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Capítol 1 
De les disposicions preliminars 
 
Article 1 
Denominació i objecte 
 
1.1 El Centre de Lectura de Reus és una societat privada, amb vocació de servei públic que, 
des de la seva fundació l'any 1859, té com a finalitat el foment de la cultura en totes les 
seves manifestacions. Conscients els seus socis que l'única manera lògica, natural i, per tant, 
exclusiva de servir la cultura universal a Catalunya és servir la cultura catalana, dedicaran 
tots els seus esforços a aquesta finalitat. 
 
1.2 El Centre de Lectura de Reus és una entitat exempta de tot esperit de lucre, apartidista, 
laica i tolerant amb totes les idees democràtiques i que no permet cap tipus de discriminació 
per raó de sexe, ètnia, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància.  
 
1.3 El seu idioma oficial és el català. 
 
1.4 Està prohibit en totes les dependències del Centre de Lectura tot tipus de joc. 
 
1.5. El Centre de Lectura regula les seves activitats 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’associacions, i a 
aquests Estatuts.  
 
 
Article 2 
Símbol 
 
2.1 El símbol del Centre de Lectura de Reus és el senyal tradicional amb un text al peu que 
diu: “Centre de Lectura. Reus 1859” segons el model oficial que consta en l'annex, el disseny 
del qual és propietat de la Societat.  
 
2.2 L'ús del senyal del Centre de Lectura de Reus està reservat als òrgans de govern de 
l'entitat, els quals vetllaran per la seva utilització adequada.  
 
 
Article 3 
Àmbit territorial i domicili 
  
3.1. L’àmbit territorial de les activitats del Centre de Lectura és la ciutat de Reus i, per 
extensió, Catalunya.  
 
3.2. El domicili del Centre de Lectura de Reus és a tots els efectes el número 15 del carrer 
Major de Reus. 
 
 
Capítol 2 
Dels socis 
 
Article 4 
Tipus de socis 
 
4.1 Els socis del Centre de Lectura de Reus poden ser de tres tipus: socis d'honor, socis 
numeraris i socis no numeraris. 
 
 



 

2 
 

 
Article 5 
Socis d'honor 
 
5.1 El Plenari de Juntes nomena socis d'honor a proposta del Consell Directiu a aquells 
particulars, entitats o institucions que per la seva dilatada trajectòria de servei al Centre de 
Lectura de Reus i/o per la seva demostrada fidelitat als principis de la catalanitat, la cultura i 
la tolerància, mereixin aquesta distinció. 
 
5.2 Els socis d'honor que siguin persones físiques gaudeixen de tots els drets com a socis, 
però no són elegibles. Els socis d’honor podran ser membres electes de la Comissió de 
Garanties.  
 
 
Article 6 
Socis numeraris 
 
6.1 Per a ingressar com a soci numerari són condicions indispensables: ser persona física, 
ser major d'edat i ser proposat per altres dos socis numeraris o d'honor. 
 
6.2 Els noms dels proposats com a nous socis i els dels dos socis que els proposen, seran 
exposats al taulell d’anuncis, en un lloc adequat, i al web de la i Societat, en un lloc adequat, 
un mínim de vuit dies, amb la finalitat els socis puguin fer les observacions pertinents. 
 
6.3 En el cas que no es produeixin aquestes observacions, el Secretari General proposarà 
l'admissió al Consell Directiu en un termini no superior als 30 dies des de la data de 
sol·licitud d'ingrés. 
 
6.4 En el cas que algun soci tingués inconvenient per a l'admissió d'un nou soci, presentarà 
al Secretari General, durant el termini d'exposició de les sol·licituds d'ingrés, un escrit 
argumentat amb les al·legacions que cregui oportunes. El Secretari General quedarà obligat 
a presentar aquest escrit, juntament amb la sol·licitud d'ingrés al Consell Directiu, el qual 
decidirà la conveniència d'admetre o rebutjar la sol·licitud. 
 
6.5 El Consell Directiu, prèvia sol·licitud de l'interessat, podrà nomenar soci protector aquell 
soci numerari que protegeixi materialment el Centre de Lectura de Reus i que per les seves 
circumstàncies personals es faci mereixedor d'aquesta distinció.  
Amb relació als socis protectors que assumeixin actuacions de mecenatge del Centre de 
Lectura o d'activitats concretes d'aquest, el Consell Directiu podrà adoptar acords o convenis 
que impliquin la seva difusió i/o notorietat.  
 
El Consell Directiu, prèvia sol·licitud de l'interessat, podrà nomenar soci jubilat x aquell soci 
numerari que justifiqui haver aconseguit l'edat de jubilació i que tingui una antiguitat com a 
soci de més de 5 anys. 
 
 
Article 7 
Socis no numeraris 
 
7.1 L'única condició per a  ingressar com a soci no numerari és ser proposat com a tal per 
dos socis numeraris o d'honor. Els socis no numeraris podran ser persones físiques o 
jurídiques. 
 
7.2 S'estableixen quatre categories de socis no numeraris: infantils, juvenils, col·lectius i 
exempts de pagament. El procediment per a l'admissió és el mateix que l'assenyalat per als 
socis numeraris. 
 
7.3 Ingressaran com a socis infantils les persones físiques d'edat compresa entre els 0 i els 
14 anys. 
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7.4 Ingressaran com a socis juvenils les persones físiques d'edat compresa entre els 14 anys 
i la majoria d'edat. 
 
7.5 Les entitats, empreses o persones jurídiques que vulguin manifestar el seu suport a la 
tasca del Centre de Lectura de Reus podran ingressar com a socis col·lectius. 
Amb als socis col·lectius que assumeixin actuacions de mecenatge del Centre de Lectura o 
d'activitats concretes d'aquest, el Consell Directiu podrà adoptar acords i convenis que 
impliquin la seva difusió i/o notorietat i atorgar-los la consideració de socis protectors.  
 
7.6 Ingressaran com a socis exempts de pagament: 

 
a) Els socis residents temporalment fora de Catalunya. 
b) Els socis que mantinguin qualsevol tipus de relació laboral amb l'Entitat. 
c) Fins als 23 anys els fills dels socis numeraris al corrent de pagament. 
  

7.7 En el cas dels socis residents temporalment fora de Catalunya, el Consell Directiu, prèvia 
sol·licitud, els lliurarà un document acreditatiu que tindrà una validesa d'un any, prorrogable 
per altres set, prèvia sol·licitud. Si durant aquest temps el Soci torna a fixar la seva 
residència a Catalunya, estarà obligat a comunicar-ho al Consell Directiu. Si no ho fa en un 
termini de tres mesos, serà donat de baixa definitiva. 
  
7.8 Els socis no numeraris no són elegibles ni electors, ni tenen veu ni vot en les 
deliberacions de la Societat. 
  
 
Article 8 
Admissió de socis 
 
8.1 L'admissió de nous socis i l'aprovació dels canvis de categoria són prerrogativa del 
Consell Directiu, excepte en el cas previst en l'article 5 pel que fa als socis d'honor i quan el 
canvi de categoria es produeixi automàticament, d'infantil a juvenil i de juvenil a numerari.  
 
 
Article 9 
Drets dels socis 
 
9.1 Els socis del Centre de Lectura gaudeixen dels drets següents: 
 

a) Dret d'identificació. Els directius i el personal del Centre de Lectura de Reus poden 
demanar a totes les persones que es trobin dins de les dependències de l'Entitat que 
s'identifiquin, amb la finalitat de comprovar la pertinença a la Societat. 
Els socis tenen el dret d'acreditar-se adduint solament de paraula el seu nom i 
cognoms, amb la finalitat de permetre així les comprovacions oportunes. 
 
b) Dret de presentació. Els socis del Centre de Lectura de Reus tenen dret a 
presentar una o més persones foranes. El Secretari General els estendrà un 
document credencial que facultarà aquestes persones per a utilitzar els serveis del 
Centre de Lectura de Reus per l'espai màxim d'un mes. Transcorregut aquest temps 
hauran de sol·licitar l'ingrés a la societat. 
 
c) Dret de queixa. El soci del Centre de Lectura de Reus que consideri deficient un 
determinat servei, o que se senti lesionat en els seus drets per una acció o omissió 
dels òrgans de govern de la Societat o dels seus empleats, podrà exercir el seu dret 
de queixa. Aquesta queixa serà presentada per escrit al Secretari General, el qual en 
prendrà nota en el llibre de reclamacions i li lliurarà el corresponent justificant. En un 
termini no superior a un mes, el soci rebrà del Consell Directiu, per escrit, l'acord o 
els acords sobre el fet que hagi donat peu la seva queixa. 



 

4 
 

 
d) Dret de veu. Tots els socis, llevat dels no numeraris, tindran veu en les 
deliberacions de la societat des de l'endemà de la seva admissió.  
 
e) Dret de vot i d’elegibilitat. Tots els socis numeraris poden votar i ser elegibles 
transcorreguts sis mesos del seu ingrés. Aquest dret quedarà en suspens si el soci no 
està al corrent de les seves obligacions econòmiques.  
 
El dret de vot s’ha d’exercir de forma personal i presencial. No és possible el vot per 
correu o per delegació.  

 
 
Article 10   
Deures dels socis 
 
10 .1 Els socis del Centre de Lectura tenen els deures següents: 
 

a) Compartir les finalitats del Centre de Lectura de Reus i col·laborar per 
aconseguir-les. 

 
b) Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que, d'acord amb aquests 

Estatuts, puguin correspondre a cada soci. 
 

c) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i representació 
del Centre de Lectura de Reus. 

 
d) Complir totes les obligacions que resulten de les disposicions d'aquests 

Estatuts i dels reglaments que aprovi el Centre de Lectura.  
 
 
Article 11  
Reciprocitat amb altres entitats similars 
 
11.1 Seran considerats socis, sense veu ni vot ni possibilitat d'accedir a càrrecs electes, les 
persones foranes que durant la seva estada a Reus acreditin ser socis de qualsevol entitat 
anàloga que tingui concertades amb el Centre de Lectura de Reus condicions de reciprocitat, 
o aquells altres que, a causa de convenis amb les administracions públiques, gaudeixin 
d'aquesta possibilitat. 
 
 
Article 12 
Règim sancionador  
 
12.1 El Consell Directiu pot sancionar les infraccions comeses pels socis. 
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions 
corresponents consistiran en amonestació, suspensió temporal en l’exercici de drets i a 
donar–lo de baixa com a soci.  
 
12.2 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 nomena 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 del Consell Directiu, és adoptada per aquest òrgan de govern també dins un 
període de 15 dies. 
 
En el termini de cinc dies la resolució adoptada pot ser objecte de recurs davant de la 
Comissió de Garanties, que haurà de resoldre’l en el termini de quinze dies a comptar des de 
la recepció de l’expedient.  
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12.3 En el cas que el soci objecte de l'expedient disciplinari sigui membre del Plenari de 
Juntes, no podrà ser suspès dels seus drets ni ser donat de baixa sense que sigui escoltat pel 
Plenari de Juntes. El Plenari de Juntes emetrà informe que serà vinculant si proposa l'arxiu 
de l'expedient. En el cas que el directiu expedientat no faci ús del seu dret a ser escoltat pel 
Plenari, el Consell Directiu actuarà com si d'un soci normal es tractés. Consumada la sanció 
el Consell Directiu convocarà eleccions extraordinàries per cobrir la vacant produïda.  
 
12.4 L’Assemblea  General, a proposta del Consell Directiu, aprovarà un reglament que 
desenvoluparà el contingut d’aquest article.  
 
 
Article 13  
Baixa de soci 
 
13.1 La baixa d’un soci del Centre de Lectura de Reus es pot produir en els supòsits 
següents: 
 

a) Baixa voluntària. Per donar-se de baixa de la Societat solament serà necessari 
comunicar-ho per escrit al Consell Directiu. 

b) Baixa per impagament. Serà donat de baixa el soci que degui més de la meitat de la 
quota anual sense causa dispensable comunicada i acceptada discrecionalment pel 
Consell Directiu. 

c) Baixa disciplinària. Serà donat de baixa pel Consell Directiu el soci que resulti 
sancionat en virtut del que disposa el procediment previst a l’article anterior. 

 
 
Article 14 
Drets d'incorporació 
 
14.1 En el moment de formalitzar la sol·licitud d'ingrés, el nou soci farà efectius els drets 
d'incorporació, l'import dels quals serà fixat anualment per acord de l'Assemblea General, a 
proposta del Consell Directiu en l'Assemblea General Ordinària de gener.  
 
Article 15 
Quotes  
 
15.1 Les quotes seran fixades anualment mitjançant acord de l'Assemblea General a 
proposta del Consell Directiu en l'Assemblea General Ordinària de gener. En tot cas les 
diferents quotes mantindran entre elles la següent proporció:  
 

a) Socis numeraris 
Socis numeraris protectors: tres vegades la quota bàsica, com a mínim. 
Socis numeraris: l'import de la quota bàsica. 
Socis numeraris jubilats: la meitat de la quota bàsica. 

 
   b)  Socis no numeraris 
        Socis infantils: la meitat de la quota bàsica. 

Socis juvenils: tres quartes parts de la quota bàsica. 
Socis col·lectius: cinc vegades la quota bàsica, com a mínim. 
Socis exempts de pagament: no paguen quotes. 
Socis d’honor: no paguen quotes. 

 
15.4. De forma ben fonamentada i excepcional, el Consell Directiu podrà acordar la reducció 
o exempció de quotes temporal com a mitjà de promoure la incorporació de nous socis.  
 
15.5. El Consell Directiu també podrà acordar formes de finançament específiques en el cas 
d'acords amb socis protectors i col·lectius, atès el que disposen els articles 6.5 i 7.5 dels 
presents Estatuts, previ informe del Plenari de Juntes.  
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Article 16 
Reingrés 
 
16.1 Per a readmès, un soci donat de baixa per qualsevol dels motius previstos als articles  
12 i 13 dels presents Estatuts, serà necessari que sigui novament proposat i que satisfaci 
novament els drets d'incorporació i, eventualment, la quantitat corresponent a les quotes 
que hagués deixat pendents. 
 
 
Capítol 3 
De les seccions 
 
Article 17 
Seccions 
 
17.1 Els socis del Centre de Lectura de Reus s'agrupen, per dur a terme les activitats 
culturals que els són pròpies, en seccions, la denominació i el codi de les quals són els 
següents actualment: 

 
0. Secció de Ciències de la Comunicació. 
1. Secció de Ciències de l'Educació. 
2. Secció de Música. 
3. Secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques. 
4. Secció Excursionista. 
5. Secció de Ciències Exactes, Físiques i Naturals. 
6. Secció de Tecnologia. 
7. Secció d'Art. 
8. Secció de Llengua i Literatura. 
9. Secció de Geografia i Història. 

 
17.2 Les seccions s'organitzaran per dur a terme les seves activitats, si s’escau, en 
departaments.  
 
17.3 L'Assemblea General podrà acordar la constitució de noves seccions atesa la proposta 
justificada i avalada pel Plenari de Juntes o per un mínim d’un tres per cent dels socis. 
 
 
Article 18 
Ingrés, canvi, suspensió i supressió de seccions 
 
18.1 En formular la sol·licitud d'ingrés al Centre de Lectura, els nous socis numeraris o els no 
numeraris juvenils, podran consignar la secció a la qual volen pertànyer. En cas de no 
expressar-la no seran adscrits a cap secció. 
 
18.2 Es podrà canviar de secció durant el mes d'octubre, signant a aquest efecte la 
corresponent alta i/o baixa. 
  
18.3. A proposta del Plenari de Juntes o del Consell Directiu, la Comissió de Garanties podrà 
acordar la suspensió temporal i de nou l’eficàcia, si s’escau, de les seccions que durant un 
mandat no hagin pogut constituir les seves Juntes Seccionals, després de la convocatòria 
ordinària i extraordinària de les eleccions. I, així mateix, es suspendran quan el Consell 
Directiu apreciï la manca reiterada d’activitat de les mateixes, previ informe vinculant de la 
Comissió de Garanties. 
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Article 19 
Junta Seccional 
 
19.1 Cada secció elegirà entre els seus socis numeraris una Junta Seccional, que la 
representarà en el plenari de Juntes i que coordinarà la seva activitat cultural.  
 
19.2 Les Juntes Seccionals tindran cinc membres, que es distribuiran entre ells els càrrecs 
següents: President, un Secretari i tres vocals.  
Un d'aquests cinc membres serà el representant de la secció a la mesa del Plenari de Juntes.  
 
19.3 El Secretari de la Junta Seccional portarà un llibre d'actes on quedaran reflectits els 
acords adoptats per la Junta i les deliberacions i acords de les reunions dels membres de la 
Secció. El Secretari de Junta custodiarà el llibre d'actes vigent en una dependència del 
Centre de Lectura de Reus, i els anteriors seran dipositats a la biblioteca. 
Qualsevol soci de qualsevol secció, podrà consultar el llibre d'actes d'una determinada 
Secció, prèvia petició al Secretari corresponent, o a la Biblioteca segons convingui. 
 
 
Article 20  
Funcionament 
 
20.1 El règim de reunions de les Juntes Seccionals serà d'una periodicitat mínima mensual 
entre els mesos de setembre a juny.  
 
20.2 Els acords s'adoptaran per majoria dels assistents a la reunió; en cas d'empat, el vot 
del President serà decisori.  
 
Les seccions es reuniran en assemblea, com a mínim una vegada a l'any. 
 
20.3 Els socis tindran veu i vot en les reunions de la secció a la qual pertanyin; podran, però, 
prendre part en les activitats de totes elles i assistir a llurs reunions, en les quals podran 
deliberar, si la mesa, formada per la corresponent Junta Seccional els ho autoritza.  
 
 
Article 21  
Suspensió d'acords  
 
21.1 El Consell Directiu podrà suspendre qualsevol acord d'una Junta Seccional, previ 
informe vinculant del Plenari de Juntes, als efectes previstos a l’article 30.1.h) dels Estatuts. 
  
 
Article 22  
Pressupost  
 
22.1 Les seccions preparen anualment el seu projecte de pressupost per a l'any següent, el 
qual el Consell Directiu examinarà per a la seva integració al pressupost del Centre de 
Lectura de Reus.  
 
 
Article 23  
Previsió d'activitats 
 
23.1 Les seccions notificaran periòdicament la previsió d'activitats a la mesa del Plenari de 
Juntes, a fi de permetre la confecció del calendari d'actes previstos. 
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Article 24  
Contactes institucionals 
 
24.1 Les seccions o els seus departaments que, amb la finalitat de poder desenvolupar millor 
les seves activitats, considerin oportú d'establir contactes institucionals amb altres 
associacions afins podran, previ acord del Plenari de Juntes, procedir a la formalització de les 
relacions oportunes. 
 
 
CAPÍTOL 4 
Del Plenari de Juntes 
  
 
Article 25  
Plenari de Juntes 
 
25.1 El Plenari de Juntes està constituït per la reunió, convocada estatutàriament, dels 
membres de com a mínim cinc Juntes Seccionals del Centre de Lectura de Reus, tret de les 
suspeses d’eficàcia. 
 
25.2 El President del Centre de Lectura de Reus és membre de ple dret del Plenari. 
 
25.3 Tots els membres del Consell Directiu que no pertanyin al Plenari de Juntes, podran 
intervenir en les deliberacions del Plenari quan la mesa els ho autoritzi. 
 
 
Article 26  
Constitució  
 
26.1 Un cop constituïdes les Juntes Seccionals, cadascuna designarà un representant a la 
mesa del Plenari en un termini no superior a deu dies. 
 
26.2 El Plenari de Juntes serà convocat per la Comissió de Garanties a fi que pugui estar 
constituït abans del final del mes de juny. 
 
26.3 La sessió constitutiva del Plenari de Juntes, s'inicia sota la presidència del membre de la 
mesa de més antiguitat com a soci, el qual proposa al Plenari l’elecció dels càrrecs de la 
mesa; i actua com a Secretari el soci més recent dels integrants de la mesa.  
 
26.4 El quòrum necessari per a la constitució vàlida del Plenari serà de la meitat més un dels 
membres de dret de les Juntes de les seccions constituïdes, tenint en compte que hauran de 
ser-hi totes les juntes constituïdes, en un nombre no inferior a cinc. 
 
26.5 El Plenari de Juntes es dotarà d'un Reglament de règim interior, on quedaran fixades 
les qüestions relatives al seu funcionament i la periodicitat de les seves reunions. 
 
 
Article 27   
Mesa 
 
27.1 La mesa es l’òrgan executiu del Plenari de Juntes i de coordinació de l’acció de les 
seccions del Centre de Lectura de Reus formada pel President, el Vicepresident i tres 
secretaris, els quals, juntament amb els restants cinc vocals, escollits pel Plenari, exerceixen 
les funcions següents:  
 

a) Presidir les reunions del Plenari de Juntes. 
 
b) Coordinar les activitats culturals de les seccions. 
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c) Coordinar les activitats culturals de les seccions amb les organitzades pel Consell 
Directiu. 

 
27.2 La mesa es reunirà amb la periodicitat necessària per tal de poder coordinar les 
diferents activitats de les seccions.  
 
 
Article 28 
Règim de sessions  
 
28.1 El Plenari de Juntes es reunirà com a mínim dos cops a l’any, abans de les dues 
assemblees ordinàries.  
Les sessions del Plenari de Juntes estan obertes a tots els socis. 
 
28.2 En les reunions ordinàries hauran de ser-hi presents, si més no, un membre de cada 
junta constituïda. 
 
28.3 Els acords del Plenari de Juntes seran reflectits en un llibre d’actes oficial que serà 
custodiat pel Secretari Primer de la mesa, en una dependència del Centre de Lectura de 
Reus. Els acords, a l'efecte de la seva consulta i confecció de l'índex, seran numerats 
correlativament, precedits de les sigles APJ i seguits de l'any, mes i dia de la reunió en què 
es van prendre. 
  
Els llibres d'actes acabats, seran dipositats a la biblioteca. Qualsevol soci pot consultar el 
llibre d'actes del Plenari, prèvia petició al Secretari Primer de la mesa, o a la pròpia Biblioteca 
segons convingui. 
  
 
Article 29  
Acords 
 
29.1 Ordinàriament els acords del Plenari de Juntes es prenen per majoria simple dels 
presents. En cas d'empat en una votació, el vot del President del Plenari serà decisori. 
 
29.2 En el cas previst a l'article 59, els acords es prendran per majoria de dos terços dels 
membres de dret del Plenari. 
 
29.3 En cap cas s'admetran votacions secretes, però a petició de deu membres del Plenari es 
realitzaran nominalment. 
 
29.4 Els acords del Plenari de Juntes adoptats vàlidament són eficaços immediatament. 
 
 
Article 30  
Funcions  
 
30.1 Són funcions del Plenari de Juntes: 
 

a) Nomenar socis d'honor, a proposta del Consell Directiu d'acord amb l'article 5 dels 
Estatuts. 
 

b) Amb caràcter previ a la seva aprovació per l'Assemblea General, emetre informe 
motivat i fonamentat suficientment sobre el projecte de pressupostos ordinaris i 
extraordinaris que redacti el Consell Directiu; així com de les modificacions que s’hi 
facin. 
 

c) Aprovar el propi Reglament de règim interior, d'acord amb el que disposa l'article 
26.4 dels presents Estatuts. 
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d) Fiscalitzar l'acció de govern del Consell Directiu, en els termes previstos a l'article 31 
dels Estatuts. 
 

e) Emetre informe, a proposta del Consell Directiu, per a l’establiment de convenis de 
reciprocitat amb d’altres entitats de finalitats similars a les del Centre de Lectura, 
d’acord amb l’article 11 dels presents Estatuts. 
 

f) D'acord amb l'article 12.3 dels presents Estatuts, conèixer els expedients 
sancionadors que afectin els seus membres, escoltar-los i emetre, si ho desitja, 
informe sobre el mateix, que, en cas de proposar l'arxiu de l'expedient, tindrà 
caràcter vinculant. 
 

g) Aprovar els reglaments de règim interior de les seccions. 
 

h) Amb caràcter previ, emetre informe vinculant sobre la suspensió, per part del Consell 
Directiu, dels acords de les Juntes Seccionals, d’acord amb l'article 21 d’aquests 
Estatuts. 
 

i) Amb caràcter previ a la seva aprovació pel Consell Directiu, emetre informe sobre els 
reglaments de funcionament de tots els serveis als socis. 
 

j) Aprovar, si escau, la moció de censura al President, en els termes de l'article 58 dels 
presents Estatuts. 
 

k) Designar els membres no nats de la Comissió de Garanties, a proposta, si escau, del 
Consell Directiu. 
 

l) Emetre informe motivat i suficientment fonamentat a la proposta del Consell Directiu 
de formalització de contractes relatius als béns de propietat i a la prestació de 
serveis; així com a l’establiment de convenis de col·laboració i/o cooperació amb 
entitats públiques o privades. 
 

m) Aprovar, a proposta del Consell Directiu, la formalització d’operacions de crèdit amb 
un import que no superi el 10% del pressupost anual. 
 

n) Emetre informe previ a les propostes de modificació dels Estatuts. 
 
30.2 En els casos de l’apartat anterior en què es requereixi formalment l’aprovació del 
Plenari de Juntes i aquest no hagi pogut constituir-se o reunir-se, es requerirà l’aprovació de 
la Comissió de Garanties, tret del supòsit de moció de censura.  
 
30.3 En el supòsits previstos a les lletres b), i) i l) de l’apartat primer, en cas d’informe 
negatiu del Plenari de Juntes, aquest tindrà la consideració d’esmena i serà sotmès a la 
consideració de l’Assemblea General. Així mateix, el Plenari de Juntes podrà requerir un 
informe a la Comissió de Garanties perquè sigui sotmès, conjuntament amb el seu, a 
l’Assemblea General. 
 
 
Article 31  
Fiscalització de l'acció de govern 
  
31.1 L'ordre dia de la reunió del Plenari tindrà un punt denominat “Preguntes al President i al 
Consell Directiu” en el qual qualsevol membre del Plenari podrà preguntar al President o als 
membres del Consell Directiu sobre aspectes de la seva gestió, que hauran de respondre 
adequadament.  
 
31.2 Els membres del Plenari podran proposar, d'acord amb les respostes rebudes, les 
mocions que considerin pertinents. 
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31.3 En cas que considerin que les respostes no són adequades, podran sol·licitar l’empara 
de la Comissió de Garanties. 
 
 
CAPÍTOL 5 
Del President i del Consell Directiu  
 
 
Article 32  
President del Centre de Lectura de Reus 
 
32.1 El President és el màxim representant del Centre de Lectura de Reus, d'acord amb els 
presents Estatuts.  
 
 
Article 33  
Consell Directiu 
 
33.1 El President, per dur a terme les funcions que té encomanades per aquests Estatuts, 
presideix el Consell Directiu, òrgan col·legiat que assumeix les funcions directives i 
administratives del Centre de Lectura de Reus. 
 
33.2 Els membres que integren el Consell Directiu, seran nomenats i separats pel President, 
atenent a les necessitats del Centre de Lectura a cada moment, i entre aquells socis que 
compleixin les condicions per a ser nomenats, especificades a l'article 9.1.e) dels presents 
Estatuts. El President donarà compte raonadament d’aquests nomenaments a la següent 
sessió ordinària del Plenari de Juntes i de l’Assemblea General, cada vegada que es 
produeixin canvis. 
 
33.3 El Consell Directiu estarà integrat, com a mínim, pels membres següents:  
 

a) Secretari General  
b) Interventor General  
c) Secretari del Consell Directiu 
d) Tresorer 
e) Director de la biblioteca 

 
33.4 El Secretari General del Centre de Lectura substituirà al President en cas de vacant, 
malaltia o absència i exercirà totes les funcions que els Estatuts li atribueixen. En els 
supòsits anteriors, el Secretari del Consell serà substituït pel membre més jove del Consell 
Directiu. 
 
33.5 El President  podrà delegar expressament i de forma temporal la presidència ordinària 
del Consell Directiu en el Secretari General i, en el seu cas, la totalitat o alguna de les 
funcions que li atorguen els Estatuts presents. La resolució de delegació haurà de ser 
exposada al taulell d’anuncis i al web de la Societat. 
 
33.6 Els càrrecs de President i de Secretari General del Centre de Lectura de Reus són 
incompatibles amb qualsevol altre que pugui comprometre la seva neutralitat i/o 
independència d'actuació en la Societat. 
  
 
Article 34 
Funcionament 
 
34.1 El Consell Directiu es reunirà sempre que ho decideixi el President o a petició de cinc 
dels seus membres i, si més no, un cop al trimestre. 
Tot i no existir convocatòria prèvia, el Consell Directiu es considerarà vàlidament constituït 
amb la presència de tots els seus membres.  
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34.2 La convocatòria, que contindrà l’ordre del dia i la proposta d’acords a adoptar, serà 
cursada pel Secretari del Consell Directiu per indicació del president, amb una antelació 
mínima d’una setmana respecte a la data de realització de la sessió. 
Les propostes d'acords seran presentada pel President, a iniciativa pròpia o a petició de cinc 
membres del Consell Directiu. 
 
34.3 El President facilitarà als assistents tota la informació de que disposi i garantirà que tots 
els assistents puguin participar en el debat.  
També podran assistir a les reunions del Consell Directiu, amb veu però sense vot, els socis 
que convoqui el President o altres persones que cregui convenient.  
 
34.4 Es considerarà que el Consell Directiu està vàlidament constituït amb la presència de 
tres membres, entre ells el President i el Secretari del Consell o persones facultades per 
substituir-los, sempre que no s'adoptin acords. 
Per a l'adopció d'acords és necessària la presència, si més no, de la meitat dels seus 
membres i, en tot cas, del President i el Secretari del Consell o persones facultades per 
substituir-los. 
 
34.5 Les deliberacions del Consell Directiu són secretes; també per als socis convocats o 
altres persones que hi assisteixin. 
 
 
Article 35  
Règim d’acords 
 
35.1 L'aprovació dels acords requerirà el vot favorable, com a mínim, de la meitat més un 
dels assistents. En cas d'empat, el vot del President serà decisori. 
La delegació del vot no és possible. 
 
35.2 Els acords del Consell Directiu adoptats vàlidament són eficaços immediatament. 
 
35.3 Els acords del Consell Directiu seran reflectits en un llibre d'actes oficial, que serà 
custodiat pel Secretari del Consell Directiu, en una dependència del Centre de Lectura de 
Reus. 
Els acords del Consell Directiu a l'efecte de consulta i indexació, seran numerats 
correlativament, precedits per les sigles ACD i seguits de l'any, mes i dia de la sessió en què 
es van prendre.  
Els llibres d'actes acabats seran dipositats a la biblioteca. Qualsevol soci pot consultar els 
llibres d'actes del Consell Directiu, prèvia petició al Secretari del Consell Directiu o a la 
biblioteca segons convingui. 
 
35.4 Els acords del Consell Directiu seran exposats al taulell d’anuncis i al web del Centre de 
Lectura.  
 
35.5 El desenvolupament dels acords del Consell Directiu correspondrà als membres 
responsables del servei a que afectin aquests acords. Quan sigui necessari, els diversos 
membres del Consell dictaran i signaran les instruccions al personal corresponent, les quals 
seran degudament referenciades a efectes d'indexació i d'arxiu. 
 
 
 
Article 36  
Comitès assessors 
 
36.1 Els membres del Consell Directiu podran ser assessorats per un Comitè integrat per 
quatre socis de reconeguda solvència en el seu camp d'actuació, el nomenament dels quals 
serà comunicat al Plenari de Juntes. 
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36.2 Els comitès assessors seran nomenats pel Consell Directiu i cessaran automàticament 
amb el President i sempre que el Consell Directiu ho consideri oportú i seran presidits pel 
membre del Consell Directiu que es determini. 
 
 
Article 37  
Funcions  
 
37. 1 Són funcions del Consell Directiu:  
 

a) Dirigir el funcionament general del Centre de Lectura de Reus, administrar-lo i 
representar-lo d'acord amb els presents Estatuts. 
 
b) Complir i fer complir els presents Estatuts i el reglament de règim interior del 
propi Consell Directiu aprovat per l’Assemblea General de socis.  
 
c) Convocar les eleccions ordinàries i extraordinàries. 
 
d) Dissenyar i executar la política cultural de la Societat d'acord amb el programa 
d'actuació de la presidència. 
 
e) Aprovar, complir i fer complir el Reglament de règim de personal i els convenis 
laborals corresponents. 
 
f) Conferir poders notarials a lletrats i procuradors. 
 
g) Convocar i presidir les Assemblees Generals de socis, en els casos previstos en els 
presents Estatuts i sempre que ho cregui convenient. 
 
h) Inaugurar el curs acadèmic, cosa que haurà de produir-se durant el mes 
d'octubre.  
 
i) Redactar i presentar els projectes de pressupostos ordinaris i extraordinaris i les 
seves modificacions per a debat i aprovació de l'Assemblea General, previ informe 
del Plenari de Juntes. 
 
j) Aprovar la formalització d’operacions de crèdit amb un import que no superi el 5% 
del pressupost anual i proposar al Plenari de Juntes la formalització d’operacions de 
crèdit que no superin el 10% del pressupost anual.  
 
k) Alienar béns mobles, immobles i material sobrant, sempre que no estiguin afectes 
a l'inventari de béns inalienables amb les limitacions que expressa l'article 64 dels 
presents Estatuts. 
 
l) Aprovar, previ informe del Plenari de Juntes,  la formalització de contractes relatius 
als béns de propietat i a la prestació de serveis; així com l’establiment de convenis 
de col·laboració i/o cooperació amb entitats públiques o privades. 
 
ll) Mantenir actualitzats l’inventari general administratiu i l’inventari de béns 
inalienables i presentar-ho a l'aprovació de l'Assemblea General juntament amb els 
pressupostos. 
 
m) Vetllar per la recta utilització dels símbols oficials de la Societat, d'acord amb el 
que disposa l'article 2 dels presents Estatuts. 
 
n) Proposar al Plenari de Juntes el nomenament de socis d'Honor i estendre'ls la 
corresponent credencial, d'acord amb l'article 5 dels presents Estatuts. 
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o) Admetre els socis numeraris i no numeraris d'acord amb el que disposen els 
articles 6, 7 i 8 dels presents Estatuts. 
 
p) Iniciar i resoldre els expedients sancionadors previstos a l’article 10 i donar de 
baixa els socis en cas de falta de pagament, d'acord amb el que disposa l'article 11 
dels presents Estatuts. Demanar informe al Plenari de Juntes sobre els expedients 
sancionadors que afectin els membres d'aquest, d'acord amb els article 12.3 i 30.1.f) 
dels presents Estatuts.  

 
q) Donar de baixa els socis residents temporalment fora de Catalunya que incorrin en 
el que preveu l'article 7.7 dels presents Estatuts. 
 
r) Estendre la credencial a les persones foranes que utilitzin els serveis del Centre de 
Lectura de Reus segons el que es disposa en l'article 9.1.b). 
 
s) Aprovar, previ informe del Plenari de Juntes, l’establiment de convenis de 
reciprocitat amb altres institucions de finalitats coincidents amb les del Centre de 
Lectura, d’acord amb l’article 11 del Estatuts. 
 
t) Redactar la proposta de fixació dels imports dels drets d'entrada i de les quotes i 
presentar-la a l'aprovació del Plenari de Juntes i de l'Assemblea General, d'acord 
amb els articles 14 i 15 dels presents Estatuts. 
 
v) Suspendre, previ informe vinculant del Plenari de Juntes, els acords de les Juntes 
Seccionals que cregui contraris als interessos de la Societat. 
 
w) Redactar l'informe preceptiu sobre projectes de pressupostos de les seccions i, 
una vegada aprovats pel Plenari de Juntes, integrar-los els pressupostos. 
 
x) Confeccionar periòdicament el calendari d'actes previstos, prèvia negociació de la 
distribució dels actes amb la mesa del Plenari de Juntes. 
  
y) Negociar amb les administracions públiques convenis de col·laboració o de 
prestació de serveis. 
 
z)  Aprovar, previ informe del Plenari de Juntes, el Reglament de funcionament de 
tots els serveis als socis.  
 
 

Article 38  
Administració en funcions 
 
38.1 En cas de cessament del President, per renúncia, per mort o per declaració d'absència 
el Consell Directiu continuarà en funcions sota la presidència del President del Plenari de 
Juntes o, en el seu defecte, del President de la Comissió de Garanties.  
 
38.2 Quan es produeixi la fi del mandat del President, i fins a la presa de possessió del 
President electe, el President sortint i el seu Consell Directiu continuaran en funcions.  
 
38.3 En el cas que el cessament del President sigui a causa d'una moció de censura o 
separació acordada per l'Assemblea General, es fa efectiu immediatament el del propi 
President i el del Consell Directiu. En aquest supòsit assumirà les funcions del Consell 
Directiu la Junta Gestora prevista a l’article següent.  
 
38.4 Si el cessament  del president del Centre de Lectura es produeix dins del primer any de 
mandat, es convocaran eleccions extraordinàries. El president sorgit d'aquestes eleccions 
estendrà el seu mandat fins al mes de juny del següent any senar, en què se celebraran les 
eleccions ordinàries 
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38.5 Si el cessament es produís dins del segon any de mandat, les eleccions es consideraran 
extraordinàries, de forma que en l'immediat més de juny no se celebraran les eleccions 
ordinàries i el mandat s’estendrà dos anys més fins al següent any senar.   
 
 
Article 39  
Junta Gestora 
  
39.1 En el cas que per qualsevol circumstància el Consell Directiu no pogués constituir-se, 
correspon a la Comissió de Garanties constituir-se en Junta Gestora o designar els socis que 
han de constituir-la provisionalment.  
 
39.2. La Junta Gestora, que podrà exercir només funcions d’administració ordinària del 
Centre de Lectura, convocarà les eleccions extraordinàries a la presidència en el termini 
màxim de dos mesos.  
 
 
Capítol 6 
De la Comissió de Garanties 
 
 
Article 40  
Comissió de Garanties 
 
40.1 La Comissió de Garanties és l’òrgan competent per a tutelar els drets dels socis i  
emparar-los contra les possibles extralimitacions del Plenari de Juntes i del Consell Directiu i 
l’encarregat de la interpretació dels Estatuts en casos de dubte i és l'autoritat electoral de la 
Societat. 
 
 
Article 41  
Composició  
 
41.1 La Comissió de Garanties està formada per cinc membres: els dos últims presidents del 
Centre de Lectura de Reus, dos socis elegits pel Plenari de Juntes entre antics membres del 
Consell Directiu o de la mesa del Plenari, i un soci jurista de reconegut prestigi, elegit també 
pel Plenari de Juntes.  
 
41.2 En el cas que no fos possible el nomenament d'un o dels dos últims expresidents, el 
Plenari de Juntes elegirà també els socis que els substituiran. 
 
 
Article 42  
Incompatibilitats 
 
42.1 Els membres de la Comissió de Garanties no podran pertànyer a cap Junta Seccional ni 
podran ser membres del Consell Directiu, i els seran aplicables les normes sobre 
incompatibilitats dels càrrecs amb el manteniment de qualsevol tipus de relació jurídica 
directa o indirecta amb la Societat. 
 
 
Article 43  
Funcions  
 
43.1 Són funcions de la Comissió de Garanties: 
 

a) Tutelar els drets dels socis. 
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b) Interpretar els Estatuts i els reglaments quan hi hagi divergència entre 
òrgans de govern de la societat o entre aquests i un o més socis. 

 
c) Intervenir d'ofici o a instàncies de part, en els casos de presumpta aplicació 

incorrecta dels reglaments per part del Consell Directiu o del Plenari de 
Juntes. 

 
d) Emparar els membres del Plenari de Juntes en la fiscalització de l’acció de 

govern de la Junta Directiva i en tots els supòsits d’intervenció d’un òrgan en 
la gestió d’un altre. 

 
e) Convocar l’assemblea general en els casos de presentació d’una moció de 

censura. 
 

f) Supervisar les eleccions als òrgans del Centre de Lectura.  
 

g) Convocar la constitució del Plenari de Juntes. 
 

h) Proclamar els de candidats a les eleccions ordinàries i extraordinàries. 
 

i) Proclamar els candidats electes. 
 

j) Intervenir en els supòsits d’administració en funcions del Centre de Lectura, 
d’acord amb el que preveu l’article 38 dels Estatuts. 

 
k) Constituir-se en Junta Rectora. 

 
l) Suspendre les seccions i tornar-los eficàcia; així com informar en el 

procediment de suspensió de les mateixes a instància del Consell Directiu. 
 

m) Resoldre els recursos contra les resolucions del Consell Directiu en matèria de 
règim sancionador.  

 
n) Suplir el Plenari de Juntes quan aquest no hagi pogut constituir-se. 

 
o) Redactar una memòria  anual de les seves activitats. 

 
p) Assessorar el Consell Directiu i el Plenari de Juntes. 
 

 
Article 44  
Organització i règim de reunions 
 
44.1 La Comissió de Garanties elegirà un President i un Secretari d'entre els seus membres. 
 
44.2 La Comissió es considerarà constituïda vàlidament amb la presència del President, del 
Secretari i un altre membre, i adoptarà els seus acords per majoria simple dels membres 
presents. En cas d'empat, el vot del President de la Comissió serà decisori. 
 
44.3 Es reunirà a petició del Plenari de Juntes, del President del Centre de Lectura, del 
Consell Directiu, d'un soci que hi apel·li, a iniciativa pròpia i d'ofici en els períodes electorals. 
 
44.4 Els acords vàlidament adoptats seran eficaços immediatament seran exposats al taulell 
d’anuncis i al web, per a coneixement dels socis. 
 
44.5 Els acords de la Comissió de Garanties, i els vots particulars a aquests, es reflectiran en 
un llibre d'actes oficial, a càrrec del Secretari, que ell custodiarà en una dependència del 
Centre de Lectura de Reus. Els acords, a l'efecte de la seva consulta i confecció de l'índex, 
seran numerats correlativament, precedits de les sigles ACG i seguits de l'any, mes i dia de 
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la reunió en què es van prendre. Els llibres d'actes acabats, seran dipositats a la biblioteca. 
Qualsevol soci pot consultar el llibre d'actes del Plenari, prèvia petició al Secretari o a la 
Biblioteca segons convingui.  
 
 
44.6 Les deliberacions de la Comissió de Garanties són secretes. 
 
 
Article 45  
Publicitat dels acords 
 
45.1 Els acords de la Comissió de Garanties seran fets públics mitjançant la inserció en el 
taulell d'anuncis i al web.  
 
 
 
Capítol  7 
De l'Assemblea General de socis 
 
 
Article 46  
Assemblea General 
 
46.1 L'Assemblea General de socis és la reunió, oficialment convocada, de tots els socis 
numeraris del Centre de Lectura de Reus, a la qual poden assistir i deliberar sense vot els 
socis no numeraris juvenils i infantils. 
 
46.2 L'Assemblea General és sobirana i, en aquest sentit, li correspon qualsevol competència 
i funció no atribuïda a cap altre òrgan del Centre de Lectura. Ara bé, no podrà prendre 
acords contraris a la llei, ni als presents Estatuts, sense modificar-los prèviament d'acord 
amb allò que disposa l'article 73 dels Estatuts.  
 
46.3 L'Assemblea General serà presidida pel President del Centre de Lectura de Reus i per 
una mesa formada pel Secretari General, l'Interventor General, el Tresorer i el Secretari del 
Consell Directiu, que actuarà com a secretari, i els membres del Consell Directiu competents, 
en funció dels assumptes previstos a l’ordre del dia. 
 
46.4 L'Assemblea General no pot adoptar acords sobre assumptes que no constin a l'ordre 
del dia, llevat que s'hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la 
convocatòria d'una nova assemblea general.  
 
46.5 L'Assemblea General no podrà dissoldre la Societat mentre no es compleixi allò que 
determina l'article 74 dels Estatuts.  
 
 
Article 47  
Convocatòria  
 
47.1 L'Assemblea General serà convocada pel President amb una antelació mínima de quinze 
dies, amb indicació de l’ordre del dia de la sessió, notificada als socis i publicada al taulell 
d’anuncis i al web de la Societat. 
 
47.2 Un nombre de socis que representi almenys el 10% del total de socis amb dret de vot, 
pot sol·licitar la inclusió d'un o més assumptes en l'ordre del dia de l'Assemblea General.  
Si aquesta ja ha estat convocada, la sol·licitud s'ha de formular dins dels cinc dies següents a 
l’exposició de l'acord de convocatòria al taulell d’anuncis i al web.  
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47.3 Així mateix, s’inclourà a l'ordre del dia qualsevol moció que sigui presentada per escrit 
al Consell Directiu, vuit dies abans de la celebració de la reunió per la mesa del Plenari de 
Juntes o la Comissió de Garanties. 
 
 
Article 48  
Assemblea General ordinària de gener 
 
48.1 Cada any durant el mes de gener es reunirà l'Assemblea General ordinària amb l’ordre 
del dia següent: 
 

a) Aprovació, si escau, de l’informe del President 
b) Aprovació, si escau, de la proposta de pressupostos per a l'any en curs, tenint 

en compte l’informe del Plenari de Juntes. 
c) Aprovació, si escau, de la liquidació dels pressupostos de l'any anterior. 
d) Aprovació dels inventaris. 
e) Aprovació, si escau, de la memòria de gestió administrativa del Consell 

Directiu. 
f) Aprovació, si escau, de la memòria de la Comissió de Garanties. 
g) Elecció de tres socis interventors d'actes. 
h) Precs i preguntes. 

 
 
48.2 Així mateix, s’inclourà a l'ordre del dia qualsevol moció que es presenti en la forma 
prevista en l'art. 47.2 i 47.3 i les que presenti el Consell Directiu.  
 
48.3 L'Assemblea General designarà en la seva primera reunió de l'any tres socis censors de 
comptes. 
 
 
Article 49  
Assemblea General ordinària de juny 
 
49.1 Cada any durant el mes de juny es reunirà l'Assemblea General ordinària amb l’ordre 
del dia següent: 

 
a) Aprovació, si escau, de la memòria de gestió cultural del Consell Directiu. 
b) Aprovació, si escau, de la memòria de gestió cultural de les seccions. 
c) Aprovació, si escau, de la memòria del Plenari de Juntes. 
d) Presentació i debat de l'informe del President. 
e) Elecció de tres socis interventors d'actes. 
f) Precs i preguntes. 
 

49.2 Per a la inclusió de mocions a l'ordre del dia se seguirà el procediment previst a l'article 
47.2 i 47.3 dels Estatuts. 
  
49.3 Els anys imparells, és a dir, en els anys que se celebrin les eleccions ordinàries 
l'Assemblea General ordinària de juny tindrà, a més, els següents punts de l'ordre del dia: 
 

a) Lectura de la certificació de la Comissió de Garanties proclamant els candidats 
electes. 

b) Proclamació del President electe. 
c) Lectura del programa d'actuació del President electe. 
d) Lectura de la composició del nou Consell Directiu. 
e) Debat sobre el programa d'actuació del President electe. 
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Article 50  
Assemblea General extraordinària 
 
50.1 El Consell Directiu convocarà Assemblea General extraordinària sempre que ho 
consideri convenient i en fixarà l'ordre del dia de la reunió, amb excepció del cas previst a 
l'apartat següent. Així mateix, la convocarà sempre que ho sol·licitin el 10% dels socis amb 
dret de vot, amb escrit amb la indicació de l'ordre del dia a desenvolupar.  
 
50.2 Els terminis de la convocatòria seran els mateixos que els previstos a l'article 48, i entre 
la data de la sol·licitud dels socis i la celebració de l'Assemblea no podrà transcórrer més 
d’un mes. 
 
50.3 En cas d'eleccions extraordinàries, es convocarà l’Assemblea General extraordinària als 
efectes de proclamar el president electe. 
 
50.4 A les assemblees generals extraordinàries no hi haurà precs i preguntes i el règim 
d’actes serà el que preveu l'article 53 dels Estatuts. 
  
 
Article 51  
Mocions 
 
51.1 Per a la deliberació de les mocions el President concedirà tres torns a favor i tres en 
contra com a mínim, a més dels que siguin necessaris per a contestar al·lusions. 
 
51.2 Després de les deliberacions es procedirà a la votació ordinària si deu o més socis no 
sol·liciten votació nominal. 

 
51.3 Les votacions ordinàries es realitzaran de la manera següent: el President demanarà als 
socis que siguin favorables a l'aprovació de la moció que es tracta, que aixequin la ma el 
temps necessari perquè el secretari pugui efectuar el recompte. Seguidament es repetirà el 
procés per als que hi siguin desfavorables i, a continuació, per als que s'abstinguin. 
 
51.4 Les mocions que es posin a votació hauran de ser lliurades a la mesa pels socis que les 
proposen. El President pot posar a votació la pertinència de votar una determinada moció. 
 
51.5 Una moció pot ser votada per parts, si consta de més d'una proposta. El President pot 
demanar als proponents una nova redacció si la de l'original sembla ambigua. 
 
 
Article 52   
Adopció d'acords 
 
52.1 L'Assemblea General quedarà vàlidament constituïda pel president i el secretari del 
Consell Directiu, sigui quin sigui el nombre socis presents amb dret a vot, llevat del supòsit 
previst a l’article dels 73 dels Estatuts.  
 
52.2 Els acords s’adoptaran per majoria simple del socis presents, excepte en els casos 
previstos a l’article 58 dels Estatuts. 
 
52.3 Els acords de l’Assemblea General adoptats vàlidament són eficaços immediatament. 
 
52.4 El Secretari del Consell Directiu estendrà acta de les seves deliberacions i acords de 
l’Assemblea, els quals reflectirà en el corresponent llibre oficial d'actes, numerats 
correlativament a l'efecte d'indexació i consulta, precedits per les sigles AAGO quan es tracti 
d'assemblees generals ordinàries i AAGE quan es tracti d'extraordinàries, i seguits de l'any, 
mes i dia de la reunió en què es prenguin. 
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Els llibres d'actes acabats, seran dipositats a la Biblioteca. Qualsevol soci pot consultar-los, 
prèvia petició al Secretari o a la Biblioteca, segons convingui. 
 
 
Article 53  
Manteniment de l'ordre i suspensió 
  
53.1 El President cridarà a l'ordre els socis que s'extralimitin en l'ús de la paraula i en cas de 
reincidir podrà retirar-la-hi. El President suspendrà la sessió si, per qualsevol causa, aquesta 
prengués un aspecte perjudicial per al bon nom de la Societat, i convocarà, en aquest cas, 
una nova reunió en els següents vuit dies si quedessin assumptes pendents d'acord. 
 
 
Capítol 8 
De les eleccions 
 
Article 54  
Eleccions 
 
54.1 Les eleccions es realitzaran per sufragi universal lliure, directe i secret de tots els socis 
que tinguin dret a vot i podran ser: ordinàries i extraordinàries.  
 
54.2 Les eleccions ordinàries a la presidència i als càrrecs seccionals es duran a terme durant 
la segona quinzena del mes de maig de tots els anys senars i seran convocades pel Consell 
Directiu sota la supervisió de la Comissió de Garanties amb una antelació mínima d’un mes, 
mitjançant l'exposició del corresponent acord al taulell d’anuncis i al web i l'enviament de la 
convocatòria a tots els socis, d’acord amb el procediment previst a l’article 57 d’aquests 
Estatuts. 
 
54.3 Les eleccions extraordinàries es desenvoluparan d’acord amb el mateix procediment 
que les ordinàries, tret de la convocatòria. 
 
54.4 Les eleccions a tots els càrrecs directius del Centre de Lectura de Reus es realitzaran 
per majoria simple dels vots emesos. 
  
 
Article 55  
Condicions d’elegibilitat 
 
55.1 Per a ser elegit per a un càrrec directiu caldrà, a més de complir les condicions que 
estableix l'article 9.1 e) d'aquests Estatuts, ser proclamat candidat per la Comissió de 
Garanties amb un mínim de quinze dies d'antelació a la data de les votacions. 
 
55.2 Per a ser elegit President caldrà, a més de les condicions expressades a l’apartat 
anterior, tenir una antiguitat com a soci de, com a mínim, cinc anys i presentar a la Comissió 
de Garanties la corresponent proposta signada per un mínim de cinquanta socis. 
 
55.3 La Comissió de Garanties requerirà immediatament al candidat a president proposat la 
seva conformitat. En cas que el candidat accepti, la Comissió de Garanties, si escau  i de 
conformitat amb els presents Estatuts, el proclamarà candidat. El candidat proclamat farà 
pública una llista amb un mínim de cinc dels noms de socis com a membres del seu Consell 
Directiu, amb expressió dels càrrecs per als quals seran designats en cas de guanyar les 
eleccions. 
 
55.4 Per a ser proclamat candidat a un càrrec seccional caldrà presentar a la Comissió de 
Garanties la corresponent proposta signada pel proposat i un mínim de deu socis. 
 
55.5 No es podrà ser candidat a més d'un càrrec. Els membres de les seccions podran elegir 
també per a la respectiva junta seccional socis pertanyents a altres seccions o no 
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pertanyents a cap secció, els quals formaran part des d'aquest moment de la secció que els 
ha elegits. 
 
55.6 Les candidatures que es presentin a elecció tenen dret a comunicar llur programa 
d'actuació als socis abans de la data de l'elecció. La Comissió de Garanties, a proposta dels 
candidats, ha de fer arribar als associats, una vegada com a mínim, els programes i les 
altres comunicacions que siguin raonables i justificades, a criteri de la Comissió. Les 
trameses seran realitzades pels serveis administratius de la Societat per un mitjà adequat 
que garanteixi la seva difusió. 
 
 
Article 56  
Durada del mandat 
 
56.1 El mandat ordinari dels càrrecs electes serà de dos anys i podran ser reelegits, com a 
màxim, per dos mandats ordinaris consecutius més, tret d’allò que preveu l’art. 38.4 per al 
president. 
 
56.2 Ara bé, excepcionalment, el mandat dels membres de la Comissió de Garanties serà de 
tres anys, excepte en el cas de dos membres nats que en formen part per la seva condició 
de expresidents, el mandat dels quals dependrà del temps que ocupi el seu càrrec el 
president. 
 
56.3 Si es produís vacant en un o més càrrecs seccionals, o el President deixés el seu càrrec 
per dimissió, moció de censura, defunció o inhabilitació, el Consell Directiu procediria a 
convocar eleccions extraordinàries, amb les mateixes normes que són d'aplicació a les 
eleccions ordinàries, tret de la data, i els elegits ocuparien el càrrec el temps que hauria 
d'haver-lo ocupat el President o els càrrecs sortints. 

 
Article 57  
Procediment electoral 
 
57.1 Cada soci votarà en la secció respectiva constituïda en col·legi electoral, sota la 
presidència d'una mesa integrada pel soci numerari més antic i pels dos més recents amb 
dret a vot de les respectives seccions presents en el moment de la constitució de la mesa, 
els quals actuaran respectivament com a President i com a secretaris. Es constituirà una 
mesa per als socis no adscrits a cap secció, constituïda de la mateixa manera. 
La Comissió de Garanties, per a l'elecció de President, podrà acordar la constitució de 
col·legis electorals i de meses electorals de forma diferent a la prevista en l'anterior paràgraf.  
 
57.2 Cada candidat podrà designar un interventor per cada mesa electoral, als quals la 
Comissió de Garanties donarà la credencial corresponent. 
 
57.3 En cadascuna de les meses constituïdes hi haurà una única urna, transparent, tancada i 
precintada per la Comissió de Garanties, en la qual els socis de la secció corresponent 
dipositaran dues paperetes, d’acord amb el model establert per la Comissió de Garanties: 
  

a) Una de blanca amb un candidat a la presidència. 
b) Una de color amb cinc candidats a la junta seccional. 

 
57.4 Les votacions duraran dues hores, de les vuit a les deu hores de la nit del dia fixat. El 
vot serà secret. Durant la celebració de les eleccions, el Consell Directiu vetllarà pel 
compliment estricte de les normes de comportament. Les reclamacions per errors en el cens 
i totes les que es puguin produir seran resoltes in situ i de forma inapel·lable per la Comissió 
de Garanties. 
 
57.5 A les deu en punt de la nit finalitzaran les votacions i les respectives taules efectuaran 
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el recompte de vots en presència dels interventors i dels socis que ho desitgin i n’estendran 
acta del resultat. 
 
57.6 Les meses lliuraran les actes signades, juntament amb les paperetes, a la Comissió de 
Garanties, la qual, una vegada verificat el recompte, i en la mateixa nit que s'hagin celebrat 
les eleccions, lliurarà al Consell Directiu la certificació oficial dels candidats electes perquè es 
faci pública. 
 
57.7 En cas d'empat, s'haurà de repetir la votació on s'hagi produït, en un període màxim de 
vuit dies. En cas d'un segon empat, serà escollit el candidat més antic com a soci. 
 
 
Article 58  
Moció de censura 
 
58.1 Un deu per cent dels socis o la majoria del Plenari de Juntes prevista a l’article 29.2 
dels Estatuts, com a mínim, poden presentar una moció de censura contra al President del 
Centre de Lectura, a causa de les seves pròpies actuacions o dels altres membres del Consell 
Directiu, contràries a la lletra o a l'esperit d'aquests Estatuts, a la Llei, o que puguin 
ocasionar greus perjudicis morals o econòmics al Centre de Lectura de Reus. 
  
58.2 La Comissió de Garanties convocarà, en el termini màxim d'un mes, una Assemblea 
General extraordinària amb un únic punt en l'ordre del dia, dedicat a debatre la moció de 
censura. 
 
58.3 En cas que l’Assemblea, per majoria de dos terços dels presents, aprovi la moció de 
censura, el President i el Consell Directiu cessaran immediatament, d’acord amb l’article 38.3 
dels Estatuts. 
 
 
Article 59  
Exercici i cessament  
 
59.1 Al Centre de Lectura, cap càrrec directiu no és remunerat.  
 
59.2 Els càrrecs electes cessen per les causes següents:  
 

a) Mort o declaració d'absència. 
b) Incapacitat o inhabilitació. 
c) Finalització del mandat, llevat de renovació. 
d) Renúncia. 
e) Moció de censura o separació. 
f) Qualsevol altra que estableixin la llei o els Estatuts. 

 
59.3 En el seu cas, la moció de censura o la separació del càrrec haurà de ser acordada en 
una Assemblea General Extraordinària.  
 
59.4 S'entendrà com a renúncia al càrrec la manifestada formalment o la inassistència 
injustificada a cinc reunions consecutives de l’òrgan corresponent.  
 
 
Article 60  
Designació automàtica  
 
60.1 Quan els candidats proclamats completin estrictament el nombre de càrrecs a cobrir no 
serà necessària la realització d'eleccions. 
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60.2. Tot i que no sigui necessària la celebració d'eleccions, el President serà proclamat per 
l'Assemblea General en la forma prevista a l'article 49.3 b) dels Estatuts. 
 
 
Article 61  
Presa de possessió  
 
61.1 La presa de possessió es realitzarà, abans de finalitzar el mes de juny, en un acte privat 
en la data del qual el consell directiu entrant rebrà del sortint, a més de les indicacions 
verbals o escrites que es creguin oportunes, la documentació següent actualitzada i 
complimentada: 
 

a) Llibre d'actes de l'Assemblea General de socis. 
b) Llibre d'actes al dia i degudament signat del Consell Directiu. 
c) Llibre de registre de socis tancat a data de 31 de Maig. 
d) Llibre de reclamacions dels socis. 
e) Inventari de béns inalienables. 
f) Inventari general administratiu. 
g) El pressupost general. 
h) L'estat de comptes. 
i) Les escriptures públiques. 
j) El conveni laboral. 
k) El reglament del règim de personal vigent. 
l) Els reglaments de funcionament. 
m) L'índex general d'acords. 
n) Les claus. 
o) Tots aquells documents que requereixi la bona marxa de la Societat exigeixi, a criteri 

del Consell Directiu sortint. 
 
El Consell Directiu sortint rebrà un rebut de tota aquesta documentació. 
 
 
Article 62  
Traspàs de poders 
  
62.1 En l'acte de traspàs de poders de la mesa del Plenari de Juntes que se celebrarà abans 
de la sessió constitutiva del Plenari de Juntes, d'acord amb l’article 26 dels Estatuts, la mesa 
entrant rebrà de la sortint la documentació següent actualitzada i complimentada: 
 

a) Llibre d'actes del Plenari de Juntes. 
b) Els reglaments de funcionament. 
c) Una còpia de l'índex general d'acords. 
d) Tots els documents que la bona marxa de la societat exigeixi a criteri del 

Consell Cultural sortint. 
 

La mesa entrant donarà a la sortint un rebut de tota aquesta documentació. 
 
62.2 El reglament de règim interior de la Comissió de Garanties regularà el procediment a 
seguir en el moment de produir-se la substitució d'alguns dels seus membres, però en tot 
cas el Secretari sortint lliurarà a l’entrant el llibre d'actes actualitzat i signat. 
  
 
Capítol 9 
Del règim econòmic 
 
Article 63  
Ingressos 
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63.1 Els ingressos del Centre de Lectura de Reus provenen de: 
 

a) Les quotes de socis 
b) Els drets d'incorporació dels nous socis. 
c) El rendiment dels béns immobiliaris i mobiliaris, no relacionats amb els inventaris 
de béns inalienables. 
d) Les donacions. 
e) Les subvencions públiques 
f) Els drets d'ús dels seus locals o dels seus serveis. 
g) Altres ingressos que el Consell Directiu cregui convenient utilitzar provinent de les  
activitats de la Societat. 
h) Els crèdits i/o préstecs que pugui concertar el Consell Directiu la cancel·lació dels 
quals es produeixi en el període del seu mandat i per un import total que no 
excedeixi del 5% del pressupost ordinari vigent.  
i) Els préstecs hipotecaris que prèvia autorització de l'assemblea pugui concertar el 
Consell Directiu. 
j) Altres mitjans que disposi el Consell Directiu prèvia autorització de l'Assemblea 
General. 

 
 
Article 64  
Administració i inventari de béns 
 
64.1 Tots els béns i propietats de la societat seran administrades pel Consell Directiu els 
quals podrà arrendar per períodes no superiors al seu mandat, tret d’autorització expressa 
de l’Assemblea General. 
 
64.2 El conjunt de béns dels que sigui titular el Centre de Lectura de Reus constaran: 
 

a) A l’Inventari dels béns inalienables, el patrimoni immobiliari i mobiliari artístic i 
documental de la Societat, en particular el de la seu del carrer Major 15 -donació del 
president honorari senyor Evarist Fàbregas i Pàmies- i  els altres béns immobles que 
el Consell Directiu determini com a no venals.  
 
b) A l’Inventari general administratiu, els altres béns que componen el patrimoni de 
la Societat que podran ser objecte de transacció comercial per acord del Consell 
Directiu i l'autorització de l'assemblea general, quan es tracti de béns immobles. 
 
 

Article 65  
Caixa única  
 
65.1 La tresoreria del Centre de Lectura de Reus serà l'única i exclusivament responsable de 
la custòdia dels fons de la Societat, incloses les seccions i departaments. 
 
 
Article 66  
Pressupost ordinari 
 
66.1 El pressupost ordinari del Centre de Lectura preveurà els ingressos i despeses relatius  
al funcionament administratiu i dels serveis i a les activitats culturals del Centre de Lectura 
de Reus.   
 
66.2 El Consell Directiu redactarà anualment el projecte de pressupost ordinari, del qual es 
demanarà informe al Plenari de Juntes i es sotmetrà a l'aprovació de l'Assemblea General de 
socis, d’acord amb el que preveuen els articles 30 i 48 d'aquests Estatuts. 
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66.3 Les partides del pressupost ordinari relatives a les activitats culturals per a la seva 
inclusió en el mateix requeriran d’un memòria justificativa de la despesa prevista, tret de les 
partides de despeses generals, que es justificaran en el moment de liquidar el pressupost.  
 
El cost dels diferents actes culturals a desenvolupar durant l'any hauran d'aproximar-se al 
màxim a les previsions de despesa realitzades, en benefici de l’equilibri pressupostari de la 
Societat. 
 
66.4 L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i es tanca el 31 de desembre.  
 
 
Article 67  
Pressuposts extraordinaris 
 
67.1 Quan les circumstàncies ho requereixin, el Consell Directiu podrà proposar l’aprovació 
de pressupostos extraordinaris, atesa la naturalesa de la despesa excepcional que es tracti.  
 
67.2 La tramitació i aprovació dels pressupostos extraordinaris serà la mateixa dels 
ordinaris. La sanció es produirà en una Assemblea General extraordinària convocada a 
aquest efecte si la data de presentació no coincideix amb la del pressuposto ordinari. 
 
 
Article 68  
Aprovació  
 
68.1 El projecte de pressupostos redactat pel Consell Directiu serà debatut pel Plenari de 
Juntes en una sessió especial que tindrà lloc com a mínim vuit dies abans de l'Assemblea 
General de gener.  
 
68.2 El projecte de pressupost i l'informe del Plenari de Juntes serà exposat fins a la data de 
celebració de l'Assemblea General al taulell d’anuncis i al web de la Societat.  
 
68.3 El projecte de pressupost ordinari serà debatut, esmenat i aprovat, si escau, per 
l'Assemblea General de socis de gener, tenint en compte l’informe del Plenari de Juntes, 
d’acord amb el que preveuen els articles 30 i 48 dels Estatuts. 
 
 
Article 69  
Publicitat  
 
69.1 Els pressupostos i llurs moviments seran exposats periòdicament al taulell d’anuncis i al 
web per a informació dels socis, els quals, sempre que ho desitgin, podran dirigir-se a 
l'Interventor General per informar-se amb detall de la situació econòmica de la Societat. 
 
 
Article 70  
Liquidació  
 
70.1 La liquidació dels pressupostos de l'any anterior es durà a terme en l’Assemblea 
General ordinària de gener, tal com s'indica en l'article 48. Prèviament, la proposta de 
liquidació haurà d’haver seguit el procediment que disposa l'article 68 per als nous 
pressupostos.  
 
 
Capítol 10 
De les disposicions generals 
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Article 71 
Comunicació i publicitat dels acords 
 
71.1 La forma ordinària de donar publicitat als acords dels òrgans del Centre de Lectura de 
Reus serà la seva exposició al taulell d’anuncis i al web de la Societat. 
 
71.2 Les convocatòries dels òrgans i els altres actes dirigits al socis es faran mitjançant el 
correu electrònic i/o el correu postal. 
 
 
Article 72  
Interpretació dels Estatuts 
 
72.1 La interpretació dels presents Estatuts, així com la integració de les llacunes que puguin 
tenir, correspon a la Comissió de Garanties. 
 
 
Article 73  
Modificació dels Estatuts 
 
73.1 La modificació d'aquests Estatuts requerirà l'acord favorable de més del cinc per cent 
dels socis amb dret de vot de la Societat reunits en una Assemblea General extraordinària 
convocada expressament, previ informe favorable del Plenari de Juntes. 
 
73.2 En aquest supòsit el Consell Directiu haurà de presentar una proposta de modificació 
dels Estatuts conjuntament amb la convocatòria amb un únic punt de l’ordre del dia, amb 
una antelació mínima d’un mes. 
 
73.3 El socis que vulguin esmenar total o parcialment la proposta del Consell, hauran de 
presentar les esmenes amb una antelació mínima de quinze dies a la realització de 
l’Assemblea. 
 
 
Article 74  
Dissolució de la Societat 
 
74.1 El Centre de Lectura de Reus no podrà acordar la seva dissolució mentre restin socis 
disposats a sostenir-lo tot mantenint el caràcter definit en l'article primer. 
 
74.2 En cas de dissolució, el Consell Directiu es constituirà en Comissió Liquidadora, en la 
gestió de la qual podrà intervenir l'Excm. Ajuntament de Reus.  
 
74.3 La seu del carrer Major 15, el patrimoni artístic i documental inalienable i la resta del 
patrimoni immobiliari i mobiliari serà lliurat al poble de Reus i, en la seva representació, a 
l'Ajuntament, d'acord amb l'estipulat en l'escriptura d’adquisició de la casa del carrer Major 
15, seu social de la Societat per voluntat expressa del seu donant, el senyor Evarist Fàbregas 
i Pàmies, President Honorari de la Societat. 
 
 
Art. 75  
Domiciliació d'altres societats culturals 
 
75.1 Podran domiciliar-se en el Centre de Lectura de Reus les entitats de caràcter cultural 
que ho sol·licitin, previ compromís de no contravenir als presents Estatuts i previ acord 
favorable del Plenari de Juntes. 
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Disposició addicional 
Única 
 
De conformitat amb l'art. 14.11 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva dels homes i les dones, l'ús del masculí genèric en el text d'aquests Estatuts s'ha de 
considerar com a inclusiu d'ambdós generes. 
 
 
Disposició derogatòria  
Única 
 
Des de la data d'entrada en vigor dels presents Estatuts, queden derogats els Estatuts 
anteriors. Així mateix, s'entenen derogats tots els reglaments anteriors, en tot allò en què 
entrin en contradicció amb aquests Estatuts. 
 
 
Disposició final 
Única 
 
La redacció d’aquests estatuts va estar aprovada en Assemblea General Extraordinària de 
Socis celebrada el dia 21 de desembre de 2012. En Assemblea General Extraordinària de 
Socis celebrada el dia 30 de gener de 2017 es va aprovar la incorporació del punt 56.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vist i plau      El Secretari General  
El president      Josep Fàbregas Roig 
Francesc Xavier Filella Fargas    
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Annex: 
 
MODEL OFICIAL DEL SENYAL DEL CENTRE DE LECTURA DE REUS 
 
 

 
 


