ESTATUTS DE LA COORDINADORA DE
CENTRES D’ESTUDIS DE PARLA CATALANA
PREÀMBUL
La Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana neix a partir de la necessitat
de coordinar i promoure activitats i interessos conjunts dels centres i instituts d’estudis
o altres entitats similars que, d’una banda, tinguin com a objectiu l’estudi, la promoció,
la divulgació, la difusió i la defensa del patrimoni cultural i natural i altres temes d’àmbit
humanístic, en l’àmbit territorial on desenvolupi llur activitat, i de l’altra, utilitzin el català
com a llengua d’expressió i comunicació.
CAPÍTOL I
LA DENOMINACIÓ, ELS FINS I EL DOMICILI
Article 1
Amb la denominació Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (a partir
d’ara CCEPC) desenvolupa les seves activitats una entitat amb personalitat jurídica
pròpia, el funcionament de la qual es regula d’acord amb els presents estatuts i la Llei
orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

Article 2
La CCEPC vol assolir les següents finalitats:
1- Afavorir la coordinació i cooperació entre les diverses entitats que integren
la CCEPC, per tal d’intercanviar informació, experiències i dinàmiques dels
diferents centres.
2- Promoure una major presència pública dels centres i instituts d’estudis i
contribuir a fer que aquests siguin consultats per part dels ciutadans i les
institucions en aquells afers en què són competents i poden emetre opinions,
informes i dictàmens autoritzats.
3- Actuar com a interlocutor vàlid del col·lectiu de centres d’estudis amb la
societat i les diverses administracions, per tal de defensar els interessos propis.
En aquest sentit, promoure iniciatives legislatives i/o administratives en benefici
de les activitats i els projectes dels centres.
4- Establir marcs de col·laboració i participació amb altre tipus d’institucions de la
resta de territoris de parla catalana, així com també, en àmbits territorials més
generals quan es consideri necessari.
En queda exclòs tot ànim de lucre.
Article 3
Per a la concreció d’aquestes finalitats, la CCEPC té previst desenvolupar les
següents activitats amb caràcter enunciatiu i no taxatiu:
1- Crear canals de comunicació entre els investigadors, estimular la relació entre els
centres d’estudis i entre aquests i els arxius, els museus, les universitats i altres
institucions públiques o privades interessades en el compliment de les finalitats
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pròpies de la CCEPC, amb l’objectiu de coordinar línies d’investigació i dur a terme
sessions de treball, conferències i altres activitats d’interès dels associats.
2- Organitzar jornades d’estudi i cursos de formació sobre temes relacionats amb les
activitats pròpies dels centres i instituts d’estudis, per tal de formar els
representants i dirigents de les entitats associades a la CCEPC, amb l’objectiu final
que aquest coneixement s’acabi traslladant a tots els socis de cada centre.
3- Crear mitjans d’informació general on es recullin les diferents activitats i projectes
de recerca i línies d’investigació dels diferents centres d’estudis.
4- Organitzar un sistema per promoure la distribució de les publicacions de les
diverses entitats i/o, si s’escau, d’altres institucions en l’àmbit local i comarcal.
5- Donar suport i assessorament sobre la normativa i les obligacions legals que
puguin afectar el funcionament dels diferents centres i instituts d’estudis.
6- Promoure qualsevol altra activitat que sigui d’interès per als associats i compatible
amb el compliment de les finalitats de la CCEPC.
Article 4
•

El domicili de la CCEPC s’estableix al carrer del Carme, núm. 47, de la ciutat
de Barcelona.

•

Pel que fa a l’àmbit d’actuació de la CCEPC, aquest serà principalment el dels
territoris on estiguin radicades entitats susceptibles d’associar-se lliurement a la
Coordinadora d’acord amb l’article 5 dels presents Estatuts, tot i que podrà
estendre’s també a altres àmbits quan es consideri oportú per a un millor
compliment de les seves finalitats

CAPÍTOL SEGON
Els membres de la CCEPC, els seus drets i les seves obligacions:
Article 5
Poden ser membres de ple dret de la CCEPC aquelles entitats públiques i privades
que així ho sol·licitin, sempre que reuneixin les següents condicions:
1- Tenir com a activitat central l’estudi, la promoció, la divulgació, la difusió i la
defensa del patrimoni cultural i natural i altres temes de caire humanístic, en l’àmbit
territorial on desenvolupi la seva activitat, i utilitzar el català com a llengua
d’expressió i comunicació.
2- Estar compromès en el compliment de les finalitats i els objectius establerts en
aquests Estatuts.
3- Assistir a les reunions de les assemblees generals i participar en les diverses
comissions de treball permanents existents a la CCEPC, en funció de les
possibilitats de cada centre.
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Article 6
El procediment d'admissió d'una entitat a la CCEPC s'iniciarà tal com s’indica a
continuació:
1. Caldrà que l’entitat adreci una sol·licitud d’admissió a la Junta de Govern,
manifestant l’interès d’associar-se i els motius d’aquesta decisió, i que aporti els
següents documents:
 Còpia dels estatuts pels quals es governa l'entitat.
 Certificació de l'acord de l'Assemblea General vàlidament celebrada segons els
seus estatuts, on consti el desig de l'associació d’unir-se a la CCEPC, complirne les finalitats i col·laborar en la realització de les activitats establertes en els
presents estatuts
 Altres documents i dades que es considerin oportuns.
2. En la primera reunió de la Junta de Govern que se celebri després de la recepció
de la sol·licitud aquesta emetrà un informe motivat d’aprovació o de denegació,
que haurà de ser aprovat per majoria absoluta dels seus membres.
3. En cas que l’entitat sol·licitant no hagi estat admesa, podrà presentar al·legacions
en la següent assemblea general que se celebri i si es ratifica la denegació, l’entitat
aspirant no podrà tornar a presentar cap més sol·licitud sobre la mateixa qüestió
fins que hagin transcorregut almenys 12 mesos des de l’anterior.
Article 7
Els membres de ple dret gaudiran dels següents drets:
a)
b)

c)
d)

Prendre part en totes les activitats que organitzi la CCEPC, així com en la
presa de decisions de l’entitat.
Beneficiar-se dels acords presos per l’assemblea i per les diverses
comissions de treball. En aquest sentit, disposaran de tota la informació
generada per l’entitat.
Rebre les comunicacions i informacions sobre les activitats que s’organitzin.
Tenir un representant a l’assemblea de la CCEPC, amb dret a veu i a vot.

Article 8
Seran obligacions del membre de ple dret:
a) Acceptar les prescripcions contingudes en aquests estatuts i els acords vàlids
adoptats per l’assemblea de representants de la CCEPC.
b) Assistir a les assemblees.
c) Abonar les quotes periòdiques que acordi l’assemblea de representants de la
CCEPC.
d) Cooperar en tot moment en el compliment dels objectius de la CCEPC.
e) Comunicar a la CCEPC, en el termini de dos mesos, qualsevol modificació que
es produeixi en relació amb les dades que constin en el document d’admissió.
Article 9
Les entitats membres poden perdre la seva condició de membres de la CCEPC:

3

• De manera voluntària, sol·licitant-ne la baixa, mitjançant escrit adreçat al
president de la CCEPC, acompanyat del corresponent acord adoptat per
l'Assemblea general de l’entitat on s’expressi la intenció d’abandonar la CCEPC.
• Per incórrer en les següents irregularitats:
a) Infringir d’una manera greu i reiterada les normes vigents en matèria
d'associacions o els preceptes continguts en els presents estatuts.
b) Apartar-se d’una manera evident de les finalitats pròpies per les quals es creà
l’associació i que en el seu moment li van permetre entrar a la CCEPC.
c) No assistir a les reunions dels òrgans de govern de la Coordinadora durant un
període de dos anys sense causa justificada.
d) No satisfer la quota acordada per la CCEPC, durant 2 anys consecutius sense
que existeixi cap causa que en justifiqui el retard. Transcorregut el termini, si
l’assemblea de representants no identifica cap justa causa per a la manca de
pagament, decretarà la baixa de l’entitat mitjançant acord raonat.
La indicació o interpretació de l'existència o no de les causes anteriors serà
competència de la Junta de Govern. L’entitat afectada podrà presentar recurs
contra la decisió en la següent assemblea general. En qualsevol cas l’assemblea
haurà de formular resolució definitiva i motivada.

CAPÍTOL III
Dels òrgans de govern de la CCEPC: la Junta de Govern i l’Assemblea

Article 10
L'Assemblea general és l’òrgan suprem de decisió de la CCEPC i està integrada pels
representants de les associacions membres. Cada associació membre hi tindrà un vot,
amb independència del nombre de representants d’aquesta que hi assisteixin.
Article 11.
Són facultats de l’ Assemblea general:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprovar la gestió de la Junta de Govern.
Examinar i aprovar els comptes anuals.
Triar als membres de la Junta de Govern.
Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.
Dissolució de l'associació.
Modificació dels Estatuts.
Disposició o alienació dels béns.
Acordar la remuneració dels membres dels òrgans de representació.

Article 12
Obligatòriament l'Assemblea general haurà de ser convocada, en sessió ordinària,
com a mínim un cop l'any dins dels sis primers mesos, per aprovar el pla d'actuació de
la CCEPC, censurar o convalidar la gestió de la Junta de Govern i aprovar, en el seu
cas, els pressupostos anuals d'ingressos i despeses, així com l'estat de comptes de
l'any anterior.
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L'Assemblea general es reunirà en sessió extraordinària quan així ho acordi la Junta
de Govern o sigui sol·licitat per, com a mínim, el 25% de les entitats membres, en
atenció als assumptes que hagi de tractar, i sempre que s’hagi d’acordar la disposició
o alienació de béns, la separació d’una entitat membre, el nomenament de Junta de
Govern, la sol·licitud de la declaració d'utilitat pública, modificacions estatutàries i
dissolució de la CCEPC.
En l’assemblea de la CCEPC els acords s'adoptaran per majoria simple de vots. No
obstant això, caldrà una majoria de 2/3 per tal de tractar les qüestions que en el punt
anterior requerien assemblea extraordinària, excepte en l’elecció dels membres de la
Junta de Govern, que s’acordarà per majoria simple.
Article 13
Les convocatòries de les assemblees generals, siguin ordinàries o extraordinàries, es
faran de manera fefaent per escrit, expressant el lloc, data i hora de la reunió, així com
també l'ordre del dia. Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de
l'assemblea hauran de transcórrer almenys quinze dies.
Article 14
La Junta de Govern és l’òrgan executiu de la CCEPC. El seu mandat serà per un
període de quatre anys i d’acord amb el procediment establert a l’article següent, n. 15.
La junta porta la gestió administrativa i econòmica, i executa els acords i les directrius
aprovats per l'Assemblea general.
Article 15
Les eleccions als càrrecs de la Junta de Govern es faran cada 2 anys en una
Assemblea general extraordinària que, si s’escau, pugui coincidir amb l’Assemblea
general ordinària. Les candidatures per formar part de la junta, les haurà de presentar
cada centre o institut d’estudis, el qual indicarà, a més, la persona concreta que hi
presenta i per a quin càrrec.
Article 16
- La Junta de Govern està formada com a mínim per un president, un secretari, un
tresorer, dos vicepresidents i dos vocals. Aquests càrrecs necessàriament hauran de
recaure en representants de les diverses entitats membres.
- Es procurarà que la composició de la junta directiva, sigui el màxim d’equilibrada
possible, en el sentit de garantir una representació territorial equilibrada i també la
presència de les diferents tipologies de centres i instituts d’estudis.
Article 17
La Junta de Govern es renovarà per meitat cada dos anys. En el primer torn es
renovaran els càrrecs de president, secretari, vicepresident primer i la meitat dels
vocals. La següent renovació afectarà els càrrecs de tresorer, vicepresident segon i la
resta dels vocals.

5

Article 18
La Junta de Govern, tot i que s’haurà de reunir almenys un cop cada trimestre, es
podrà convocar tantes vegades com ho creguin convenient els seus membres quan
així ho decideixin per majoria simple. No obstant això, el president haurà de convocarles necessàriament quan així ho sol·licitin un mínim de tres dels seus membres.
La junta, que en principi serà presidida pel president, quedarà vàlidament constituïda,
quan hi concorrin, com a mínim, dos dels seus membres i els acords es prendran per
majoria simple dels presents.
Article 19
La Junta de Govern té les facultats següents:
a) Convocar les assemblees generals i dur a terme els acords que s'hi adoptin.
b) Presentar a l'Assemblea General, el balanç i l'estat de comptes de cada
exercici perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici
següent.
c) Prendre les decisions que calgui, en relació amb la compareixença davant dels
organismes públics per demanar ajuts i subvencions o bé per exercir tota mena
d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
d) Sancionar, si s’escau, a qualsevol de les associacions membres, de conformitat
amb l’article 10 d’aquests estatuts
e) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit
d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit de conformitat amb el
que estableix l’article 31.
f) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst aquests estatuts i
donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea general més immediata.
g) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a
l’assemblea o que li hagi estat delegada expressament.
Article 20
Acollint-se al contingut que preveu l’art. 11.5 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març,
reguladora del dret d’associació, els membres de l’òrgan de govern podran rebre
remuneracions en funció del càrrec, sempre que existeixi un acord d’assemblea que
ho permeti i consti a més d’aquesta manera als comptes anuals aprovats per
l’assemblea.
Article 21
La Junta de Govern podrà nomenar un Coordinador general per exercir les facultats
executives que cregui oportú conferir en cada cas.
Aquest professional haurà de rendir comptes únicament davant la junta de Govern, i
actuarà com a mandatari de l'entitat, funció per la qual rebrà la corresponent retribució
fixada pel mateix òrgan de govern.

Article 22
El president de la Junta de Govern ho serà també de la CCEPC i tindrà les següents
atribucions:
• Representar legalment la CCEPC.
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•

•
•

Convocar, presidir i aixecar les sessions que celebri la Junta de Govern i
l'Assemblea general. Dirigir les deliberacions de l'una i de l’altra, i decidir amb
vot de qualitat en cas d'empat.
Proposar el pla d'activitats de la CCEPC a la Junta de Govern i dirigir les seves
tasques.
Ordenar els pagaments acordats vàlidament.

Article 23
El secretari té al seu càrrec la direcció dels treballs administratius de la CCEPC, rep i
tramita les sol·licituds d'ingrés, porta el llibre de registre d'entitats federades, aixeca,
redacta i signa les actes de les reunions i emet certificats.
Article 24
El tresorer dirigeix la comptabilitat i dóna compte dels ingressos i despeses, així com
de l'estat de comptes de l'any anterior, que hauran de ser presentats a la Junta de
Govern, perquè aquesta, al seu torn, els sotmeti a l'aprovació de l'Assemblea general.
Porta el llibre de caixa, signa els rebuts de quotes, paga les factures aprovades per la
Junta de Govern, les quals han d'ésser visades prèviament pel president, i ingressa el
que sobra en les comptes corrents de l’entitat .
Article 25
Els dos vicepresidents, substituiran el president de forma subsidiària, en absència
d’aquest, motivada per malaltia o qualsevol altra causa, i en aquest supòsit tindran les
mateixes atribucions que ell.
Capítol IV . Les comissions o grups de treball
Article 26
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els
membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta de
Govern i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta de Govern s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de
treball, els encarregats dels quals li han de presentar com a mínim una vegada al
trimestre un informe detallat de les seves actuacions.
CAPÍTOL V
Del règim econòmic
Article 27
La CCEPC no disposa de patrimoni fundacional.
Article 28
Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament de les activitats de la
CCEPC seran els següents:
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a) Les quotes anuals fixades en assemblea general per aquelles organitzacions
que hagin estat acceptades segons el procediment d’admissió.
b) Els productes dels béns i drets que li corresponguin en propietat, així com les
subvencions, llegats i donacions que pugui rebre de forma legal.
c) Els ingressos que obtingui mitjançant les activitats lícites que acordi l’assemblea.

Article 29
Tots els membres de la CCEPC tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament,
mitjançant quotes o derrames de la manera i en la proporció que determini
l'Assemblea general, a proposta de la Junta de Govern. No atendre aquesta obligació
suposarà incórrer en la demora que estableix l'article 9 d'aquests estatuts i que podria
donar lloc a l’expulsió de l’entitat que hagi incomplert l’obligació esmentada.
Article 30
L'administració dels fons de la CCEPC es portarà a terme en tot detall, sotmesa per
part de l’assemblea a la corresponent intervenció i publicitat, a fi que les entitats
membres puguin tenir coneixement periòdic del destí dels esmentats fons. Anualment
se’ls comunicarà l'estat de comptes d'ingressos i despeses.
Article 31
En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o
d'estalvi hi han de figurar les signatures del tresorer i del coordinador general.
Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb una de les dues firmes.
Article 32
L'exercici associatiu i econòmic serà anual i el seu tancament tindrà lloc el 31 de
desembre de cada any.
CAPÍTOL VI
De la dissolució
Article 33
La CCEPC podrà ser dissolta si així ho acorda l'Assemblea general extraordinària
convocada de manera fefaent, que s’hi haurà d’haver pronunciat a favor per una
majoria de 2/3 parts de les organitzacions membres presents.
A continuació l'Assemblea general nomenarà una comissió liquidadora, integrada per
cinc membres, la qual es farà càrrec dels fons que existeixin i, un cop satisfets els
deutes, el romanent net, si n’hi hagués, serà lliurat per l'esmentada comissió
preferentment a alguna entitat sense ànim de lucre que treballi en favor de la
coordinació dels centres d’estudis de parla catalana.
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA:
En la data d’aprovació d’aquests Estatuts tota la junta quedarà renovada per 4 anys
excepte el president, el vicepresident primer, el secretari i la meitat dels vocals, que
tindran un mandat més curt, ja que al cap de dos anys a partir d’aquesta data hauran
de ser renovats per tal d’iniciar la renovació per meitat determinada a l’apartat 17
d’aquests Estatuts.
DILIGÈNCIA DE CERTIFICACIÓ:
Certifico que aquests Estatuts han estat modificats per l’Assemblea general
extraordinària celebrada a Figueres amb data 11 de febrer de 2006, amb l’objectiu
d’adaptar-ne el redactat a l’actual Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del
dret d’associació.

Figueres, 11 de febrer de 2006
El Secretari:

Vist-i-plau El President:
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