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ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ D’ANTICS DIPUTATS AL 
PARLAMENT DE CATALUNYA (AADPC) 
 

ARTICLE 1. Denominació i domicili 

Amb el nom d’ASSOCIACIÓ D’ANTICS DIPUTATS AL PARLAMENT DE 

CATALUNYA, es constitueix una associació amb domicili a Barcelona i seu al PARLAMENT 

DE CATALUNYA, que té, d’acord amb la legislació vigent, capacitat jurídica pròpia. 

 

ARTICLE 2. Naturalesa i durada 

L’Associació no té afany de lucre i es constitueix per temps indefinit. 

 

ARTICLE 3. Regulació 

El règim de l’Associació és determinat per aquests Estatuts i pels acords que siguin 

adoptats vàlidament per l’Assemblea General i pels òrgans directius, dins l’esfera de llurs 

respectives competències, tot d’acord amb la Llei 7/1997, del 18 de juny, d’associacions, i 

altres disposicions concordants. 

 

ARTICLE 4. Finalitats i objectius 

Són finalitats i objectius de l’Associació: 

a)  Promoure i consolidar els vincles d’amistat, solidaritat i germanor entre els antics 

diputats i diputades al Parlament de Catalunya, per damunt de qualsevol consideració 

partidista. 

b)  Contribuir a mantenir el prestigi de les institucions polítiques de Catalunya, i d’una 

manera especial del Parlament. 

c)  Potenciar les relacions entre antics diputats i diputades i els parlamentaris en actiu. 

d)  Establir relacions amb altres associacions anàlogues. 
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e)  Ajudar els antics diputats i diputades i, si cal, llurs familiars per tal de trobar 

solucions a eventuals situacions de penúria o greus dificultats. 

f)  Entendre en tot allò que sigui d’interès per als associats o que els pugui afectar per la 

seva condició d’antics diputats. 

 

ARTICLE 5. Àmbit 

L’Associació d’Antics Diputats al Parlament de Catalunya desplega la seva activitat 

principalment dins el territori de Catalunya. 

 

ARTICLE 6. Òrgans de l’Associació 

Són òrgans de l’Associació: 

1.  L’Assemblea General. 

2.  La Junta Directiva. 

3.  La Presidència. 

4.  La Secretaria. 

5.  La Tresoreria. 

 

ARTICLE 7. L’Assemblea General 

L’òrgan sobirà de l’Associació és l’Assemblea General, formada per tots els associats. 

L’Assemblea General s’ha de reunir amb caràcter ordinari, un cop l’any i durant el primer 

trimestre. 

 

ARTICLE 8. Competències de l’Assemblea General 

L’Assemblea General té les competències següents: 

a)  Modificar els Estatuts. 

b)  Elegir i separar els membres de la Junta Directiva i controlar-ne l’activitat. 
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c)  Aprovar el pressupost anual i la liquidació dels comptes anuals, i també adoptar els 

acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució o de les quotes destinades 

al sosteniment de les despeses de l’Associació, i aprovar la gestió feta per la Junta 

Directiva. 

d)  Acordar la dissolució de l’Associació. 

e)  Incorporar-se a altres unions o federacions d’associacions o separar-se’n. 

f)  Sol·licitar la declaració d’utilitat pública. 

g)  Aprovar, si escau, reglaments de règim interior. 

h)  Acordar la baixa o separació definitiva, amb instrucció d’expedient previ, dels 

associats i associades. 

i)  Conèixer les altes i les baixes produïdes. 

j)  Alienar de béns immobles o disposar-ne. 

k)  Resoldre qualsevol qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de 

l’Associació. 

 

ARTICLE 9. Convocatòria 

1. L’Assemblea General és convocada amb caràcter ordinari per la Junta Directiva amb 

vint dies d’antelació. La convocatòria, ha d’ésser cursada individualment i mitjançant un escrit 

adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir 

l’Associació, s’hi ha d’adjuntar l’ordre del dia i s’hi ha de fer constar el lloc, la data i l’hora de 

la reunió. 

2.  L’ordre del dia de l’Assemblea General ordinària ha d’incloure, a més dels 

assumptes d’obligada resolució anual, aquells altres asssumptes que hagin estat proposats per 

un nombre d’associats o associades que en representi com a mínim el 10 % i, si ja s’ha 

convocat l’assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la 

recepció de la convocatòria i la data de la reunió. La sol·licitud també es pot fer directament a 

l’Assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords 
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respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria si ho decideix 

una majoria de les tres quartes parts de les persones presents o representades. 

 

ARTICLE 10. Convocatòria de l’Assemblea General extraordinària 

La Junta Directiva pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari 

sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats o 

associades no inferior al 10 %, en aquest cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de 

trenta dies a comptar de la sol·licitud, i ha d’ésser convocada amb vint dies d’antelació. 

 

ARTICLE 11. Constitució de l’Assemblea General 

1.  L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de 

persones associades presents o representades. 

2.  L’assistència de tots els associats i associades deixa sense efecte qualsevol 

irregularitat en la convocatòria de l’Assemblea General. 

 

ARTICLE 12. Presidència de l’Assemblea General 

Presideix l’Assemblea General el President de l’Associació i n’és secretari la persona 

que exerceix les funcions de Secretaria de la Junta Directiva. En cas que una d’aquestes 

persones no hi concorri, l’Assemblea General ha d’elegir una o dues persones d’entre les 

presents per a exercir les funcions corresponents durant l’Assemblea. 

 

ARTICLE 13. Adopció d’acords de l’Assemblea General 

1.  Els acords de l’Assemblea General s’han de prendre per majoria simple de les 

persones presents o representades. 

Cal un vot favorable de les dues terceres parts de les persones presents o representades 

per a acordar les qüestions següents: 

a)  La modificació dels Estatuts. 



 
 
 

 5

b)  La dissolució de l’Associació. 

c)  La baixa o separació definitiva, subsegüent a la instrucció d’un expedient, d’un 

associat o associada. 

2.  L'elecció dels membres de l'òrgan de govern o de qualsevol altre òrgan de l'Associació 

només requereix el vot favorable de la majoria emès per les persones presents a l'Assemblea General, 

per correu en la forma reglamentària o per representació, d'acord amb el que estableix l'article 14.1 Si hi 

ha més d'una candidatura per a cada càrrec surt elegit el candidat o candidata que obté un major nombre 

de vots. 

Queden elegits per als càrrecs de vocals de la Junta Directiva els candidats que hagin 

obtingut el major nombre de vots, sense tenir en compte el número corresponent a la vocalia a 

què haguessin optat dins d’una candidatura. En tot cas, les candidatures que es presentin 

formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i de llurs domicilis, certificats 

pel secretari de l’òrgan de govern. 

3.  S’ha d’estendre acta de les reunions i acords de l’Assemblea, la qual ha d’incloure la 

data de la reunió, la llista de persones assistents, els assumptes tractats i els acords adoptats, i 

ha de ser signada pel secretari de l’Assemblea General, amb el vistiplau del president. 

 

ARTICLE 14. Representacions i votacions 

1.  La representació per a concórrer i votar en una Assemblea General només pot ésser 

atorgada a favor d’un altre associat per mitjà de comunicació escrita. Cada associat només pot 

exercir la representació d’altres dos associats, com a màxim. 

2.  Les votacions són secretes, sens perjudici que, per a acords concrets, l’Assemblea 

General acordi una altra forma de votació. 

 

ARTICLE 15. Competències de la Junta Directiva 

1.  Correspon a la Junta Directiva de governar, gestionar i representar l’Associació i, en 

especial: 

a)  Aprovar les despeses consignades en el pressupost. 
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b)  Organizar les activitats planificades per l’Associació. 

c)  Confeccionar i presentar a l’Assemblea el projecte de pressupost anual, la memòria i 

el pla d’activitats. 

d)  Convocar l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària, amb els requisits 

establerts pels articles 8 i 9 d’aquests Estatuts. 

e)  Formalitzar la incorporació de nous associats. 

2.  La Junta Directiva pot delegar les seves facultats en un dels seus membres o en més 

d’un, i també atorgar poders generals o especials. 

 

ARTICLE 16. Composició de la Junta Directiva 

1.  La Junta Directiva és constituïda pel president, el secretari, el tresorer i vuit vocals. 

2.  Poden ésser membres de la Junta Directiva tots els associats i associades. Els 

membres de la Junta poden ser reelegits, de forma consecutiva, només una vegada. 

3. El mandat dels membres de la Junta Directiva és de quatre anys, salvant el que 

disposa la disposició transitòria. Cada dos anys es renoven alternativament cinc o sis càrrecs de 

la Junta Directiva, segons que correspongui, començant pels que no s’hagin renovat després 

dels dos primers anys de mandat. 

4.  En el supòsit dels membres elegits per a substituir altres membres que no han esgotat llur 

mandat, la durada d’aquest període de temps no computa als efectes del que estableix aquest article. 

5  La Junta Directiva pot nomenar un associat o associada per a ocupar un càrrec vacant pel 

temps que li manqui a aquest fins a esgotar el seu mandat. Aquest acord ha d'ésser ratificat en la reunió 

següent de l'Assemblea General. 

6.  L'Assemblea General ha d'aprovar el Reglament electoral. 

 

ARTICLE 17. Funcionament de la Junta Directiva 

1.  Les reunions de la Junta Directiva són convocades pel president amb una antelació 

mínima de quaranta-vuit hores. Perquè les reunions siguin vàlides cal que hi assisteixin sis 

membres, com a mínim. 
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2.  Els acords de la Junta Directiva es prenen per majoria simple dels membres presents. 

3. La Junta Directiva pot establir les regles sobre el propi funcionament i la distribució 

de comeses entre els seus membres. 

4.  Tots els càrrecs de la Junta Directiva són gratuïts. 

 

ARTICLE 18. Atribucions de la Presidència, de la Secretaria i de la Tresoreria 

1.  Correspon a la Presidència: 

a)  Exercir la representació legal de l’Associació. 

b) Presidir les sessions de l’Assemblea General i les reunions de la Junta Directiva, i 

dirimir-ne els empats amb vot de qualitat. 

c)  Ordenar els pagaments a carrec dels fons de l’Associació, un cop acordada la 

despesa corresponent per l’Assemblea General o per la Junta Directiva. 

2. Correspon a la Secretaria: 

a)  Assistir a les sessions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva i aixecar acta 

de les deliberacions i els acords adoptats. 

b)  Portar el Llibre de Registre d’Altes i Baixes i el fitxer dels associats amb llurs noms 

i adreces. 

c)  Portar el Llibre d’actes que correspongui a les reunions de l’Assemblea General i de 

la Junta Directiva. 

3. Correspon a la Tresoreria: 

a)  Portar el Llibre de Comptabilitat, on han de figurar tots els ingressos i les despeses 

de l’Associació, amb indicació de la procedència i la destinació. 

b)  Efectuar els pagaments ordenats per la Presidència 

ARTICLE 19. Presidents d’Honor 

Tots els antics diputats que hagin estat Presidents del Parlament de Catalunya són 

Presidents d’Honor de l’Associació d’Antics Diputats al Parlament de Catalunya. 
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ARTICLE 20. Dels associats 

Poden ésser membres de l’Associació totes les persones que hagin estat diputats al 

Parlament de Catalunya, sense cap exclusió, sigui quina sigui llur situació o condició actual. 

S’entén que són admeses que hi tinguin dret i ho sol·licitin, a partir del moment en què hagin 

abonat les quotes establertes. 

 

ARTICLE 21. La condició de membre de l’Associació 

La condició de membre de l’Associació implica l’observança dels Estatuts i 

l’acceptació dels acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació. 

 

ARTICLE 22. Seccions 

Per acord de l’Assemblea General, es poden organitzar seccions i desenvolupar les 

accions que calgui per al millor compliment de les finalitats de l’Associació d’Antics Diputats 

al Parlament de Catalunya. 

 

ARTICLE 23. Drets 

Són drets dels associats: 

a)  Assistir a les assemblees generals, participar-hi i votar-hi. 

b)  Atorgar a un altre associat la representació per a concórrer i votar en una assemblea 

general en la forma establerta per l’article 14. 

c)  Utilitzar els serveis de l’Associació. 

d)  Ésser electors i elegiles per a formar part de la Junta Directiva. 

e)  Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries, després d’haver 

estat informats de les causes que les motiven, que només es poden fundar en l’incompliment 

dels deures com a associat o associada. La imposició de les sancios ha d’ésser sempre 

motivada. 
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f)  Donar-se de baixa de l’Associació mitjançant comunicació escrita a Secretaria. 

 

ARTICLE 24. Deures 

Són deures dels associats: 

a)  Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació. 

b)  Contribuir al sosteniment de les despeses de l’Associació mitjançant el pagament de 

les quotes i les altres aportacions econòmiques vàlidament aprovades. 

c)  Complir la resta d’obligacions que resultin d’aquests Estatuts. 

 

ARTICLE 25. Impugnació d’acords 

Els acords de l’Assemblea General i de la Junta Directiva són impugnables. 

La legitimació, els terminis i els requisits per a la impugnació es regeixen pel que 

estableixen els articles 15 i 29 de la Llei d’associacions, del 18 de juny de 1997, o per norma 

que la substitueixi. 

 

ARTICLE 26. Mesures disciplinàries 

1. Només es poden adoptar mesures disciplinàries contra un associat per incompliment 

dels seus deures com a tal. La Junta Directiva, a la qual correspon la proposta o la decisió, 

segons escaigui, ha de designar un instructor d’entre els seus membres. 

2.  L’òrgan competent per a acordar la baixa o la separació definitiva d’un associat és 

l’Assemblea General. 

3.  La Junta Directiva pot acordar la separació temporal d’un associat fins a sis mesos. 

Contra aquest acord es pot presentar recurs, en el termini de trenta dies, davant de l’Assemblea 

General. 

ARTICLE 27. Baixa dels associats 

La baixa d'un associat o associada tindrà lloc en els següents supòsits: 

a/ Baixa voluntària. 
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b/ Defunció. 

c/ Accedir novament al càrrec de diputat en actiu. 

d/ Baixa disciplinària en aplicació de l'article 26. 

La Junta Directiva també pot acordar la baixa d'un associat o associada en cas d'impagament de 

la quota per almenys dos anys consecutius. 

 

 

ARTICLE 28. Règim econòmic 

1.  Els recursos de l’Associació són les quotes, les altres aportacions econòmiques 

aprovades per l’Assemblea, les subvencions i els ajuts que li arribi de les institucions públiques 

i qualsevol altre llegat o donació que rebi. 

2.  L’Associació no té patrimoni fundacional. 

 

ARTICLE 29. Dissolució 

L’Associació es pot dissoldre per decisió de l’Assemblea General extraordinària dels 

associats, en haver perdut la raó de la seva existència o atesa la impossibilitat d’assolir les 

seves finalitats essencials. 

 

ARTICLE 30. Junta liquidadora 

En cas de dissolució de l’Associació, s’ha de designar una Junta Liquidadora, que haurà 

d’aplicar el patrimoni a beneficència de la Generalitat de Catalunya. 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

En finalitzar els dos anys del primer mandat dels càrrecs de la Junta Directiva, s’han de 

renovar el càrrec de secretari i quatre càrrecs de vocals designats per sorteig. El càrrec de 

president, tresorer i els altres càrrecs de vocals es renoven en finalitzar els quatre primers anys 

de llur mandat. 


