ASSOCIACIÓ ENGINYERIA I CULTURA CATALANA
ESTATUTS
CAPÍTOL III
L’ASSEMBLEA GENERAL
Article 8
1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació. Els seus membres en
formen part per dret propi irrenunciable.
2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment
constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de
l’Assemblea, d’acord amb el que estableix l’art. 13.2.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General,
incloent‐hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut
de votar.
Article 9
L’Assemblea General té les facultats següents:
a. Marcar les línies generals d’actuació de l’associació, tant en l’organització
dels Congressos d’Enginyers de Llengua Catalana com en les activitats
derivades d’aquests
b. Modificar els estatuts
c. Elegir i separar els membres de la Junta Directiva i controlar‐ne l’activitat
d. Aprovar el pressupost anual i la liquidació dels comptes de l’any anterior.
Fixar, respectant el factor o coeficient de ponderació de cada soci, les quotes
a recaptar per cobrir la part del pressupost de despeses que no sigui
finançada per altres fonts d’ingressos. Aprovar la gestió feta per la Junta
Directiva.
e. Acordar la dissolució de l’associació
f. Incorporar‐se a qualsevol unió d’associacions o separar‐se’n
g. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública
h. Aprovar el reglament de règim interior
i. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels
membres
j. Conèixer les sol·licituds presentades per ingressar a l’associació, resoldre‐
les quan li correspongui, i conèixer també les altes i les baixes de membres
per una raó distinta a la de la separació definitiva
k. Acordar que les reunions de la Junta Directiva i les de la mateixa assemblea
poden ser virtuals, és a dir, no presencials, sempre que les noves
tecnologies de la informació i la comunicació ho permetin amb suficient
garantia de respecte de les regles del joc democràtic
l. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió de certa importància que no estigui
directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació, atès que la relació de
les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i
no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 10
1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any,
en el primer trimestre (gener a març).
2. La Junta Directiva pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari
sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un associat
o un grup d’associats amb un nombre de vots socials no inferior al 10%; en
aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar
de la sol·licitud.
Article 11
1. La convocatòria de l’assemblea ha de fer constar l’ordre del dia, el lloc, la data, i
l’hora de la reunió
2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió,
individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació
actualitzada de membres que ha de tenir l’associació
3. Les reunions de l’Assemblea General les presideix el president de l’associació.
Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de la
Junta Directiva de més edat. Hi actua com a secretari qui ocupi el mateix càrrec
a la Junta Directiva
4. El secretari redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el
president. L’acta ha de recollir un extracte de les deliberacions, el text dels
acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones
assistents
5. En començar cada reunió, es llegeix l’acta de la sessió anterior per tal que
s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra
documentació pertinent ha d’estar a disposició dels socis al local social.
Article 12
1. L’assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de
persones associades presents o representades.
2. L’assistència de la totalitat dels membres deixa sense efecte qualsevol
irregularitat en la convocatòria.
Article 13
1. En les reunions de l’Assemblea General correspon un vot a cada membre
individual i el nombre de vots assignat a l’ingressar (entre 2 i 20) a cada entitat
associada
2. Els acords es prenen per majoria simple dels vots socials presents o
representats, tret dels acords sobre la separació de membres, la modificació
dels estatuts i la dissolució de l’associació, per als quals cal una majoria de dos
terços
3. En l’elecció dels membres de la Junta Directiva, si hi ha més d’una candidatura,
surt elegida la que obté un major nombre de vots. Si hi hagués més de dues
candidatures, es farà l’elecció pel sistema de dues voltes. En tot cas, les

candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista de
tots els membres i llurs domicilis, certificada pel secretari de la Junta Directiva.

