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REGLAMENT INTERN 

 

Capítol I 

Denominació, objectius, domicili, duració i característiques de l’Entitat. 

 

Article 1r.- El nom de l’Entitat és el de “ORFEÓ VIGATÀ”, fundat el 26 de juny de 1914 

per Mn. Miquel Rovira i Serrabassa. És una associació, sense ànim de lucre, que té per 

objectiu, d’acord amb la seva tradició, iniciada l’any 1902, el foment de la cultura 

catalana, amb una preferent atenció a la música coral. 

 

Article 2n.- Es fixa el domicili social al carrer de Sant Pere, número nou, de la ciutat de 

Vic. 

 

Article 3r.- El temps de durada és indefinit. 

 

Article 4t.- Com a persona jurídica podrà adquirir i posseir béns de tota mena, així com 

alienar-los i gravar-los, contreure obligacions i exercir tot tipus d’actuacions d’ordre civil, 

penal i administratiu. 

 

Article 5è.- Com associació cultural, és regirà, amb caràcter general, pels preceptes de 

la llei d’associacions vigent en cada moment i per aquest Reglament Intern, que serà la 

norma fonamental en tots els articles que no contradiguin les esmentades disposicions. 

 

Article 6è.- L’Entitat podrà fomentar la creació de les seccions que estimi oportunes per 

desenvolupar el seu objecte social. 

 

Article 7è.- Per tal de realitzar els objectius assenyalats en l’article 1r d’aquest 

Reglament, l’Orfeó Vigatà emprarà els mitjans següents: 

• Sosteniment d’un cor mixt, amb l’estructura que assenyali aquest Reglament de 

Règim Intern, així com altres tipus de formacions corals, procurant la continuïtat 

generacional. 

• Vetllar pel manteniment del patrimoni material i immaterial de l’Entitat. 



• Organització de concerts públics o exclusivament per als socis. 

• Activitats culturals i/o formatives de caràcter públic o exclusivament per als 

socis. 

• Participació o cooperació en actes organitzats per altri. 

• Qualsevol altra activitat que, directament o indirecta, pugui afavorir l’Entitat. 

 

 

Capítol II 

 

Dels socis 

Article 8è.- Seran socis de l’Orfeó Vigatà aquelles persones físiques i jurídiques que 

estiguin en plena possessió dels seus drets civils, que ho sol·licitin i siguin admeses per 

la Junta Directiva.  

Els acords de la Junta Directiva sobre l’admissió o no de socis podran ser recorreguts 

davant l’Assemblea General de socis. 

El socis podran ser: 

• SOCIS ACTIUS: els qui formin part activa de l’entitat i que paguin la quota fixada 

per l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva. Els cantaires fins a 

l’edat de divuit anys no pagaran quota d’associat, sempre i que els seus pares o 

tutors si que siguin socis de l’Entitat. 

• SOCIS PROTECTORS: aquelles persones físiques i jurídiques admeses per l’Entitat 

que paguin, almenys, la quota fixada per l’Assemblea General a proposta de la 

Junta Directiva. 

• SOCIS D’HONOR: aquelles persones físiques i jurídiques que, pels serveis o 

suports prestats a l’Entitat, se’n facin creditores i siguin designades per 

l’Assemblea General d’acord amb allò previst a l’article 78è d’aquest Reglament. 

 

Article 9è.- S’estableix el principi d’igualtat entre tots els associats sense cap mena de 

discriminació. 

 

Article 10è.- Els socis estan obligats a satisfer periòdicament les quotes reglamentàries 

proposades per la Junta Directiva i aprovades en Assemblea General de socis. 

 

Article 11è.- El soci es compromet a: 



• L’observació i compliment dels que s’estableix en aquest Reglament, i també de 

les disposicions contingudes en els Reglaments de Règim Intern de cada secció. 

• Respectar les disposicions emanades de l’Assemblea General de socis i de la 

Junta Directiva. 

 

Article 12è.- Seran drets dels socis: 

• Formar part de la Junta Directiva segons l’establert en aquest Reglament. 

• Assistir i intervenir amb veu i vot en les Assemblees Generals i expressar-hi llurs 

opinions. 

• Contribuir al compliment de les finalitats específiques de l’Entitat. 

• Exigir que l’actuació de l’Associació s’ajusti al que s’ha disposat en la Llei 

d’associacions, en altres disposicions complementàries i en les disposicions 

estatutàries. 

• Separar-se lliurament de l’Entitat. 

• Conèixer les activitats de l’Associació i examinar-ne la documentació. 

• Examinar les liquidacions i balanços de l’Entitat al tancament de cada exercici. 

• Accedir a tots els serveis destinats a la vida social de l’Entitat, seguint les normes 

estatutàries i reglamentàries. 

• Adreçar-se per escrit a la Junta Directiva, fent observacions i donant 

suggeriments pel millor èxit de les activitats de l’Orfeó Vigatà. 

• Presentar a l’Assemblea General de socis propostes, suggeriments i mocions de 

censura al President de l’Entitat. Per això haurà de cursar escrit motivat dirigit al 

mateix President en la forma i termes que s’estableixen en els Articles 22è i 27è 

d’aquest Reglament. 

• Posseir un exemplar d’aquest Reglament i conèixer els acords adoptats en 

l’Assemblea General de socis I les disposicions emanades de la Junta Directiva. 

 

Article 13è.- L’Entitat portarà un Llibre de Registre de socis i assignarà a cadascun d’ells 

un número per rigorós ordre d’ingrés, que serà personal i intransferible.  

 

Article 14è.- Es donarà de baixa un soci, amb pèrdua de tots els drets, pels següents 

motius: 

• Per voluntat pròpia del soci, expressada per escrit a la Junta Directiva. 

• Per causa de mort. 



• Per falta de pagament de d’una quota sense motiu justificat se’l donarà de baixa. 

La Junta Directiva podrà, prèviament, avisar de les faltes de pagament per si hi 

hagués hagut algun error. 

• Per incompliment greu de les obligacions que imposen aquest Reglament i altres 

normatives legalment aprovades. 

• Per totes aquelles conductes que atemptin contra la bona convivència. 

 

Capítol III 

 

Dels cantaires 

Article 15è.- El Cor està constituït pel mestre-director, el sotsdirector, el professorat i 

els socis cantaires. 

 

Article 16è.- La Junta Directiva nomenarà el mestre-director tal com diuen els Estatuts. 

En el moment de ser nomenat, es signarà un conveni de prestació de serveis que fixarà 

la durada del càrrec en quatre anys. Aquest conveni podrà ser prorrogat i en cada 

pròrroga s’especificarà la seva durada. 

 

Article 17è.- El mestre-director tindrà les funcions següents: 

• Dirigir la tasca musical i artística del Cor. 

• Determinar el nombre de cantaires que hagin de formar part del Cor i decidir-ne 

l’admissió. 

• Proposar les persones que puguin exercir els càrrecs de sotsdirector i de 

professor. 

• Confeccionar el repertori i els programes de les actuacions del Cor. 

• Establir els plans i actuacions per cada curs i les eventuals modificacions, de 

comú acord amb la Junta Directiva. 

• L’admissió de partitures i d’instruments musicals. 

• Proposar a la Junta Directiva l’exclusió temporal o definitiva del Cor, dels 

cantaires que, conductals, dificultin l’activitat de l’Entitat. 

• Reglamentar, d’acord amb el professorat i la Junta Directiva, les classes, els 

assaigs i els horaris de treball. 

• Respectar els compromisos contrets per l’Orfeó Vigatà. 



• Respectar els acords de la Junta Directiva i de l’Assemblea. 

 

Article 18è.- L’organització general del Cor serà objecte d’un Reglament de Règim Intern 

proposat pel mestre-director i la Junta Directiva, i aprovat per aquesta última. 

 

Capítol IV 

Òrgans de Govern 

 

Article 19è.- Són òrgans de govern de l’Entitat: 

• L’Assemblea General de socis. 

• El President. 

• La Junta Directiva. 

 

De l’Assemblea General 

 

Article 20è.- L’Assemblea General de socis serà integrada per tots els socis de l’Entitat, i 

tindran dret a vot els socis que hagin complert els divuit anys d’edat i estiguin al corrent 

de pagament de les quotes de soci. 

 

Article 21è.- Les assemblees generals, tant les ordinàries com les extraordinàries, 

quedaran vàlidament constituïdes, en primera i única convocatòria. Les decisions i 

acords es prendran per majoria simple 

 

Article 22è.- L’Assemblea General de socis haurà de ser convocada en sessió ordinària 

almenys una vegada a l’any -en el termini dels tres mesos següents d’haver-se tancat 

l’exercici anterior, segons l’Article 65è d’aquest Reglament- per l’aprovació de comptes 

i propostes.  

L’Assemblea General de socis haurà de ser convocada en sessió extraordinària sempre 

que ho acordi la Junta Directiva o el seu President. Es convocarà en casos concrets, com 

poden ser: 

• Per tractar de les modificacions dels Estatuts Socials i/o del seu Reglament 

Intern; 

• Per exigències de la Llei d’Associacions corresponent; 



• Per proposar o sotmetre a vot de censura al President de l’Entitat. 

• Per acordar la dissolució i liquidació de l’Entitat. 

• I quan ho sol·liciti almenys el quinze per cent de socis amb dret de vot. 

 

Article 23è.- En l’Assemblea General de socis amb caràcter ordinari, l’ordre del dia 

tindrà, almenys, els extrems següents: 

• Lectura i aprovació, en el seu cas, de la gestió social, memòria, balanç i altres 

comptes de l’exercici anterior. 

• Aprovació del pressupost per a l’exercici. 

• Informe social de l’Entitat. 

• Projectes i propostes en la Junta Directiva. 

• Propostes que els socis puguin formular per escrit a la Junta Directiva, 

presentades almenys amb cinc dies d’antelació a la celebració de l’Assemblea 

General de socis i subscrites per un mínim de vint socis amb dret a vot. 

• Precs i preguntes. 

 

Article 24è.- L’Assemblea General de socis convocada de forma domiciliada ha de ser 

amb un mínim de quinze dies naturals d’antelació. En la convocatòria caldrà expressar-

hi clarament el lloc, la data, l’hora i l’ordre del dia de la reunió. 

 

Article 25è.- En les Assemblees Generals de socis només podran ser tractats els 

assumptes que hagin estat inclosos en l’ordre del dia, a no ser que hi assisteixin  tots els 

socis de l’Entitat amb dret a vot. 

 

Article 26è.- Per tal que els socis puguin sol·licitar la convocatòria d’Assemblea General 

extraordinària, caldrà que la petició vagi avalada i signada per un mínim de socis 

equivalent a un deu per cent del total amb dret a vot, es farà constar el número de soci 

i el Document Nacional d’Identitat de cadascun d’ells, així com els motius de la sol·licitud 

i les propostes que vulguin exposar per a la confecció de l’ordre del dia. 

Un cop presentada pels socis la sol·licitud de convocatòria d’Assemblea General 

extraordinària al President de l’Entitat, serà examinada i, un cop comprovat que la 

sol·licitud compleix les formalitats exigides, la convocarà abans de quaranta-vuit hores 

de la seva celebració, i en el termini de quinze dies naturals, com a mínim, i abans dels 

trenta dies des de la sol·licitud. 

 



Article 27è.- Quan l’Assemblea General extraordinària sigui convocada per proposar una 

moció de censura contra el President de l'Entitat, se seguirà el mateix procediment que 

en l'article anterior, la convocatòria tindrà només un sol punt en l'ordre del dia i, un cop 

plantejat i replicat, se sotmetrà a votació. 

 

Article 28è.- Es podran convocar les Assemblees Generals extraordinàries que siguin 

necessàries segons és previst en aquests Estatuts, si bé no podrà convocar-se Junta 

General extraordinària de l'Entitat fins que no hagin passat com a mínim trenta dies 

naturals des de la celebració de l'anterior. 

 

Article 29è.- Cada soci major d'edat, inscrit en el Llibre-Registre de socis en data anterior 

a la convocatòria de l'Assemblea General, té dret a participar-hi i a emetre el seu vot. 

 

Article 30è.- Els acords en l'Assemblea General ordinària es prendran per majoria simple 

dels vots presents i seran necessàries les dues terceres parts dels vots presents en 

l'Assemblea General extraordinària. 

En els casos de votació per a l'elecció de President de l'Entitat, així com per a la moció 

de censura contra el President i en els casos de dissolució i liquidació de l'Orfeó Vigatà, 

se seguirà allò que especifica l'Article 22è.  

 

Article 31è.- L'Assemblea General estarà encapçalada pel President de l'Entitat i, en la 

seva absència, per la persona que legalment el substitueixi. En absència d'aquesta 

persona, l'Assemblea estarà presidida per una altra que sigui escollida i actui de secretari 

el que ho sigui de la Junta Directiva, el seu substitut o el que, en la seva absència, sigui 

nomenat per l'Assemblea General. 

El President de l'Assemblea General dirigirà el debat i tindrà cura, sobre la seva 

responsabilitat, perquè no hi hagi desviacions o se sotmetin a decisió de l'Assemblea 

General qüestions no incloses en l'ordre del dia, tot mantenint l'ordre i la disciplina en 

la reunió. 

 

Article 32è.- En l'Acta de les Assemblees Generals, s'hi farà constar la data, el lloc i l'hora 

de celebració, la composició de la mesa, el nombre d'assistents, els acords adoptats i els 

resultats de les votacions, si n'hi hagués, així com d'aquelles intervencions de les quals 

s'hagi demanat constància en Acta. 

 

De la Junta Directiva 



Article 33è.- La Junta Directiva, nomenada pel President de l'Entitat, estarà formada per 

un nombre no inferior a deu , ni superior a quinze, i serà integrada com a mínim, a més 

del President, per un vice-president, un secretari, un tresorer, i la resta vocals. 

El mestre-director del cor assistirà a les reunions quan la Junta Directiva el convoqui com 

a mínim dos reunions durant al curs.  

 

Article 34è.- Cap membre de la Junta Directiva serà remunerat.  

 

Article 35è.- Per part del President, és podrà convocar una reunió de junta en caràcter 

d’urgència telemàticament.  

 

Article 36è.- El President de la Junta Directiva, i, en la seva absència, aquells altres 

membres de la Junta que determinin els Estatuts, tindrà la representació legal de 

l'Entitat, actuarà en el seu nom i estarà obligat a executar els acords vàlidament adoptats 

per l'Assemblea General de socis i altres òrgans de govern de l'Entitat. 

 

Article 37è.- Els càrrecs de la Junta Directiva, inclòs el de President, tindran una durada 

de quatre anys i poden ser reelegits per un altre període igual. 

 

Article 38è.- El President de l'Entitat cessarà del seu càrrec pels següents motius: 

a) Per haver acabat el seu mandat. 

b) Per renúncia, dimissió o incapacitat. 

c) Per prosperar el vot de censura aprovat segons l'Article 27è d'aquest reglament.  

d) Per pèrdua de condició de soci. 

 

Article 39è.- Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva abans de complir-se el 

termini pel qual van ser elegits els seus membres, excepte la del President, seran 

cobertes pel President de l’Entitat o bé per un altre soci o socis designats pel mateix 

President. 

Els nomenats per cobrir aquestes vacants ocuparan el càrrec mentre duri el període de 

mandat que li faltava d’exercir al directiu substituït. 

En aquests casos, la substitució es comunicarà als socis mitjançant la primera circular 

que es publiqui i el substitut haurà de ser confirmat en el càrrec en la primera Assemblea 

General que se celebri. 



 

Article 40è.- En el cas que es produís la vacant del President de l’Entitat, el vicepresident 

el substituiria en el càrrec tot seguint l’ordre, de forma accidental, fins el termini pel qual 

va ésser escollit. 

 

Article 41è.- El President convocarà reunió de Junta Directiva cada vegada que ho cregui 

necessari i, com a mínim, tres cops l’any. També quan ho demani un terç dels 

components de la Junta. 

S’aixecarà acta de cada una de les reunions. 

 

Article 42è.- La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan assisteixin a la 

reunió la meitat més un dels seus components. Els acords es prendran per majoria de 

vots. Cada component tindrà un vot, i el del President serà de qualitat a efectes de 

desempat, o, en la seva absència, el del vicepresident si aquest presidia la reunió. 

No seran vàlides les representacions ni les delegacions dels directius per absència. 

 

Article 43è.- El President i la seva Junta Directiva prendran possessió dels seus càrrecs 

en els quinze dies feiners després de l’elecció. 

La Junta Directiva sortint donarà, en aquest acte, tota la informació de la situació de 

l’Entitat pel bon govern de la mateixa. 

 

Article 44è.- Són funcions de la Junta Directiva: 

a) Prendre els acords i determinacions referents als assumptes de la seva 

competència i elevar a l’Assemblea General, per a la seva resolució, aquelles 

qüestions que li corresponguin segons els Estatuts i altres disposicions vigents. 
b) Complir i fer complir aquests Reglament Intern i altres resolucions de 

l’Assemblea General de socis, així com els seus acords. 
c) Interpretar el Reglament Intern i resoldre els casos que hi són previstos. 
d) Fixar les quotes per a la seva aprovació en l’Assemblea General de socis. 
e) Nomenar i concertar personal adequat i necessari per a les diverses feines de 

l’Entitat. 
f) Admetre, donar de baixa o expulsar els socis d’acord amb allò establert en 

l’Article 14è APARTAT D d’aquest Reglament. 
g) Realitzar tots els acords d’administració i Règim Intern de l’Entitat. 
h) Confeccionar el Reglament de Règim Intern.  
i) Organitzar els actes culturals i artístics propis de l’Entitat, poden nomenar les 

comissions de treball que siguin necessàries. 



j) Establir una programació anual d’activitats, de comú acord.  
k) Vetllar per la conservació i el millorament de l’estatge social, procurant 

mantenir-lo en les millors condicions possibles i per desenvolupar les funcions 

que li siguin pròpies. 
l) Informar periòdicament els socis. 

 

Del President i altres membres de la Junta Directiva 

Article 45è.- El President de l’Entitat n’és el legítim representant, i els compromisos que 

com a tal contregui, una vegada aprovats per la Junta Directiva, i obliguen a l’Entitat. 

Els contractes que com persona jurídica s’hagin d’atorgar a l’Entitat, els signarà el 

President com a legítim representant, autoritzat per la Junta Directiva. Pel cas de 

compra, venda o hipoteca d’immobles, caldrà l’autorització de l’Assemblea General de 

socis. 

 

Article 46è.- Són funcions del President: 

a) Exercir plena representació davant de persones, entitats i institucions. 

b) Convocar i presidir les assemblees generals i les reunions de la Junta Directiva. 

c) Vetllar pel compliment dels Estatuts, d’aquest Reglament i de qualsevol 

Reglament de Secció. 

d) Nomenar els membres de la Junta Directiva i adoptar les mesures que cregui 

oportunes per al millor govern, règim i administració de l’Entitat, d’acord amb 

aquest Reglament i les disposicions vàlidament adoptades per l’Assemblea 

General i la Junta Directiva. 

e) Donar el vist-i-plau, amb la seva signatura juntament amb la del Secretari, a les 

actes de les assemblees generals i de les reunions de la Junta Directiva, i 

certificacions que se n’expedeixin. 

f) Autoritzar, amb el seu vist-i-plau, els pagaments i altres documents de tresoreria. 

g) Resoldre els assumptes imprevistos de caràcter urgent, donant-ne compte a la 

Junta Directiva en la primera sessió que se celebri. 

h) El President podrà delegar aquelles funcions que, segons aquest Reglament, 

siguin delegables a qualsevol dels components de la Junta Directiva. 

i) El President podrà constituir una comissió permanent de membres de la Junta 

Directiva per elaborar projectes i propostes que hauran de ser sancionades per 

la Junta. Així mateix podrà constituir comissions temporals per projectes 

concrets en les quals és podrà incorporar persones externes a la Junta Directiva. 

 

Article 47è.- El Vice-president, pel seu ordre, substituirà el President de l’Entitat en els 

casos de vacant, absència o malaltia. 



De produir-se simultàniament les vacants del President  i vice-president de l’Entitat i un 

nombre de vocals que en conjunt representen la meitat més un dels membres de la 

Junta Directiva entrarà en funcions accidentalment la Comissió Consultiva, que 

procedirà a la convocatòria d’eleccions per a la Presidència de l’Entitat. 

 

Article 48è.- El secretari actuarà com a tal en les reunions de la Junta Directiva i 

assemblees generals, portarà el llibre d’actes, en què farà constar els acords adoptats 

en les reunions esmentades, tenint en compte allò esmentat en l’article 32è d’aquest 

reglament. Portarà el registre de socis, la correspondència i documentació de l’Entitat, 

redactarà la memòria anual que cal presentar a l’Assemblea General de socis, d’acord 

amb les actes i el vist-i-plau del President, i tindrà cura d’altres obligacions pròpies del 

seu càrrec. 

 

Article 49è.- El tresorer vetllarà i programarà l’aspecte econòmic de l’Entitat i portarà la 

comptabilitat en que constaran tots els ingressos de l’Entitat, n’haurà de justificar la 

procedència, la inversió o destinació. Vetllarà pel fidel compliment de la distribució del 

fons segons els pressupostos aprovats, confeccionarà el balanç anual, així com els 

comptes d’ingressos i despeses de l’Entitat, i farà les declaracions oficials que siguin 

necessàries. 

Donarà relació sempre que li demani la Junta Directiva de l’estat general de comptes i 

situació econòmica, i facilitarà els pressupostos de l’exercici següent que seran 

presentats a l’Assemblea General per a la seva aprovació. 

 

Article 50è.- Els vocals, que poden tenir delegades funcions determinades, es 

responsabilitzaran de les tasques que els siguin encomanades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítol V 

 



De les eleccions 

Article 51è.- Durant el mes d’abril de l’any en el qual han de cessar les funcions del 

President i dels altres membres components de la Junta Directiva, el President de 

l’Entitat convocarà eleccions per a la nova Presidència de la manera prevista en aquest 

Reglament: 

a) La convocatòria haurà d’expressar clarament les condicions necessàries per a la 

presentació de candidatures a la Presidència de l’Entitat. 

b) Entre la data de la convocatòria de les eleccions i la celebració de l’Assemblea 

General extraordinària electoral hauran de transcórrer un mínim de trenta dies 

naturals i un màxim de seixanta dies naturals. 

c) La Junta Directiva entrant haurà de prendre possessió en el termini de vint-i-un 

dies naturals des de la celebració de l’Assemblea General extraordinària 

electoral. 

d) El mandat de la Junta Directiva sortint continuarà en funcions fins quan prengui 

possessió la nova junta. 

 

Article 52è.- Tindrà cura de les eleccions per a la Presidència de l’Entitat la Junta 

Electoral, que quedarà formada per tres membres titulars escollits un pels expresidents, 

el cantaire de més edat i el cantaire més jove major d’edat i es nomenaran entre ells un 

president, un secretari i un vocal. 

No podran formar part de la Junta Electoral aquells membres que es presentin com a 

candidats a les eleccions per a la Presidència, ni els que hagin de formar part de la Junta 

Directiva de les candidatures presentades. 

 

Article 53è.- El President de l’Entitat serà escollit per sufragi universal, personal i secret 

dels socis. 

a) Tindran dret a vot, per a l’elecció del President de l’Entitat, tots els socis majors 

d’edat i donats d’alta e l’Entitat almenys amb sis mesos d’antelació al dia de 

celebrar les eleccions. 

b) No s’admetrà delegació ni representació de cap mena per a l’exercici del dret a 

vot. 

 

Article 54è.- Seran requisits necessaris i imprescindibles per ser escollit President de 

l’Entitat: 

a) Ser major d’edat. 

b) Estar en ple ús dels drets civils. 

c) No estar subjecte a cap sanció ni inhabilitat per desenvolupar càrrecs directius. 

d) Tenir la qualitat de soci amb una antiguitat mínima de dos anys. 



 

Article 55è.- Efectuada la convocatòria d’eleccions, la Junta Electoral ho notificarà als 

socis. Els socis disposaran de deu dies naturals per examinar les llistes dels socis amb 

dret a vot, per tal que puguin proposar les corresponents candidatures en la forma i 

termini establerts en les disposicions que venen a continuació. 

Durant els dies d’exposició de les llistes dels socis amb dret a vot, al soci que li sigui 

apreciada l’existència d’omissions o irregularitats se li podrà presentar la corresponent 

reclamació a la Junta Electoral, la qual resoldrà durant les quaranta-vuit hores següents 

a l’acabament del temps d’exposició. Si la Junta Electoral no es pronunciés sobre la seva 

reclamació o aquesta fos desestimada, l’interessat podria recórrer a la Comissió 

Consultiva durant els tres dies següents. 

 

Article 56è.- Les candidatures hauran de reunir els següents requisits: 

a) Hauran de presentar-se per escrit o per via telemàtica, dirigides a la Junta 

Electoral, i ser dipositades a la Secretària de l’Entitat, que les admetrà durant els 

quinze dies feiners següents a la data de convocatòria. 

b) Hauran d’estar promogudes per un mínim de vint-i-cinc socis amb dret a vot. 

c) Les signatures que subscriguin les candidatures s’hauran de presentar de forma 

fefaent a la Junta Electoral, i hi haurà de constar el nom, els cognoms i s’haurà 

també d’adjuntar fotocòpia del DNI a fi i a efecte de comprovar-ne les signatures. 

d) Haurà de constar-hi l’acceptació dels candidats. 

e) Cap soci no podrà subscriure més d’una candidatures. Quedaran invalidades les 

signatures que apareguin més d’una vegada. 

 

Article 57è.- En el termini dels tres dies següents a l’acabament del temps de 

presentació de les candidatures a la Presidència, la Junta Electoral resoldrà si les admet 

o no. 

En el primer cas, es procedirà a la proclamació dels candidats, la llista dels quals es farà 

públics amb una antelació de deu dies, com a mínim, abans de la data que s’assenyali 

per a la celebració de les eleccions. 

En el segon cas, es podrà interposar recurs a la Comissió Consultiva en el termini de tres 

dies naturals. Aquesta Comissió resoldrà definitivament, amb caràcter inapel·lable, en 

un termini de quaranta-vuit hores. 

 

Article 58è.- Les candidatures aprovades seran exposades, com a mínim, en el tauler 

d’anuncis de l’Entitat. 

 



Article 59è.- En el cas d’haver-se presentat només una candidatura, quedarà 

proclamada automàticament, llevat que la mateixa candidatura o l’Assemblea sol·liciti 

votació expressa. 

 

Article 60è.- A partir del dia següent de la proclamació de candidats presidencials, 

quedarà oberta la campanya electoral pels respectius candidats, fins al dia anterior a les 

eleccions. 

 

Article 61è.- La Junta Directiva de l’Entitat facilitarà a la Junta Electoral els mitjans 

adequats i necessaris per tal que aquesta tingui una actuació que li permeti canalitzar 

les necessitats de cada candidatura per una correcta campanya electoral. 

A cada candidat presidencial li serà facilitada, en un termini de vint-i-quatre hores, una 

llista completa de socis amb dret a vot, en la qual constarà el nom, cognoms i domicili. 

Aquesta llista només podrà ser utilitzada amb la finalitat de portar a terme la campanya 

electoral per a l’elecció de la Junta Directiva. 

 

Article 62è.- L’elecció de President de l’Entitat es desenvoluparà de la manera següent: 

a) Es constituirà la mesa electoral dintre de l’Assemblea, i estarà formada per la 

Junta Electoral i per un soci representant de cada candidatura en qualitat 

d’interventor. 

b) Els candidats podran exposar un resum del seu programa d’actuació i en cap cas 

podran excedir dels vint minuts. 

c) Seguidament, es procedirà a la votació, que serà secreta, mitjançant papereta 

oficial. 

d) Acabada la votació, la mesa electoral procedirà al recompte públic de vots i el 

president de la mesa llegirà els resultat de l’escrutini. 

e) La mesa electoral aixecarà acta del desenvolupament de les eleccions amb totes 

les incidències que s’hi haguessin produït, així com el desenvolupament de la 

votació amb resultat i expressió de tots els vots emesos (vàlids, nuls i en blanc). 

Aquesta acta haurà de ser signada pels components de la Junta Electoral i pels 

interventors dels candidats, en cas d’haver-n’hi. 

 

Article 63è.- Si es produís alguna reclamació relativa al desenvolupament de la votació i 

l’escrutini, la mesa podrà resoldre l’afer tot consignant en l’acta la seva decisió. En cas 

d’impugnació per part d’algun interventor, hauran d’adjuntar-se a l’acta les paperetes 

de votació. 

 



Article 64è.- El President electe farà pública la relació de socis que formarà la nova Junta 

Directiva, els quals hauran de tenir una antiguitat mínima de sis mesos. 

 

 

Capítol VI 

 

Règim econòmic i administratiu 

Article 65è.- L’exercici econòmic es conclourà, a tot efecte, amb l’any natural. El dia 

trenta-u de desembre de cada any, es tancaran els comptes i es formalitzarà el balanç i 

el pressupost per al proper exercici. 

 

Article 66è.- El règim econòmic de l’Entitat seguirà el sistema de pressupostos anuals en 

els quals figuraran ingressos i despeses classificats per capítols i concepte. 

 

Article 67è.- La Junta Directiva de l’Entitat presentarà a l’Assemblea General ordinària 

el balanç corresponent a l’exercici anterior, d’acord amb allò previst en l’Article 22è 

d’aquest Reglament per a l’aprovació de comptes i pressupostos. 

Els balanços i pressupostos de l’exercici corresponent hauran d’estar a disposició dels 

socis per al seu examen deu dies abans de la data de celebració de l’Assemblea General 

ordinària. 

 

Article 68è.- Constituiran ingressos de l’Entitat els següents conceptes: 

a) Les quotes dels socis. 

b) Quotes extraordinàries aprovades en l’Assemblea General. 

c) La recaptació producte de les activitats de l’Entitat. 

d) Les herències, llegats, donacions o subvencions que se li puguin atorgar. 

e) Les rendes i interessos de béns patrimonials. 

f) Els drets d’ús derivats de la utilització de l’Entitat.  

g) Qualsevol altre ingrés lícit de naturalesa anàloga. 

 

Article 69è.- L’Orfeó Vigatà tindrà actualitzats els corresponents llibres de comptabilitat 

que reflectiran la situació patrimonial i econòmica de l’Entitat. 

 

Article 70è.- Per poder disposar del fons propi de l’Entitat, per conducte bancari, caldran 

dues signatures d’entre el President, el Vice-president i el Tresorer. 



 

 

Capítol VII 

 

Seccions de l’Entitat 

Article 71è.- D’acord amb el que determina aquest Reglament, cada secció tindrà un 

vocal delegat que serà designat per la secció corresponent i aprovat per la Junta 

Directiva. Aquest vocal informarà a la Junta, amb suficient antelació, del programa 

d’actuacions de la secció que representa perquè sigui ratificat per la Junta Directiva. 

 

Article 72è.- Totes les seccions de l’Entitat podran regir-se per un Reglament de Règim 

Intern aprovat per la Junta Directiva. 

 

 

Capítol VIII 

 

Comissió consultiva 

Article 73è.- En el si de l’Orfeó Vigatà, i amb caràcter autònom, es crearà i estructurarà 

una Comissió Consultiva, formada per un mínim de tres membres i un màxim de set, la 

qual estarà integrada pels ex-presidents socis de l’Entitat que hagin acabat el seu 

mandat natural, així com també per altres socis que, pel seu demostrat interès i per 

haver fet mèrits suficients, siguin promoguts a la Comissió Consultiva o proposats per la 

Junta Directiva i aprovats per l’Assemblea General. El càrrec de membre de la Comissió 

Consultiva és incompatible amb els de la Junta Directiva de l’Entitat. Aquests càrrecs 

tindran caràcter vitalici. Es convocarà cada cop que el president ho considiri necessari i 

com a mínim un cop per legislatura.  

 

Article 74è.- La Comissió Consultiva té les següents funcions: 

a) Assessorar la Junta Directiva de l’Entitat en tots aquells assumptes en què li sigui 

sol·licitada l’opinió. 

b) Tenir cura del funcionament de la Junta Electoral per a l’elecció de President de 

l’Entitat, seguint la normativa de l’article 52è d’aquest Reglament. 

c) Es farà càrrec accidentalment de la presidència de l’Orfeó Vigatà, en cas d’haver-

hi un buit de poder, i procedirà, en aquest cas, segons allò que disposa l’article 

47è d’aquest Reglament. 



d) Donarà la seva opinió i emetrà dictamen sobre com cal procedir en l’atorgament 

de distincions i diplomes de l’Entitat, seguint allò que s’exposa en l’article 79è 

d’aquest Reglament. 

e) Formarà part de la comissió liquidadora, tal com reglamenta l’article 47è 

d’aquest Reglament. 

 

 

Capítol IX 

 

Dissolució i liquidació 

Article 75è.- L’Orfeó Vigatà es dissoldrà per les següents causes: 

a) Per decisió de dos terços dels vots presents i representats en Assemblea General 

extraordinària i convocada per aquesta finalitat. 

b) Per sentència judicial. 

c) Per altres causes que determinin les lleis. 

 

Article 76è.- Acordada la dissolució de l’Entitat, es constituirà una comissió liquidadora 

composta per la Junta Directiva, la Comissió Consultiva i un mínim de cinc socis 

nomenats per l’Assemblea General extraordinària. 

 

Article 77è.- Acordada la dissolució d’aquesta Entitat, es procedirà, per la comissió 

liquidadora, al lliurament a l’Arxiu Municipal de Vic de la documentació, arxiu musical i 

efectes procedents d’obsequis i trofeus, que configuren la història de l’Entitat. 

 

 

Capítol X 

 

Honors i distincions 

Article 78è.- Per tal de premiar i distingir les persones i institucions que per la seva 

trajectòria s’hagin significat al servei de l’Entitat, es podrà concedir facultativament, a 

títol personal o col·lectiu, una ensenya.  

El procediment serà el següent: 

a) A proposta de la Junta Directiva, per un mínim de vint-i-cinc socis o per la 

Comissió Consultiva. 



b) La proposta haurà de ser informada ulteriorment per la Comissió Consultiva i 

presentada per la Junta Directiva de l’Entitat a la primera Assemblea General que 

se celebri. 

c) S’atorgarà a tot cantaire que hagi complert 25 anys de dedicació al cor.  

d) A persones i entitat que la Junta directiva ho consideri.  

 

Article 79è.- La Junta Directiva de l’Orfeó Vigatà estará facultada per concedir d’altres 

distincions a les persones o entitats que, per les seves característiques de prestigi 

personal, cultural o artístic, en siguin mereixedores. 

 

 

Disposició addicional 

Qualsevol cosa no prevista serà sotmesa a allò que disposi la legislació vigent que li sigui 

d’aplicació. 

 

 


