
ESTATUTS DEL CENTRE D’INVESTIGACIONS ARQUEOLÒGIQUES D’OSONA (CIAO) 

 

TITOL I. PRINCIPIS 

Article 1. Amb la denominació d’Associació CENTRE D’INVESTIGACIONS ARQUEOLÒGIQUES 

D’OSONA (en anagrama CIAO) es constitueix una associació cultural i científica que tindrà 

personalitat jurídica pròpia i que es regirà pel que disposa La Llei 4/2008 de 12 d’Abril, del 

Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, modificada 

parcialment per la Llei 7/2012 de 15 de Juny. 

Article 2. L’Associació tindrà una durada indefinida i es dissoldrà per acord de l’Assemblea 

General Extraordinària o per la resolució judicial motivada. 

L’àmbit d’actuació de l’Associació serà principalment el de Catalunya, amb una dedicació 

preferent a Osona. 

Article 3. Són finalitats de l’Associació: 

a) L’ impuls i el foment d’activitats culturals i científiques relacionades amb l’arqueologia i la 

història, que contribueixin a la difusió del pensament, la recerca i la investigació de tot el que 

faci referència al nostre passat històric, tant d’ordre general com sectorial. 

b) Canalitzar i fomentar l’esforç de col·laboració multidisciplinària en tots els ordres del 

coneixement. 

c)Elaborar i portar a terme estudis relacionats amb el que hem esmentat en els dos apartats 

anteriors. 

d)La convocatòria l’organització de trobades, jornades, congressos, seminaris i qualsevol altre 

tipus de manifestació d’interès cultural o científic en l’àmbit de la divulgació i la difusió del 

coneixement. 

e)Publicar i difondre els estudis, els treballs i les investigacions realitzades, sense ànim de 

lucre. 

Article 4. L’Associació estarà domiciliada a Vic al Carrer Arquebisbe Alemany n.5. 

Article 5. La modificació del domicili social haurà de ser acordat en Assemblea General, 

ordinària o extraordinària.  

TITOL II 

Dels socis/ sòcies i col·laboradors/col·laboradores, drets i deures 

Article 6. Podran ésser membres de l’Associació, les persones físiques, socis/sòcies i 

col·laboradors/ col·laboradores, majors d’edat, que tinguin interès de servir les finalitats de 

l’Associació i siguin admeses per la Junta Directiva. 

 



Article 7. L’ingrés de socis/sòcies i col·laboradors/col·laboradores s’haurà de sol·licitar per 

escrit al president. Aquest, de conformitat amb la Junta Directiva, haurà de notificar en un 

termini de quinze dies l’admissió o la denegació de la sol·licitud. 

No s’adquirirà la condició de soci fins que no es satisfaci la quota d’entrada que hagi establert 

l’Assemblea General. 

Article 8. Els socis/sòcies i col·laboradors/ col·laboradores podran sol·licitar la baixa a 

l’Associació voluntàriament, però no quedaran eximits de les obligacions que hi tinguin 

pendents. 

Després de l’acord previ de la Junta Directiva, es perdrà la condició de soci si un cop la Junta 

Directiva ha exigit el pagament de les quotes socials no s’ha satisfet el deure en un termini de 

quinze dies, a comptar des de la data requeriment efectuat en el domicili del soci. La baixa no 

eximirà el soci de les obligacions pendents. 

La Junta Directiva podrà acordar la separació d’aquests socis/sòcies i col·laboradors/ 

col·laboradores que, pels seus actes els facin indignes de seguir pertanyent a l’Associació. La 

separació anirà precedida d’expedient en el qual s’haurà de concedir tràmit d’audiència a 

l’interessat. Contra l’acord es podrà recórrer davant l’Assemblea General. 

Article 9. La condició de soci/sòcia dóna dret a: 

a) Participar a les activitats que promogui l’Associació. 

b) Veu i vot a les assemblees. 

c) Accedir i participar en els òrgans de direcció de l’Associació en la forma prevista en els 

Estatuts. 

d) Tenir coneixement de l’estat de comptes de l’entitat tots els anys, com també dels 

acords adoptats pels òrgans de direcció. 

e) Impugnar els acords de l’Associació pels tràmits establerts en la vigent Llei 

d’enjudiciament civil. 

 

Article 10. La condició de soci/sòcia obliga a: 

a) Acceptar els Estatuts socials i complir-los. 

b) Abonar les quotes que acordin l’Assemblea General i la Junta Directiva. 

c) Complir els acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General i la Junta Directiva. 

d) Portar a terme les obligacions inherents als càrrecs pels quals hagi estat elegit, o en el 

seu cas designat. 

 

Article 11. La condició de col·laborador/ col·laboradora dóna dret a: 

a) Participar en les activitats que promogui l’associació. 

b) Tenir veu en les assemblees. 

c) Accedir i participar en la forma prevista en els Estatuts en els òrgans de direcció de 

l’Associació. 



Article 12. La condició de col·laborador/ col·laboradora obliga a: 

a) Acceptar els Estatus socials i complir-los. 

b) Complir els acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General i la Junta 

Directiva. 

c) Portar a terme les obligacions inherents als càrrecs pels quals hagi estat elegit, o 

en el seu cas designat. 

 

 

TITOL III 

Dels òrgans directius i de la forma d’administració 

 

 

Article 13. L’Associació estarà regida i governada per l’Assemblea General, i executada 

per la Junta escollida per la mateixa Assemblea. 

 

CAPITOL PRIMER 

De l’Assemblea General 

 

Article 14. L’Assemblea General estarà integrada per la totalitat dels socis/sòcies i 

col·laboradors/ col·laboradores que componguin l’Associació. 

L’Assemblea General es reunirà amb caràcter ordinari dins dels tres primers mesos de 

tots els anys, i serà de la seva competència l’aprovació del Pla general d’actuació de 

l’entitat, considerar la gestió de la Junta Directiva, aprovar, si escau, el pressupost 

anual d’ingressos i despeses, i també aprovar l’estat de comptes de l’any anterior. 

Article 15. La Junta Directiva convocarà l’Assemblea General amb caràcter 

extraordinari sempre que ho consideri convenient als interessos de l’entitat, o quan ho 

sol·liciti un nombre de socis/sòcies que representin un vint per cent del total de 

socis/sòcies de l’Associació. En la sol·licitud, caldrà que s’indiquin els temes a tractar. 

Entre la primera convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l’Assemblea 

General hauran de transcórrer almenys quinze dies. L’Assemblea General es podrà 

reunir en segona convocatòria mitja hora més tard en el cas que no hi hagi quòrum, 

sempre que s’hagi previst en la convocatòria de l’Assemblea.  

En el cas que no s’hagi previst en l’anunci la data de la segona convocatòria, aquesta es 

farà amb set dies d’antelació a la data de reunió. 

Article 16. Els acords es prendran per majoria simple i obligaran a tots els socis/sòcies. 

Caldrà però, el vot favorable de les dues terceres part dels associats presents o dels 

representants, adoptats en Assemblea General Extraordinària, per a la disposició a 

alineació de béns immobles, sol·licitud d’utilitat pública,  modificacions estatuàries i 

dissolució de l’entitat. 

Per qualsevol altra qüestió serà suficient l’acord adoptat per la majoria simple dels 

associats/associades presents o per les persones representants. 

Article 17. Les assemblees generals les presidirà el president/presidenta de la Junta 

Directiva i, en absència sev a, el vice-president/vice-presidenta. Actuarà com a 

secretari/secretària la persona que ho sigui de la Junta Directiva. 



L’Acta de l’Assemblea General la podrà aprovar la mateixa Assemblea després que 

s’hagi dut a terme, o delegar la seva aprovació a dos membres de l’Assemblea que no 

podran pertànyer a la Junta Directiva i que la signaran conjuntament amb el 

president/presidenta i el secretari/secretària. 

Article 18. Els socis/sòcies podran atorgar la seva representació, per tal d’assistir a 

l’Assemblea i exercir el dret de vot, en qualsevol altre/altra soci/sòcia. Aquesta 

representació haurà de fer-se per escrit i haurà d’estar en mans del 

secretari/secretària de l’Assemblea en el moment de constituir-se l’òrgan esmentat. 

Article 18. Els socis/sòcies podran atorgar la seva representació per tal d’assistir a 

l’Assemblea i exercir el dret de vot, en qualsevol altre/altra soci/sòcia. Aquesta 

representació haurà de fer-se per escrit i haurà d’estar en mans del 

secretari/secretària de l’Assemblea en el moment de constituir-se l’òrgan esmentat. 

 

CAPITOL SEGON de la Junta Directiva 

Secció primera: composició, funcions i règim 

 

Article 19. La Junta Directiva estarà integrada per un president/presidenta, un vice-

president/vice-presidenta, un secretari/secretària, un tresorer/tresorera, cinc vocals 

en representació de les diferents seccions que componen internament el centre, i un 

vocal representant dels col·laboradors. 

Els càrrecs que corresponen a la Junta Directiva seran gratuïts i escollits d’entre els 

socis/sòcies per períodes de dos anys, excepte revocació o renúncia i podran ser 

reelegits. 

Es renovarà la meitat de la Junta Directiva de la següent manera: 

president/presidenta, secretari/secretaria i dos vocals per un cantó i vice-

president/vice-presidenta, tresorers- tresoreres i tres vocals per un altre. En aquest cas 

la Junta Directiva convocarà l’Assemblea Extraordinària en el termini d’un mes per tal 

de substituir els membres cessants. 

 

Article 20. És funció de la Junta Directiva programar i dirigir les activitats socials, dur a 

terme els acords presos per Assemblea General, sotmetre a l’Assemblea General el 

pressupost d’ingressos i despeses, com també ho és la gestió administrativa i 

econòmica de l’entitat i l’estat de comptes de l’any anterior. 

Correspon a la Junta Directiva designar el personal de Secretaria  i fixar les retribucions 

en el seu cas.  

 

Article 21. La Junta Directiva es reunirà sempre que la convoqui el 

president/presidenta o a sol·licitud de tres dels seus membres. En aquest darrer cas, la 

Presidència no podrà demorar la convocatòria més de vuit dies a comptar des de la 

data de sol·licitud. 

Els acords de la Junta Directiva es prendran per majoria de vots dels 

assistents/assistentes. En cas d’empat decidirà el president/presidenta i serà 

necessària la concurrència de tres dels seus membres. 

El secretari/secretària estendrà acta de les sessions i la transcriurà en el llibre 

corresponent. 



 

Secció segona: 

Del President/presidenta, vice-president/ vice-presidenta, secretari/secretària i 

tresorer /tresorera del president/presidenta. 

 

Article 22. Correspon al president/presidenta la representació legal de l’entitat actuant 

en el seu nom i executant els acords adoptats per l’Assemblea General i la Junta 

Directiva. 

La Junta Directiva presidirà l’Assemblea General i les reunions o sessions de treball que 

portin a terme els associats. També en dirigirà les deliberacions. 

 

Article 23. Correspon també al president/presidenta: 

a)La convocatòria de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, i fixar l’odre del dia. 

b)Autoritzar amb la seva signatura, l’execució i el compliment dels acords de l’entitat i 

ordenar els pagaments. 

c)Autoritzar amb els seu vist-i-plau les actes de l’Assemblea General, les de la Junta 

Directiva, els certificats i tots els documents públics o privats que estengui l’Associació. 

 

Article 24. El president/presidenta assumirà la representació judicial de l’entitat, amb 

les facultats de delegar i apoderar. 

Podrà atorgar poders per a plets a favor d’advocats/advocades i 

procuradors/procuradores dels tribunals i revocar-los amb les facultats que consideri 

pertinents.  

El president/presidenta podrà acordar la personificació en judici o interposar accions 

legals en relació amb les finalitats de l’entitat o en el seu interès. De totes aquestes 

accions en donarà compte a la primera Junta de Govern que es porti a terme, per tal 

de ratificar-ho. 

 

Del vice-president/ vice-presidenta 

 

Article 25. Són funcions del vice-president/vice-presidenta: 

a) Realitzar les gestions o funcions expresses que li encomani el 

president/presidenta, actuant per delegació del mateix president/ presidenta.  

b) Substituir el president/presidenta per raó de malaltia, inhabilitat, absència no 

ocasional o vacant, degudament estimada per la mateixa Junta Directiva. 

 

Del  tresorer/ tresorera 

 

Article 26. Té el seu càrrec la custòdia del fons de l’entitat i acompleix les odres de 

pagament que dóna el president( presidenta. 

També formalitza el pressupost anual d’ingressos i despeses, i l’estat de comptes de 

l’exercici anterior. La Junta Directiva, un cop hagi considerat i aprovat aquests 

comptes, els sotmetrà a l’aprovació de l’Assemblea General. 

 

Del secretari/secretària 



 

Article 27. Correspon al secretari/secretària: 

a) Rebre i tramitar les sol·licituds d’ingrés i les baixes. 

b) Portar el llibre de registre de socis/sòcies. 

c) Dirigir els serveis administratius de l’Associació sota la direcció i la fiscalització del 

president/presidenta. 

d) Procurar el compliment de les disposicions legals vigents en les activitats que 

l’entitat i gestionar la tramitació de la documentació que hagi de ser cursada al 

Registre d’Associacions a efectes de publicitat. 

Article 28.  

1.L’associació no té patrimoni en constituir-se. 

2.El pressupost anual es xifra en mig milió de pessetes (3.000 Eur) 

Article 29. Règim econòmic: 

Els recursos previstos per al desenvolupament de les activitats socials seran les 

següents: 

a) Les quotes i derrames que determini l’Assemblea General. 

b) El producte dels béns i drets que li corresponguin, i també les subvencions i 

donacions que puguin rebre per concurrència legal. 

c) Els ingressos que obtingui l’Associació mitjançant les activitats lícites que acordi 

realitzar la Junta Directiva, sempre dins de les finalitats estatuàries. 

d) Es contempla la possibilitat d’acceptar donacions o mecenatges. 

e) Els bens sobrants de l’associació estaran dedicats a la preservació i documentació 

de la col·lecció arqueològica. 

 

Article 30. L’Associació podrà gravar i alinear béns immobles, prendre diners en 

concepte de préstec i emetre títols transmissibles representatius del deute. 

Els actes esmentats seran autoritzats en Assemblea General extraordinària i no podran 

comprometre d’una forma irreversible el patrimoni de l’entitat. 

Article 31. L’administració de fons de l’Associació es portarà a terme amb la publicitat 

suficient, per tal que els socis/sòcies puguin tenir coneixement periòdicament de la 

seva destinació, sense perjudici del dret esmentat en l’article 9d) d’aquests estatuts. 

 

TITOL V. Del funcionament intern 

 

Article 32. L’Associació funcionarà internament a base de reunions. Aquestes reunions 

faran referència a matèries o disciplines que convisquin dins del Centre. I tindran com 

a finalitat organitzar o treballar algun aspecte concret. 

 

Article 33. Aquest funcionament intern estarà regulat per unes normes de 

funcionament intern que no podran, en cap cas, superar el marc establert en aquests 

estatuts. 

Article 34. Els Estatuts es revisaran cada 5 anys i s’aprovaran amb els tos terços de 

l’Assemblea General a favor. Els acords es realitzar per consens, si no hi ha majoria, en 

cas d’empat el president tindrà vot de qualitat. 

 



 

 

TITOL VI. De la dissolució 

 

Article 35. L’associació es dissoldrà per voluntat dels socis/sòcies, per les causes 

determinades en l’article 39 del Codi Civil vigent i per sentència judicial. En el primer 

supòsit serà necessari l’acord adoptat en Assemblea General Extraordinària, amb el 

vot favorable de les dues terceres parts dels socis/sòcies presents o representats, 

d’acord amb el que estableix l’article 15 d’aquests Estatuts. 

Article 36. L’Assemblea General que acordi la dissolució de l’Entitat nomenarà una 

comissió liquidadora composta per cinc socis/sòcies, la qual es farà càrrec dels fons 

que hi hagi, perquè, un cop satisfetes les obligacions, el romanent, si n’hi hagués, es 

lliuri a qualsevol entitat no lucrativa legalment constituïda i amb finalitats similars a 

l’associació. 

 

 Vic, 1 de desembre de 2012 

Aquests estatuts són els aprovats en la mateixa Assemblea General Extraordinària que 

figura al certificat. 

La Secretària      La presidenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


