ordinàries i d' entrada segons I' Índex de Preus al 

consum. 
f) Redactar o reformar els Reglaments de Regim Intern i alhora, fixar normes d' ús de 

les instal·lacions i les tarifes corresponents. 
g) Nomenar entre els socis/ies numeraris/àries els col·laboradors/es no remunerats/des 

necessaris per  desenvolupament de les diferents activitats, seccions i comissions 
que convinguin pel bon funcionament de l' Associació. 

h) Constituir i/o crear i dissoldre activitats, seccions esportives, comissions, etc., 
atenent a la demanda social. 

i) Redactar l’informe anual de gestió econòmica, la memòria anual d' activitats i establir 
el pressupost. 

j) Contractar el personal al servei de  l’ Associació. 
k) Protegir i defensar la imatge i els interessos del Casal com a  

associació i també, com a col·lectiu de persones associades. 
l) Governar, gestionar i administrar l’Associació en ordre a la consecució de la seva 

finalitat. 

m) Representar a l'Associació davant de l'Administració de Justícia. 

 

Art. 23è.-. La Junta Directiva es reunirà, almenys una vegada al mes, i sempre que sigui 
convocada pel President/a o, en absència d'aquest, pel sots-president/a. 

La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan hi concorrin la majoria dels seus 
membres. 

La Junta Directiva serà convocada pel seu/va President/a amb dos dies d’antelació, com a mínim, 
a la data de celebració. També podrà ser convocada a petició de tres o mes de les seusves 
persones membres. 

La Junta Directiva restarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents totes les personesels 
membres, encara que no hagi estat mitjançant convocatòria prèvia. 

Els acords es prendran per majoria de vots presents, amb el vot de  
qualitat per part del President/a, a I' objecte de resoldre els empats. 

 

Una persona membre de la Junta Directiva no podrà exercir el seu dret de vot quan es prenguin 
acords en els que es trobi en situació de conflicte d' interessos amb el Casal Familiar. 

 

Els acords de la Junta Directiva podran ser impugnats per qualsevol persona membre de la Junta 
en el termini de 30 dies des de la seva adopció. 

 

També poden ser impugnats per un 10% dels socis i sòcies de l’Associació que  
disposaran d' un termini de 30 dies des que tinguin coneixement de l’ acord per sol·licitar la 
convocatòria de I' Assemblea General, amb caràcter ordinari o extraordinari per a la seva 
convalidació o anul·lació, en el cas que no hi hagi terceres persones afectades per aquests 
acords. Si n' hi ha, I' anul·lació ha de ser instada davant de I' òrgan jurisdiccional competent. En 
tot cas, l’ Assemblea pot acordar la separació de les persones membres de la Junta Directiva. 

Es redactarà l'acta corresponent, signada pel Secretari/a amb el vist i plau del President/a. 

 

El President/a, com a rector de la Junta Directiva, dirigirà les deliberacions concedint i retirant la 
paraula a les persones assistents, podent limitar els temps d’intervenció o el nombre d'aquestes, 
reglamentant les sessions i sotmetent a votació els afers quan consideri que han estat 
suficientment deliberats. 

 



TÍTOL IV 

Règim electoral 

 

Art. 24è.- Quan correspongui renovar o elegir el càrrec de President/a i Junta Directiva, 
s'adelantarà la convocatòria d'Assemblea a 45 dies, enlloc dels 15 establerts, abans de la 
celebració de la mateixa, proposant a tots els socis i sòcies que presentin candidatures. 

 

Aquestes candidatures hauran d' arribar a la Junta Directiva com a molt tard 15 dies abans de la 
data fixada per a l'Assemblea General. 

La Junta Directiva comprovarà que les candidatures reuneixin tots els requisits que estableixen 
els Estatuts per poder ser admeses i en cas contrari seran rebutjades. 

El candidat a President/a donarà a conèixer la composició de la seva Junta Directiva, formada 
per les persones membres que han d'ésser elegits/des. 

 

Art. 25è.- Qualsevol soci/a numerari/ària amb dret d' assistència i vot a I' Assemblea General d' 
acord amb I' article 11è. podrà ser membre elegible de qualsevol candidatura per la Junta 
Directiva. 

Per poder ser elegible com a President/a, a més a més, haurà de tenir un mínim de 2 anys 
d'antiguitat a I' Entitat. 

 

Art. 26è.- 

a) La no presentació de cap candidatura provocarà l'assoliment de la representació de 
l'Associació per part del Consell d' Honor i serà missió d'aquest presentar una 
candidatura a l'Assemblea. 

b) Quan només es presenti una candidatura per a Junta Directiva, aquesta se sotmetrà 
a ratificació per l'Assemblea General. 

c) Quan hi hagi més d' una candidatura, es constituirà una Junta Electoral integrada per 
3 membres elegits pel Consell d' Honor entre els seus components, que dirigirà el 
procés electoral i vetllarà per la seva imparcialitat. 

  

Art. 27è.- 

a) En el cas de dimissió, cessament o vacant d' algun membre de la Junta Directiva, 
el/la President/a designarà la persona que ha de cobrir el càrrec provisionalment, i 
pel que ha de ser elegit a la primera Assemblea General.. 

b) Si el/la President/a deixés el càrrec per renúncia, mort, incapacitat o qualsevol altra 
circumstància abans de finalitzar el seu manament, el lloc serà ocupat 
automàticament pel Sots-President/a primer, qui exercirà les seves funcions com a  
president durant el període que resti fins les properes eleccions. 

c) Si la dimissió, renúncia o cessament afecta a diversoes persones membres de la 
Junta Directiva, inclòs el/la President/a, podran cobrir-se les vacants amb caràcter 
provisional per la pròpia Junta Directiva entre els socis i sòcies que tinguin la condició 
d'elegibles. Aquestes designacions hauran de ser ratificades mitjançant  l’ elecció a 
la primera Assemblea General que celebri l'Associació i durarà fins les properes 
eleccions. 

d) En tot cas, si la dimissió, renúncia o cessament afectés a dos terços de la Junta 
Directiva o més, les altres personesels altres membres en actiu estaran obligats/des 
a la convocatòria immediata d'’ una Assemblea General per a I'’ elecció de Nova 
Junta Directiva en les condicions establertes en I'’ article 23è. 

 



TÍTOL V 

Vot de Censura. 

 

Art. 28è.- Per que es pugui sol•licitar un Vot de Censura contra el/la President/a, la totalitat de la 
Junta Directiva o qualsevol de les seuves persones membres caldrà que ho sol•licitin, mitjançant 
escrit motivat amb la firma i altres requisits per la identificació dels socis i sòcies, la majoria de 
les persones membres de la mateixa Junta Directiva o, com a mínim, el 25% dels socis i sòcies 
numeraris/àries amb dret de vot a l' Associació. 

 

Podran sol·licitar el Vot de Censura i participar en la votació tots els socis i sòcies amb dret d' 
assistència i vot a I' Assemblea General, de conformitat amb el previst a I' article 11è. dels 
presents Estatuts. 

 

Art. 29è.- Una vegada presentada la sol·licitud de Vot de Censura, i dins dels 10 dies següents, 
haurà de constituir-se una taula de 5 persones formada per 2 membres de la Junta Directiva, 2 
dels socis/ies signants de la sol·licitud i 1 persona membre del Consell d' Honor que actuarà 
corncom a President/a. 

Dins dels 10 dies següents a la constitució d' aquesta taula, aquesta decidirà si la sol·licitud 
compleix tots els requisits estatutaris i convocarà l’ acte de votació per a què es celebri en un 
termini no inferior a 10 dies ni superior als següents 20. 

La votació es celebrarà en Assemblea General Extraordinària convocada a tal efecte d' acord 
amb els requisits establerts en els presents estatuts, i en ella només tindran veu els representats 
dels sol·licitants del Vot de Censura i els representats dels censurats. 

La votació serà controlada per la taula abans citada, que resoldrà sobre tots els incidents que 
puguin produir-se, essent els seus acords immediatament executius. 

Un cop finalitzada la votació, la taula disposarà la realització de I' escrutini i el recompte dels vots. 

 

Art. 30è.- El Vot de Censura només es podrà acordar per majoria absoluta, la meitat mes un dels 
socis i sòcies presents a l' Assemblea sempre i quan aquests/es representin com a mínim un terç 
dels socis i sòcies a dret a vot de l' Associació; i suposarà el cessament immediat del President/a, 
la Junta Directiva, o elsles persones membres als que hagi afectat. 

En cas que el Vot de Censura afecti a la totalitat de fa Junta Directiva, el Consell d' Honor iniciarà 
la seva activitat estatutària referida a I' article 14è., a fi i efecte de proveir  elecció d' una nova 
Junta Directiva. 

 

TÍTOL VI 

Recursos i Règim Econòmic 

 

Art 31è.- El règim documental de I' Associació estarà integrat pels següents documents: 

a) Els llibres d' actes en els que es consignaran les reunions de I' Assemblea General i 
de la Junta Directiva i, en el seu cas, dels restants òrgans col·legiats de I' Associació, 
amb indicació de la data, persones assistents, assumptes tractats i acords adoptats. 
Les actes seran subscrites perl Secretari/a amb el vist-i-plau del President/a. 

b) El llibre de registre de socis i sòcies en el que constaran el nom, cognoms, domiciIi i 
i D.N.I. dels associats amb la data i número d' ordre d' ingrés. 



c) Llibre de registre de càrrecs directius on es constataran els  càrrecs directius amb 
indicació d' altes i baixes que es produeixin en ells. 

d) Documents generals de comptabilitat en llibres de comptabilitat o suport informàtic 
que reflecteixin  estat financer i comptable de l' Entitat d' acord amb el Pla General 
Comptable, i Llibre d'Inventari. 

 

Art. 32è.- L’Associació Casal Familiar de Viladecavalls es sotmet al Règim de Pressupost i 
Patrimoni propi amb les limitacions legals que corresponguin. L'objectiu principal dels béns que 
disposa és el foment i la pràctica de les activitats esportives i culturals de l'Associació i les 
possibles rendes s'hauran d'aplicar a la conservació i millora de les seves instal·lacions, no 
podent destinar ni repartir beneficis entre els associats. 

 

El Casal podrà gravar i alienar béns immobles, prendre diners a préstec, emetre títols 
transmissibles representatius de deute o part alíquota patrimonial sempre que es compleixin els 
següents requisits: 

1)  Que aquestes operacions siguin aprovades per majoria de dos terços dels socis i sòcies 
presents en l'Assemblea General Extraordinària. 

2)  Que no comprometin de manera irreversible el patrimoni de l' Associació o de les 
activitats culturals i esportives que constitueixen l'objecte social de la mateixa. 

 

Els recursos del Casal, per al desenvolupament dels seus fins, seran els següents: 

a) Aportació pro-construcció. 
b) Quotes periòdiques ordinàries i extraordinàries que assenyali la Junta Directiva, i que 

aprovi l'Assemblea General. 
c) Donatius, herències, llegats, subvencions públiques o privades, etc., i 
d) Renda que proporcionin els béns i Seccions del Casal. 

 

Els fons del Casal no podran ser aplicats o invertits més que en els objectius assenyalats en 
l'articulat dels presents Estatuts o, a fins i desenvolupament, de l'Associació. 

 

TÍTOL VII 

Règim Disciplinari. 

 

Art. 33è.- El règim disciplinari s' estén a conèixer les infraccions de la conducta esportiva o de 
les normes de conducta associativa. 

 

Son infraccions de la conducta esportiva les accions o omissions contràries al que disposen les 
normes generals de disciplina i convivència esportiva. 

Son infraccions a les normes de conducta associativa les accions o omissions que comportin 
incompliment de les prescripcions estatutàries o reglamentàries de I' Associació. 

 

Art. 34è.-  L’ exercici de la potestat disciplinària correspon: 

a) Als jutges/esses o àrbitres durant el desenvolupament d' un joc o competició de caire intern 
associatiu, amb subjecció a les regles establertes a les disposicions de cada modalitat esportiva 
o a les específiques aprovades per a la competició que es tracti. 



  

b) A la Junta Directiva que podia delegar la seva competència en un Òrgan col·legiat constituït a 
I' efecte, el qual estarà format per un nombre de membres entre 3 i 5, designats per la mateixa 
Junta Directiva d' entre els socis i sòcies numeraris/àries amb dret a vot. Aquest Òrgan resoldrà 
per majoria els assumptes sotmesos a la seva competència I el seu mandat ha de coincidir com 
a màxim amb el de la Junta Directiva delegant. 

 

Art. 35è.- 

1. Les decisions que els/les jutges/esses o àrbitres acordin  de manera immediata durant el 
desenvolupament d' un joc o competició de caire intern associatiu i referides a les infraccions de 
les regles de joc, seran inapel·lables. 

2. Contra els acords disciplinaris adoptats en primera i única instància per la Junta Directiva o  
òrgan jurisdiccional delegat, quan es tracta de sancions qualificades com a greus o molt greus 
per infraccions contra la conducta esportiva i/o associativa, es pot interposar, en el termini màxim 
dels 15 dies hàbils següents a la notificació de  acte impugnat, recurs davant la pròpia Junta. 

La interposició deis recursos assenyalats no suspèn l’ executabilitat dels acords objecte dels 
recurs, llevat que ho determini  òrgan revisori a sol·licitud prèvia raonada de I' interessat. 

 

Art. 36è.- Les faltes de conducta associativa es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 

1) Són faltes lleus aquelles accions o omissions involuntàries que impliquin d' alguna manera, 
comportar-se de forma incorrecta envers altres socis i sòcies i empleats i empleades de l’ 
Associació, o no tenir cura dels béns de l’Associació. 
 

2) Les faltes lleus seran oportunament descrites al Reglament de Règim Intern. 
 

3) Són faltes greus aquelles accions o omissions que suposin evidència de voluntarietat de fer 
les coses mal fetes i també les de no complir amb les obligacions dels càrrecs pels que s' ha 
estat elegit. 
 

4) Les faltes greus seran, igualment, descrites al Reglament de Règim Intern. Independentment 
de la referida descripció reglamentària, es tipifiquen com a bàsiques les següents: 
a) Dificultar deliberadament   l’ activitat de l’ Associació amb actes o omissions. 
b) L' incompliment dels acords vàlidament adoptats pels Òrgans de l’ Associació. 
c) La falta lleu comesa després d' haver estat sancionat dues vegades per causes 
considerades lleus. 
d) La participació del soci o sòcia en actes vandàlics en el recinte i espais adjacents de les 
instal·lacions de l'Associació, amb el resultat de danys. 
 

5) Són faltes molt greus aquelles accions o omissions que suposin perjudicis evidents per I' 
Associació, tant en el sentit econòmic com moral o d' imatge. 
 

6) Les faltes molt greus seran, també, descrites al Reglament de Règim Intern. 
Independentment, però es tipifiquen com a bàsiques les següents: 
a) Que s' hagi dictat contra el soci o sòcia sentència condemnatòria ferma en causa de delicte 
o falta, dimanant de fet contra !es persones o els béns, pels Jutjats o Tribunals ordinaris. 
b) L' incompliment d' una sanció vàlidament imposada. 
c) La comissió d' accions que ataquin de manera transcendent la dignitat i la moralitat tant 
de terceres persones com social. 
d) La falta greu comesa després d' haver estat sancionat dues vegades per faltes greus. 

Art. 37è.- Les sancions que es podran imposar son les següents:  

1) Per faltes lleus: amonestament privat i/o suspensió dels drets de soci/a fins un màxim d' un 
mes.  

2) Per faltes greus: 



a) Amonestament públic, limitat a  àmbit social de I' Associació. 
b) Pèrdua del càrrec que ocupi dins dels Òrgans de l’Associació. 
c) Suspensió dels drets de soci per un període màxim d' un any. 
d) Reparació pública dels danys morals. 
e) Reparació econòmica dels danys materials. 

3) Per faltes molt greus: Pèrdua temporal o definitiva de la condició de soci/a, aprovada per l' 
Assemblea General. 

4) Les sancions podran ser acumulatives i es prendran en consideració els atenuants per raó 
d' edat i capacitat. 

 

TÍTOL VIII  

Dissolució. 

 

Art. 38è.- El Casal es podrà dissoldre per les següents causes:  

 a) Resolució judicial ferma. 

b) Acord de l'Assemblea General. En aquest cas, cal que estiguin presents, o 
representats, la majoria del socis i sòcies de I' Associació (meitat més un) i que  
l’aprovació es faci amb el vot favorable dels dos terços dels vots emesos. 

c) Baixa de les persones associadets de forma que quedin reduïts a menys de tres 
socis/es. 

 

Art. 39è.- La Junta Directiva ha de convocar I' Assemblea quan tingui coneixement que s' han 
donat alguna de les causes previstes a l’article 38è. 

Qualsevol persona associatda pot demanar a la Junta Directiva la convocatòria d' una Assemblea 
General si considera que s' ha produït alguna de les causes indicades. 

L' Assemblea General pot acordar la dissolució o, en el cas de I' apartat c) de l’ article 38, fer el 
necessari per a què desaparegui la causa de dissolució. 

 

Art. 40è. Si l’ Assemblea no ha estat convocada, no s' ha celebrat o no ha adoptat cap dels acords 
previstos a  article anterior, qualsevol persona interessada pot sol·licitar al Jutge de Primera 
instància del domicili social que convoqui  Assemblea o que acordi la dissolució. 

 

Art. 41è. Acordada la dissolució, s' obre el període de liquidació de l’Associació, pel qual seran 
nomenats liquidadors/es les següents persones: 

a) El/la President/a i Tresorer/a de la Junta Directiva en el moment de la dissolució. 

b) Cinc socis/ies nomenats/des per l’ Assemblea General dels quals, necessàriament, dos hauran 
de ser membres del Consell d' Honor. 

L' Assemblea General haurà de confirmar o revocar el nomenament del President/a i Tresorer/a 
com a Liquidadors/res, i tindrà potestat per nomenar altres persones membres en substitució d' 
ells/elles. 

Seran aplicables als liquidadors/res totes les normes previstes a la Llei i en aquests Estatuts per 
a les persones membres de la Junta Directiva, mentre siguin adients amb  l’objecte de la 
liquidació. 

 

Art. 42è. Correspon als liquidadors/res: 



a) Vetllar per la integritat del patrimoni de l’Associació i portar els comptes. 
b) Acabar les operacions pendents i efectuar les noves operacions que siguin necessàries 

per a la liquidació. 
c) Cobrar els crèdits de l’Associació. 
d) Liquidar el patrimoni i pagar als creditors. 
e) Aplicar els béns sobrants de I'’ Associació a una altra entitat sense ànim de lucre, que 

tingui unes finalitats similars a les de l’Associació Casal Familiar. 
f) Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments del Registre d'’ Associacions. 

 

Art. 43è. En cas d'’ insolvència de l’Associació Casal Familiar, la Junta Directiva, o bé els/les 
liquidadors/res, han de promoure el concurs de l’Associació davant del Jutge competent 

 

DISPOSICIÓ FINAL. 

Art. 44è. En tot allò no especificat en els presents estatuts, l’Associació Casal Familiar es regirà 
per la Llei 4/2008, de 24 d’Abril del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les Persones 
Jurídiques i per les normes legals que resultin aplicables en cada moment. 

 

Viladecavalls, 16 de maig de 202126 de febrer de 2023 

La Junta Directiva: 


