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TITOL PRIMER – DENOMINACIÓ, FINS I DOMICILI
TÍTOL PRIMER – DENOMINACIÓ, FINS I DOMICILI
Article 1 – L'Agrupació de Geganters de Solsona és una entitat cultural oberta a tothom,
sense discriminació de cap mena. El seu objectiu és conservar i fomentar el folklore
propi de la ciutat de Solsona.
Article 1.
L’Associació Agrupació de Geganters de Solsona és una entitat cultural oberta a
tothom, sense discriminació de cap mena.
Les seves activitats es regulen d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret
d’associació, i els seus estatuts.
Article 2 – L'Agrupació de Geganters de Solsona, que podrà estendre les seves
activitats arreu de Catalunya en els fins que li siguin propis, té la seva seu social a
Solsona, al Casal de Cultura, local número 18, Passeig Pare Claret.
Article 2.
El domicili de l’associació s’estableix a Solsona, i radica al despatx número 18
del Casal de Cultura i Joventut, al passeig de Sant Antoni Maria Claret.
Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.
Article 3 – L'Agrupació de Geganters de Solsona no tindrà cap finalitat lucrativa i
dedicarà, en el seu cas, els beneficis eventuals obtinguts al desenvolupament d'activitats
exentes d'idèntica naturalesa.
Article 3.
Els fins de l’associació són:
-

-

Administrar, coordinar i conservar el folklore geganter de la Festa Major i el
Corpus de Solsona, celebracions declarades Festa Patrimonial d’Interès
Nacional per la Generalitat de Catalunya.
Gestionar les activitats relacionades amb els gegants i la resta d’elements

-

folklòrics, les seves actuacions i els seus integrants.
Promocionar tota activitat social i cultural relacionada amb l’activitat de
l’associació

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents i
d’acord amb les prescripcions dels presents Estatuts:
-

adquirir i posseir béns necessaris per al compliment dels fins
contraure obligacions
relacionar-se amb Corporacions i particulars
pubilicar qualsevol tipus de treball que consideri d’interès
exercitar accions en dret procedents

En queda exclòs tot ànim de lucre.
Article 4 – Per tal d'aconseguir la consecució dels seus fins, l'Agrupació de Geganters
podrà publicar qualsevol tipus de treball que consideri d'interès. Així mateix, podrà
relacionar-se amb quantes Corporacions i particulars estimi convenient.
(Supressió de l’article 4, a l’incloure’s el seu contingut a l’article 3).
Article 5 – L'Agrupació de Geganters proclama la seva voluntat de servir la Cultura
catalana. Totes les seves comunicacions, excepte en els casos de força major,
s'efectuaran en català.
Article 4.
L’Agrupació de Geganters proclama la seva voluntat de servir la cultura
catalana. Totes les seves comunicacions, excepte en els casos de força major,
s’efectuaran en català.

TITOL SEGON – DE LA CAPACITAT JURÍDICA DE L'ENTITAT
(Supressió del títol)
Article 6 – Aquesta agrupació gaudeix de personalitat jurídica pròpia i podrà, per tant,
adquirir i posseir béns de tota mena que siguin necessaris per al compliment dels seus
fins, contreure obligacions i exercitar accions en dret procedents i disposar dels seus
béns d'acord amb les prescripcions dels presents Estatuts.
(Supressió de l’article 6 que s’inclou a l’article 3)
Article 7 – La representació jurídica de l'Agrupació correspon al macip major o, en cas
d'absència o incapacitat d'aquest, al sots-macip major.
(Supressió de l’article 7, que queda recollit més endavant a l’arptat que es
regula la Junta i els carrecs de la Junta)

TITOL TERCER – DELS SOCIS O GEGANTERS
TÍTOL SEGON – ELS GEGANTERS i GEGANTERES
Article 8 – Els socis o geganters són de quatre classes:
1a. Geganters d'honor
2a. Geganters numeraris
3a. Geganters protectors
4a. Geganters infantils
Article 5.
Hi ha quatre classes de socis o geganters:
1a. Geganters d’honor
2a. Geganters numeraris
3a. Geganters protectors
4a. Geganters infantils
(Es proposarà a l’Assemblea fusionar la classe de geganters infantils a la de
geganters numeraris, atès que no es té en compte mai la diferenciació entre
aquests dos tipus de socis).

Article 9 – Seran geganters d'honor les persones que, pels seus mèrits, les hi sigui
concedida aquesta distinció per acord de la Junta Directiva.
Article 6
Seran geganters d’honor les persones físiques o jurídiques que pels seus mèrits,
les hi sigui concedida aquesta distinció per acord de la Junta Directiva.
Article 10 – Podran ser geganters numeraris totes les persones físiques majors de 14
anys que ho sol·licitin i siguin admeses per la Junta Directiva.
Article 7
Poden formar part de l’associació en qualitat de geganters numeraris totes les
persones físiques, majors de 14 anys, i jurídiques que, de manera lliure i
voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.
Pel que fa a les persones físiques, cal que tinguin capacitat d’obrar. Si són
menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats,
necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret
de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta
Directiva.
Pel que fa a les persones jurídiques la sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per

l’òrgan competent. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en
qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.
Article 11 – Seran geganters protectors les persones que ho sol·licitin i siguin admeses
per la Junta Directiva amb la condició de tals.
Article 8
Seran geganters protectors les persones físiques o jurídiques que ho sol·licitin i
siguin admeses per la Junta Directiva amb la condició de tals.
Article 12 – Podran ser geganters infantils les persones menors de 14 anys que,
personalment o per medi dels seus pares o tutors, ho sol·licitin i siguin admeses per la
Junta Directiva. Els geganters infantils passaran automàticament a la condició de
geganters numeraris al complir 14 anys sense necessitat de sol·licitar-ho explícitament.
Article 9
Podran ser geganters infantils les persones físiques menors de 14 anys que,
personalment o per mitjà dels seus pares o tutors, ho sol·licitin i siguin admeses
per la Junta Directiva. Els geganters infantils passaran automàticament a la
condició de geganters numeraris al complir 14 anys sense necessitat de
sol·licitar-ho explícitament.
Article 13 – El nombre de geganters en qualsevol de les classes esmentades serà
il·limitat.
Article 10
El nombre de geganters en qualsevol de les classes esmentades serà il·limitat.

Article 14 – Totes les sol·licituds per a ingressar com a geganters en l'Agrupació hauran
d'efectuar-se per escrit adreçat al macip major i en elles hi haurà de constar la classe de
geganter en la qual sol·licita ingressar i el compromís a respectar les normatives de
l'Agrupació. La sol·licitud haurà d'anar signada per l'interessat/da, i per dos geganters,
llevat del cas d'un geganter que sol·liciti passar a la categoria de geganter protector, ja
que aleshores sols caldrà la firma de l'interessat/da.
Article 11
Per integrar-se a l’associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta
Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que
tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.
La Junta Directiva ha d’admetre totes les sol·licituds d’ingrés presentades
adequadament, exceptuant el cas que el sol·licitant no compleixi els requisits
que aquests Estatuts estableixen per la categoria corresponent sol·licitada.
A l’acceptar qualsevol sol·licitud d’ingrés la Junta Directiva proporcionarà a

l’interessat un carnet en el qual constarà el seu nom i el nombre que li pertoqui
en la relació que es portarà en un llibre de geganters. Aquest carnet serà personal
i intransferible.
Article 15 – Totes les sol·licituds d'ingrés presentades adequadament a la Junta
Directiva hauran d'ésser admeses per aquesta excepte en el cas de que el sol·licitant no
compleixi els requisits que aquests Estatuts estableixen per a la categoria corresponent
sol·licitada.
(Supressió de l’article 15, que s’inclou a l’article 11).
Article 16 – Al ser acceptada qualsevol sol·licitud d'ingrés es proporcionarà a
l'interessat/da un carnet en el qual constarà el seu nom, el nombre que li pertoqui en la
relació que es portarà en un llibre de geganters i la categoria a la qual pertany. Aquest
carnet serà personal i intransferible.
(Supressió de l’article 16, que s’inclou a l’article 11)
Article 17 – Els drets dels geganters són els següents:
a) Qualsevol geganter podrà presentar-se com a candidat i ésser nomenat per a
qualsevol
càrrec de l'Agrupació sempre i quan reuneixi els requisits necessaris que
aquests Estatuts
fixin per a cada cas.
b) Qualsevol geganter podrà participar a totes les assemblees generals amb dret a
veu, i així
mateix, amb dret a vot sempre i quan hagi assolit la majoria d'edat.
c) Qualsevol geganter podrà fruir de tots els avantatges que, per decisió de
l'Assemblea General o de la Junta Directiva, es reconegui a la condició de geganter en
qualsevol activitat
que porti a terme l'Agrupació.
Article 12
Els drets dels geganters són els següents:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs
directius.
3. Excercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de
l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui
contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització
dels objectius socials bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta
Directiva o dels mandataris o mandatàries de l’associació.
7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva
disposició.

10. Formar part dels grups de treball.
11. Posseir un exemplar dels estatuts.
12. Consultar els llibres de l’associació.
Article 18 – Les obligacions dels geganters són les següents:
a) Tot geganter ha de complir amb els presents Estatuts, els Reglaments de règim
intern de
l'Agrupació així com les normatives i acords de l'Assemblea General o de
la Junta Directiva.

cada

b) Pagar la quota corresponent a la classe a la qual pertany que estigui vigent en
moment.
Article 13
Les obligacions dels membres de l’entitat són els següents:
1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per
assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes,
derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels Estatuts i aprovades
d’acord amb aquests.
3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de
l’associació.

Article 19 – Seran causes de pèrdua de la condició de geganter les següents:
a) Per renúncia voluntària de l'interessat/da comunicada per escrit adreçat al
macip major.
b) Per defunció.
c) Per no fer efectiva la quota corresponent prèvia advertència per escrit de la
Junta Directiva a l'interessat/da.
d) Per expulsió, a causa de conducta que causi perjudici greu a l'Agrupació.
Article 14
Seran causes de pèrdua de la condició de geganters les següents:
1. Per renúncia voluntària de l’ineteressat o interesada comunicada per escrit
adreçat a la Junta Directiva.
2. No satisfer les quotes fixades, prèvia advertència per escrit de la Junta
Directiva a l’interessat o interessada.
3. Per defunció.

Article 20 – L'expulsió d'un geganter serà presa per acord de la Junta Directiva i
comunicat per escrit a l'interessat/da. En el cas que aquest consideri injust l'esmentat
acord, podrà recórrer a l'Assemblea General mitjançant sol·licitud d'audiència adreçada
a la Junta Directiva. Contra la resolució de l'Assemblea General no hi haurà cap altre

recurs que el que sigui procedent davant els Tribunals de Justícia. Quan es confirmi
l'expulsió d'un geganter, aquest perdrà el dret de tornar a ingressar en l'Agrupació.
(Supressió de l’article 20. Els temes referents a l’expulsió d’un soci i al
règim disciplinari son tractats a un títol exprès).

TITOL QUART – DE L'ADMINISTRACIÓ I GOVERN DE L'AGRUPACIÓ
TÍTOL TERCER – L’ASSEMBLEA GENERAL
Article 21 – L'Agrupació de Geganters de Solsonà serà regida i administrada per:
a) L'Assembla General de Geganters.
b) La Junta Directiva.
(Supressió de l’article 21. És innecessari).
SECCIÓ PRIMERA – DE L'ASSEMBLEA GENERAL
(Supressió de la secció primera del títol quart).
Article 22 – L'òrgan sobirà de l'Agrupació és l'Assemblea General de Geganters,
integrada per tots els geganters de l'Agrupació que assisteixin, presents o correctament
representats, en cada ocasió a la mateixa.
Article 15
L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Agrupació de Geganters de Solsona,
integrada per tots els geganters o membres que en formen part per dret propi i
irrenunciable.
Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment
constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de
l’Assemblea.
Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloenthi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.
Article 16
L’Assemblea General té les facultats següents:
a) Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes
anuals.
b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
c) Modificar els estatuts.
d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de
l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions

al patrimoni de l’associació.
Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes
i les baixes d’associats i associades per una raó diferent de la separació
definitiva.
j) Ratificar, si escau, la baixa disciplinària dels associats i les altres sancions
imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.
k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap
altre òrgan de l’associació.

e)
f)
g)
h)
i)

Article 23 – Les assemblees generals podran ser ordinàries i extraordinàries.
(Supressió article 13. No és necessari. Es recull a l’article 17 i al 18)
Article 24 – Les assemblees ordinàries se celebren amb periodicitat anual en el mes de
setembre i deliberaran i resoldran preceptivament sobre la memòria i l'estat de comptes
de l'exercici anterior. També procediran a l'elecció dels nous càrrecs de la Junta
Directiva quan correspongui fer-ho.
Article 17
L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any,
dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.
Article 25 – Totes les altres reunions de l'Assemblea General seran extraordinàries.
Article 18
L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari
sempre que ho consideri convenient.
També la convocarà quan ho sol·liciti un 10 % dels associats, en aquest cas,
l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la
sol·lictud. Aquesta es farà per escrit i s’adreçarà a la Junta Directiva. Hi hauran
de constar els assumptes sobre els quals deliberarà i resoldrà l’Assemblea. En la
convocatòria s’hi farà constar que es convocat per la voluntat d’un determinat
nombre de geganters. Al peu de cada firma de la sol·licitud hi haurà de constar el
nom i cognoms dels sol·licitants així com el número de soci corresponent.

Article 26 – Les assemblees generals extraordinàries es celebraran en les següent
ocasions:
a) Quan ho consideri oportú la Junta Directiva.
b) Quan ho sol·licitin els geganters complint requisits assenyalats en l'article 28.
c) Sempre que s'hagin de prendre acords que requereixin una majoria qualificada.

(Supressió de l’article 26. El seu contingut es recull a l’article 18).
Article 27 – Totes les Assemblees Generals, tant les ordinàries com les extraordinàries
hauran d'ésser convocades amb un mínim de vuit dies d'antelació. En la convocatòria
haurà d'explicitar-se preceptivament la data, el lloc i l'hora de la celebració de
l'Assemblea, així com l'ordre del dia establert per a la mateixa.
Article 19
L’Assemblea General és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una
convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i
l’hora de la reunió.
La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió,
individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació
actualizada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.
Article 28 – Els geganters no infantils tenen dret a sol·licitar la celebració d'assembles
generals extraordinàries. La sol·licitud corresponent es farà per escrit i serà adreçada al
macip major; en ella s'hi farà constar els assumptes sobre els quals deliberarà i resoldrà
l'Assemblea i haurà d'estar firmada, com a mínim, per un 10 % dels socis no infantils
que en aquell moment integrin l'Agrupació. La Junta Directiva haurà de convocar
preceptivament l'Assemblea General dins dels quinze dies següents a la recepció de la
dita sol·licitud i en la convocatòria s'hi farà constar, a més a més dels punts estipulats a
l'article anterior, que l'Assemblea es convoca per la voluntat d'un determinat nombre de
geganters. Al peu de cada firma de la sol·licitud hi haurà de constar el nom i cognoms
dels sol·licitants així com el núm. de carnet corresponent.
(Supressió de l’article 28. El seu contingut es recull a l’article 18).
Article 29 – Les assemblees, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàlidament
constituïdes al lloc, dia i hora assenyalats si el nombre de geganters presents i
representats és superior a la meitat dels geganters amb dret a vot que en aquell moment
integrin l'Agrupació. Si a l'hora senyalada no s'hagués assolit aquest quòrum, les
assemblees quedaran vàlidament constituïdes mitja hora després de l'hora senyalada en
la convocatòria, siguin quin sigui el nombre de geganters assistents.
Article 20
L’Assemblea General, es reuneixi en sessió ordinària o extraordinària, es
constitueix vàlidament al lloc, dia i hora assenyalats sigui quin sigui el nombre
persones associades presents o representades.
El 10 % dels associats i associades poden sol·licitar a l’òrgan de govern la
inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja
s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període
comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha
de reunir. L’Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos
en 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 30 – Les assemblees seran presidides pel macip major, acompanyat pels
membres de la Junta Directiva, fins i tot aquells que cessin en aquella ocasió. El
secretaria de l'Assemblea serà el macip que ostenti aquest mateix càrrec en la Junta
Directiva. Una vegada s'hagi constituït l'Assemblea, el secretari procedirà a la lectura de
l'acta de l'Assemblea anterior i, prèvies les modificacions que es creguin oportunes, es
procedirà a la seva aprovació. A continuació es passarà a debatre i resoldre els punts de
l'ordre del dia i, finalment, serà preceptiu el capítol de precs i preguntes.
Article 21
Les reunions de l’Assemblea General les presideix el macip major acompanyat
pels membres de la Junta Directiva, fins i tot aquells que cessin en aquella
ocasió. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el sots-macip major o el
vocal de més edat de la Junta. Hi actuarà com a secretari el qui ocupi el mateix
càrrec a la Junta Directiva.
El secretari redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el macip
major, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el
resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la
sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera,
l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis i sòcies al
local social.
Article 31 – Els geganters podran delegar la seva representació en un altre geganter
mitjançant els carnets d'identitat i de geganter del representat. Cada geganter podrà
ostentar un màxim de dues representacions.
(Es proposarà a l’Assemblea si es manté o no aquest article).

Article 32 – Els acords de les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries,
seran presos per majoria simple de vots dels assistents amb dret a vot, excepte en els
següents casos:
a) Cessar qualsevol membre de la Junta Directiva.
b) Dissoldre l'Agrupació.
en els quals serà necessària una majoria de dos terços dels assistents amb dret a vot.
Article 22
En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de
l’associació.
Els acords es prenen per majoria simple dels vots dels geganters i geganteres
presents o representats.

Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la constitució d’una
federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la
disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels
associats i associades presents o representats on els vots afirmatius superin la
meitat dels emesos. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es
presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relatvia
dels socis i sòcies presents o representats, això és, més vots a favor que en
contra.
Pel cessament de qualsevol membre de la Junta Directiva i la dissolució de
l’associació serà necessària una majoria de dos terços dels assistents amb dret a
vot.
(Es comentarà a l’Assemblea si es continua mantenint la majoria de dos
terços per cessar un membre de la Junta i per dissolució de l’entitat, o bé
s’assimila al model d’estatuts de la Generalitat on aquesta majoria pot ser
majoria absoluta).
Article 33 – Les votacions seran secretes quan es refereixin a persones. Si una votació
es resolgués en empat, decidiria el vot el macip major.
Article 23
Les votacions seran secretes quan es refereixin a persones. Si una votació es
resolgués en empat, decidiria el vot el macip major.
SECCIÓ SEGONA – DE LA JUNTA DIRECTIVA
(Supressió de la secció segona del títol quart).
TÍTOL QUART – LA JUNTA DIRECTIVA
Article 34 – La societat serà regida i administrada per una Junta Directiva a la qual
correspondrà la deliberació i resolució de tots els assumptes que no siguin de la
competència expressa de les assemblees o de les seccions. En general, la Junta Directiva
es cuidarà de l’organització i bona marxa de la societat, admetrà i donarà de baixa socis
i administrarà l'entitat.
Article 24
La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació a la qual
correspondrà la deliberació i resolució de tots els assumptes que no siguin de la
competència expressa de l’Assemblea General.
Aquest òrgan de govern tindrà cura de l’organització i bona marxa de
l’Agrupació de Geganters.
Article 35 – La Junta Directiva estarà integrada per 11 membres, com a mínim. La
Junta Directiva estarà composta per un macip major, i la resta de macips, d'entre els

quals un tindrà el càrrec de secretari i un altre el de tresorer i un tercer el de sots-macip
major.
Article 25
La Junta Directiva es compon del macip major, el sots-macip major, el macip
secretari, el macip tresorer i la resta de macips, càrrecs que han de ser exercits
per persones diferents.
L’elecció de membres de la Junta Directiva, que han de ser associats i majors
d’edat, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren
en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre
d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el
vistiplau del macip major sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou
macip major i del nou secretari.
Article 26
Les candidatures a membres de la Junta podran ser presentades al secretari fins
el moment que la mesa determini procedir a les votacions dels candidats.
Les votacions s’efectuaran amb llistes obertes. Cada vot podrà tenir un màxim
de noms iguals al nombre de vacants a cobrir. En qualsevol cas, en cap vot hi
podrà haver cap candidat repetit.
Seran elegits els candidats que hagin obtingut més vots fins a arribar a cobrir les
vacants que hi hagin.
Si alguna vacant no quedés coberta per manca de candidats o per dimissió o
cessament d’algun membre de la Junta, la vacant no serà coberta fins a la
propera Assemblea General.
Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista
dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que
els associats ho autoritzin expressament.
Article 36 – Els càrrecs dels representants legals seran gratuïts i no tindran interès en
els resultats econòmics de l'explotació per si mateixos o a través de persona interposada.
Article 27
Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament i no tindran
interès en els resultats econòmics de l’explotació per si mateixos o a través de
persona interposada.
Article 37 – La durada de tots aquests càrrecs serà de dos anys. Cada any es renovarà,
com a mínim, la meitat de la Junta. En el cas excepcional de l'elecció de la primera
Junta, aquesta serà nomenada en la seva totalitat.

Article 28
Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de
quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
El cessament dels càrrec abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu
mandat pot esdevenir-se per:
a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció,
en el cas de les jurídiques
b) incapacitat o inhabilitació
c) renúncia notificada a l’òrgan de govern
d) separació acordada per l’Assemblea General
e) qualsevol altra que estableixin la llei o els Estatuts.
Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera
reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de
l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.
(Proposar si la durada als càrrecs de la Junta ha de ser de dos anys, com es
recollia als actuals Estatuts, o bé quatre, com es proposa en els models de la
Generalitat. En tot cas els mandats no poden excedir als cinc anys).
Article 29
La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que
reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea
General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta
Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels
organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els
recursos pertinents.
c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que
els membres de l’associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords
que s’hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea
General perquè els aprovi, i confeccionar els presupostos de l’exercici
següent.
g) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preucupar-se perquè els serveis funcionin amb
normailitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els
fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a
terme.
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada

grup de treball, a proposta dles mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i
altres persones, per aconseguir:
a. Subvencions o altres ajuts
b. L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de
convivència i comunicació i també un centre de recuperació
ciutadana
l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit
o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagin en aquest dipòsit. La disposició
dels fons es determina a l’article 41.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i
donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a
algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada
expressament.
Article 30
La Junta Directiva, convocada prèviament pel macip major o per la persona que
el substitueixi s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus
membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada
trimestre.
S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el
macip major o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.
Article 31
La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb
antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions
que es convoquin encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n.
L’assistència del macip major o del secretari o de les persones que els
substitueixin hi és necessària sempre.
La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. En
cas d’empat, el vot del macip major serà decisiu.
Article 32
La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses
comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos
terços dels seus membres.
També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per
exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los
en cada cas.
No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser

autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.
Article 33
Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de
ser signats pel secretari i el macip major. En iniciar-se cada reunió de la Junta
Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es
rectifiqui, si és procedent.

Article 38 – L'elecció del càrrec de macip major serà feta explícitament per l'Assemblea
General, essent els altres càrrecs específics de la Junta Directiva fets per la pròpia Junta
Directiva.
(Supressió de l’artricle 38. El seu contingut es troba en l’article 25.
Article 39 – Qualsevol renovació de membres de la Junta Directiva haurà d'ésser
comunicada preceptivament a tots els socis de l'entitat.
(Supressió de l’artricle 39. El seu contingut es troba en els articles 25 i 27.
Article 40 – Tots els geganters majors d'edat, i únicament aquests, tindran dret a ser
elegits membres de la Junta Directiva sense limitació de vegades.
(Supressió de l’artricle 40. El seu contingut es troba en l’article 25
Article 41 – La Junta Directiva podrà ser cessada total o parcialment per l'Assemblea
General, d'acord amb el que al respecte està estipulat en l'article 32. La Junta Directiva
podrà suspendre a un o més membres de la mateixa Junta. Els membres suspesos
deixaran d'assistir a les reunions de la mateixa fins que l'Assemblea General que a tal
efecte haurà d'ésser convocada per la Junta Directiva en el plaç màxim d'un mes a
comptar des del dia de la suspensió, procedeixi al cessament dels membres suspesos. No
obstant, no serà necessària la ratificació de l'Assemblea per tal de cessar a qualsevol
membre que deixi d'assistir a sis reunions successives.
Article 33
La Junta Directiva podrà ser cessada total o parcialment per l’Assemblea
General, d’acord amb el que està estipulat a l’article 22 d’aquests Estatuts.
Un o més membres de la Junta Directiva podran ser suspesos per la mateixa.
Aquests deixaran d’assistir a les reunions de l’òrgan de govern fins que
l’Assemblea General procedeixi al cessament dels membres suspesos.
Article 42 – Les candidatures podran ésser presentades al secretari fins el moment que
la mesa determini procedir a les votacions dels candidats.
(Supressió de l’artricle 42. El seu contingut es troba en l’article 26
Article 43 – Les votacions s'efectuaran amb llistes obertes. Cada vot podrà tenir un

màxim de noms igual al nombre de vacants a cobrir. En qualsevol cas, en cap vot hi
podrà haver cap candidat repetit.
(Supressió de l’artricle 43. El seu contingut es troba en l’article 26
Article 44 – Seran elegits els candidats que hagin obtingut més vots fins a arribar a
cobrir les vacants que hi hagin.
(Supressió de l’artricle 44. El seu contingut es troba en l’article 26
Article 45 – Si alguna vacant no quedés coberta per manca de candidats o per dimissió
o cessament d'algun membre de la Junta, la vacant no serà coberta fins a la propera
Assemblea General.
(Supressió de l’artricle 450. El seu contingut es troba en l’article 26
Article 46 – Les reunions de la Junta Directiva seran convocades pel macip major.
Qualsevol membre de la Junta Directiva té dret a sol·licitar del macip major que
convoqui a la mateixa. El macip major haurà de convocar-la en un plaç màxim de 15
dies a comptar des del dia en el qual es va cursar la sol·licitud.
(Supressió de l’artricle 46. El seu contingut es troba en els articles 29 i 30.
TÍTOL CINQUÈ – EL MACIP MAJOR i EL SOTS-MACIP MAJOR
Article 47 – El macip major ostenta la representació de la societat sense necessitat
d'expressa delegació; intervindrà, en tal qualitat, a tots els actes on sigui invitada la
societat; ostentarà la seva representació davant de tota mena d'autoritats i podrà atorgar
tota mena de contractes que hagin estat acordats pels òrgans respectivament competents
en cada cas. Així mateix el macip major podrà delegar en qualsevol membre de la Junta
Directiva la representació de la societat.
Article 33
El macip major ostenta la representació de l’Agrupació de Geganters de Solsona
sense expressa delegació. Intervindrà, en tal qualitat, a tots els actes on sigui
invitada l’associació. Ostentarà la seva representació davant tota mena
d’autoritats i podrà atorgar tota mena de contractes que hagin estat acordats pels
òrgans respectivament competents en cada cas.
Així mateix, el macip major podrà delegar en qualsevol membre de la Junta
Directiva la representació de l’entitat.
Són pròpies del macip major les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea
General i de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta
Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta
Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquells per a les quals el
deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
Article 48 – Les reunions de la Junta Directiva seran presidides pel macip major; en cas
d'absència, serà substituït pel sots-macip major.
Article 34
El macip major és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel sots-macip major
o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.
Article 49 – El secretari es cuidarà d'aixecar l'acta de cada reunió, acta que s'insertarà
en un llibre d'actes. Cada acta serà aprovada en la següent reunió de la Junta Directiva.
TÍTOL SISÈ– LA TRESORERIA i LA SECRETARIA
Article 35
El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i
signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva,
redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de
registre de socis geganters.
Article 50 – El tresorer tindrà al seu càrrec els recursos de la societat, l'obertura i
tancament de comptes corrents, relacions bancàries, cobraments i pagaments i, en
general, tot el que faci referència a les finances de l'entitat.
Article 36
El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació,
com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de
tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser
visades prèviament pel macip major, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en
establiments de crèdit o d’estalvi.
Article 51 – Per a la constitució vàlida de la Junta Directiva serà necessària la
concurrència de més de la meitat dels seus membres, entre els quals hi haurà d'haver el
macip major i el secretari o els seus substituts. Els acords es prendran per majoria de
vots. En cas d'empat, el vot del macip major serà decisiu.
(Supressió de l’artricle 51. El seu contingut és l’article 30 i 31).
TÍTOL SETÈ– LES COMISSIONS o GRUPS DE TREBALL
Article 37

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de
plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han
d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a
terme.
La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups
de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe
detallat de les seves actuacions.
TITOL CINQUÈ– DEL FINANÇAMENT DE L'ENTITAT
TÍTOL VUITÈ– EL RÈGIM ECÒNOMIC
Article 52 – Per tal de fer front a les despeses de l'entitat, els geganters abonaran una
quota fixada per la Junta Directiva i ratificada per l'Assemblea General.
Article 38
Els recursos ecònomics de l’associació es nodreixen de:
a)
b)
c)
d)

les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres
les subvencions oficials o particulars
les donacions, les herències o els llegats
les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 39
Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la
econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la propoció que
determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva
L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals
– que s’han d’abonar per mesos, trimestre o semestres, segons el que disposi la
Junta Directiva – i quotes extraordinàries.
Article 40
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de
desembre.
Article 41
En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de cràdit o
d’estalvi, hi ha de figurar les signatures del macip major, el tresorer i el sotsmacip major.
Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha
de ser la del tresorer o bé la del macip major.
Article 53 – El pressupost anual de l'entitat no podrà ésser superior a les 100.000

pessetes.
(Supressió de l’artricle 53).
TÍTOL NOVÈ– EL RÈGIM DEISCIPLIANRI
Article 41
L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels geganters i
geganteres.
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, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una
denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomenat un
instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el
termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució
final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de
la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de
15 dies.

TITOL QUART – DE LA DISSOLUCIÓ DE L'ENTITAT
TÍTOL DESÈ– LA DISSOLUCIÓ DE L’ENTITAT
Article 54 – La societat podrà ésser dissolta:
a) Per acord dels socis segons els requisits establerts en els presents Estatuts.
b) Per les causes determinades a l'art. 39 del Codi civil.
c) Per sentència judicial.
Article 42
L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb
caràcter extraordinari expressament per aquest fi.
Article 43
Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de presndre les mesures
oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a
la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho
cregui necessari.
Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva
responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin

contret voluntàriament.
El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat
pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de
l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.
Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els
apartats anteriors d’aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva
si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora
especialment designada a aquest efecte.
Article 55 – En cas de dissolució, el patrimoni de l'entitat serà lliurat per a la seva
liquidació i adjudicació a l'autoritat municipal que estigui encarregada dels assumptes
culturals.
(Supressió de l’article 55. Actualment això no es permet realitzar. Les
funcions de liquidació es duen des de la mateixa entitat i s’escull que es fa
amb el material amb la mateixa dissolució de l’entitat.)

DISPOSICIONS GENERALS
Article 56 – La interpretació i execució d'aquests Estatuts correspon a la Junta
Directiva. Es a aquesta a qui correspon resoldre, així mateix, qualsevol cas no previst en
aquests Estatuts.
DISPOSICIONS GENERALS
La interpretació i execució d’aquests Estatuts correspon a la Junta Directiva.
Aquesta resoldrà, així mateix, qualsevol cas no previst en aquests.

DISPOSICIONS TRANSISTÒRIES
El patrimoni fundacional de l'entitat és inexistent.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
El patrimoni fundacional de l’entitat és inexistent.

Aquests Estatuts són els aprovats a l’Assemblea General de 10 de setembre de
1982 i posteriorment rectificats i definitivament aprovats per l’Assemblea
General de___ de 1993 i de 16 de desembre de 2012.
Solsona, 16 de desembre de 2012.

El secretari

El vist-i-plau
El macip major

