Ciutadella de Menorca

ESTATUTS
DE LA SOCIETAT CULTURAL

CERCLE ARTÍSTIC
APROVATS A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINÀRIA DE 30 - 0 4 - 2014

CAPÍTOL I
De la Societat
Art. 1 La societat denominada CERCLE ARTÍSTIC tindrà el seu
domicili a la Plaça des Born, núm. 19 de Ciutadella de Menorca,
regularà les seves activitats a l’empara de l’article 22 de la
Constitució Espanyola, i d’acord també amb la Llei Orgànica
1/2002 de 22 de març del Dret d’Associació i d’acord amb els
seus Estatuts. L’àmbit d’acció territorial de la societat serà la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Art. 2 Amb el seu establiment, aquesta Societat pretén proporcionar a la població en general un centre amb instal·lacions
i serveis adequats per a les seves activitats d'ordre literari,
artístic i cultural tant dins l'àmbit local com l’autonòmic i
l’estatal. Per tal d'assolir aquest fi, aportarà els mitjans necessaris fins al punt que li sigui factible.
Art. 3 La durada de la Societat serà indefinida; només es podrà
dissoldre per mitjà d'acord pres per la Junta General i en els
casos que reculli la llei.
Art. 4 El local romandrà obert durant l'horari que determini
la Junta Directiva.
CAPÍTOL II
Del Règim Econòmic
Art. 5 Els recursos econòmics prevists per al desenvolupament
dels fins i les activitats de l’associació seran variables i estaran
composts per:
1r.– Les quotes dels socis, les quals seran abonades per
trimestres o per anualitats.
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2n.– Les subvencions, llegats i herències que pugui rebre
de forma legal per part d’organismes públics i privats, dels
associats o de terceres persones.
3r.- Qualsevol ingrés procedent de la cessió d’ús d’instal·lacions i/o servei.
4t.- Qualsevol altre recurs lícit.
Art. 6 El patrimoni social de l’entitat està constituït pels béns,
drets i obligacions susceptibles de valoració econòmica, i es
xifra en la quantitat de 200.175,85¤.
Art. 7 El pressupost anual ordinari s’estableix tenint en compte
els recursos econòmics que s’obtenguin sobre la base dels
ingressos referits al primer article d’aquest capítol, i serà
competència de la Junta Directiva. El límit pressupostari es
xifra en 300.000,00 ¤. L’exercici econòmic coincidirà amb l’any
natural i quedarà tancat el 31 de desembre.
CAPÍTOL III
Dels socis
- Secció 1 Art. 8 La Societat estarà formada per un nombre variable i
indeterminat de socis.
Art. 9 Podran ser socis amb ple dret totes les persones majors
d'edat i amb capacitat per obrar que no estiguin subjectes a
condemna penal o incapacitat civil declarada judicialment. També podran ser socis les persones jurídiques, comunitats de
béns i altres entitats legalment establertes.
Art. 10 No obstant el que s'estableix a l'article anterior, podran
ser socis les persones menors d'edat i gaudiran de tots els
drets que suposa la qualitat de soci, llevat dels següents:
a) No tindran vot a les Juntes Generals ordinàries ni ex-5-

traordinàries, per la qual cosa no podrà sumar–se la seva
presència als efectes establerts ni per tal d'establir majories
o convocatòries.
b) No podran ser elegits per a càrrecs directius i, per tant,
quedaran exonerats del deure d'acceptació que, per a la resta
dels socis, imposen els presents Estatuts.
- Secció 2 (Ingrés a la Societat) Art. 11 Tot aspirant a soci haurà de presentar una sol·licitud
d'ingrés a la Junta Directiva per mitjà del secretari, en la qual
constaran el nom, els llinatges, el domicili i tots aquells requisits
necessaris que acreditin la seva capacitat per ser soci.
Art. 12 Una vegada admesa la sol·licitud, el secretari la registrarà i la datarà.
Art. 13 La Junta Directiva decidirà l'admissió de l'aspirant
mitjançant votació.
Art. 14 Si no fos admès, no podrà tornar a sol·licitar de bell
nou l'ingrés fins que no hagin transcorregut sis mesos des de
la no admissió.
Art. 15 Una vegada admès, l'aspirant quedarà subjecte a les
obligacions i serà beneficiari de tots els drets que consten
en aquests Estatuts, per al coneixement dels quals podrà
recollir-ne a la Secretaria un exemplar just hagi rebut el
coneixement oficial de l'acord favorable de la Junta Directiva.
- Secció 3 (Deures dels Socis) Art. 16 Són deures dels socis:
1.–Respectar aquests Estatuts.
2.–Vetlar pel bon nom i progrés de la Societat.
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3.–Procurar la concòrdia entre els socis.
4.–Respectar i donar suport a la Junta Directiva.
5.–Assumir el que disposi l'esmentada Junta Directiva, així
com també la General.
6.–Pagar les quotes trimestrals o anuals.
7.–Assistir a les Juntes Generals.
8.–Acceptar els càrrecs per als quals sigui elegit, llevat que
disposi de causa justificada.
Art. 17 Si algun soci contradiu aquests Estatuts o causa qualque perjudici a l’entitat, el president podrà acordar les mesures
oportunes, i li podrà imposar la suspensió dels drets que cregui
convenients, donant compte a la Junta Directiva, la qual resoldrà.
Art. 18 Tot aquell soci que deixi d'abonar la quota serà forçosament donat de baixa per la Junta Directiva i no podrà reingressar a la Societat fins que no transcorri un any o pagui les
quotes que degui. A més, el fet d'haver estat soci no l'eximeix
de les formalitats fixades per a l'ingrés.
Art. 19 Seran separats de la Societat tots els socis que incorrin
en qualque defecte d'incapacitat (com en el cas de retirar-los
el seu pare o tutor el permís per ser socis), ser condemnats
en procés criminal, etc. I per al seu reingrés a la Societat
hauran de procedir altre cop amb tots els requisits necessaris
exigits per a l'ingrés.
- Secció 4 (Drets dels Socis) Art. 20 Són drets dels socis:
1.–Gaudir del local, mobles i diversos estris de la Societat,
sempre sense perjudici de la resta dels socis, així com també de les activitats que la Societat organitzi.
2.–Rebre els serveis del conserge i de la resta d'empleats
de la Societat, amb la mateixa condició esmentada a l'apartat
anterior.
3.–Presentar aspirants a la Societat.
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4.–Dirigir peticions fonamentades a la Junta Directiva.
5.–Disposar de veu i vot a les Juntes Generals.
6.–Ser elegit per a tots els càrrecs de la Junta Directiva,
complint prèviament amb tots els requisits que s’especifiquen a efectes de l'elecció de l'esmentada junta.
Art. 21 Els drets dels socis són personals i intransferibles.
CAPÍTOL IV
Del Govern de la Societat
Art. 22 La Societat serà governada per una Junta Directiva i
una Junta General constituïda reglamentàriament.
- Secció 1 (La Junta General) Art. 23 Les Juntes Generals es divideixen en ordinàries i
extraordinàries. Les primeres se celebraran dins la primera
quinzena de juny de cada any per tal de tractar els assumptes
generals i per al nomenament dels socis que han de passar
a ocupar càrrecs vacants a la Junta Directiva. Les extraordinàries se celebraran: quan la Junta Directiva ho cregui convenient, quan sigui convocada pel Consell Assessor de la Societat,
o quan ho demanin per escrit, com a mínim, un 5% dels socis.
Art. 24 Les Juntes Generals Extraordinàries seran convocades,
si és possible, per mitjà d'un diari local i pels altres mitjans
de comunicació que es considerin oportuns. També es
col·locarà un avís de la convocatòria en un lloc visible del
Local Social, on romandrà exposat durant 15 dies, i hi constarà
la data, el lloc i l’ordre del dia. A més, durant la seva celebració
no es podrà tractar cap més assumpte que no consti a l’ordre
del dia. No obstant açò, sempre que la Junta Directiva ho
consideri oportú podrà convocar Junta General Extraordinària
amb tan sols un dia d'antelació, previ avís domiciliari a tots
els socis.
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Art. 25 La Junta General quedarà vàlidament constituïda en
primera convocatòria amb l’assistència d’un mínim de la meitat
més un dels socis, presents o representats. Quedarà vàlidament
constituïda en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre
de socis presents o representats. La segona convocatòria s’haurà
de fer mitja hora després de la primera i en el mateix lloc, i
s’haurà d’haver anunciat amb la primera.
Art. 26 En cas que la Junta General no es pugui constituir, no
es pugui celebrar la votació, ni es doni resolució a cap assumpte
per mor d'una insuficiència del nombre de socis, serà convocada
novament en un termini màxim de 8 dies. Aquesta convocatòria
s’haurà d'exposar en un lloc visible de la Societat i hi constarà
la data, l'hora i el lloc de la celebració.
Art. 27 La celebració de les Juntes Generals haurà de tenir
lloc forçosament als locals socials.
Art. 28 Amb la vènia del president, els socis podran fer ús de
la paraula, així com demanar la lectura de qualsevol article
recollit en aquests Estatuts.
Art. 29 Els acords que es prenguin a la Junta General es faran per majoria de vots, i els socis podran abstenir–se a la
votació.
Art. 30 Les votacions sempre seran públiques, llevat que
recaiguin sobre alguna persona o que ho demani un mínim
d'un 25% dels socis assistents, en què seran secretes.
Art. 31 Els socis podran formar part de les sessions i votacions, i per aquest motiu hauran d'estar inscrits com a tals
per si es presenta alguna reclamació sobre la seva qualitat
de soci.
Art. 32 Dels vots consignats per escrit a paperetes, en serà
constatada la seva claredat, i no duran ratlles ni raspadures.
Tan sols es toleraran esmenes quan servesquin per modificar
per escrit alguna paraula impresa.
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Art. 33 Quan els vots no hagin de ser categòricament afirmatius
o negatius, hauran de constar forçosament per escrit.
Art. 34 Són competències de la Junta General:
1.–Aprovar o desaprovar l'acta de la Junta General anterior.
2.–Examinar i aprovar el balanç econòmic de l'exercici
anterior.
3.–Nomenar els socis que hagin d'ocupar els càrrecs vacants
que hi hagi a la Junta Directiva, bé per caducitat, per inhabilitació, renúncia o absència perllongada injustificada. La
posterior verificació de les candidatures serà feta pel Consell
Assessor, al qual els seran presentades dins un termini
mínim de 8 dies abans de la celebració de la Junta General.
4.–Nomenar les comissions que trobi convenients.
5.–Discutir i resoldre qualsevol assumpte d'interès per a
la Societat que figuri a l'ordre del dia.
- Secció 2 (La Junta Directiva) Art. 35 La Junta Directiva estarà formada per un president, dos
vicepresidents, dos secretaris, un vicesecretari, un tresorer, un
vicetresorer, un bibliotecari i vocals 1r, 2n, 3r i 4t, a més d'un
nombre indeterminat de vocals en representació de les diferents
Seccions i Entitats adherides al Cercle Artístic. L’exercici d’aquests
càrrecs serà gratuït i, en cap cas, rebran cap retribució amb
càrrec a fons o subvencions públiques rebuts per l’entitat.
Art. 36 Els socis que hagin d'ocupar els esmentats càrrecs
seran elegits a les dates fixades per la Junta General.
Art. 37 Quan per raons de força major quedi vacant algun
càrrec, la Junta Directiva podrà nomenar un nou soci, si ho
creu convenient, per a l'esmentat càrrec. No obstant açò,
aquest càrrec serà ocupat durant el període de temps que
havia de tenir la vacant que va quedar buida.
Art. 38 Els individus de la Junta Directiva es renovaran cada any
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en la Junta General Ordinària la primera quinzena de juny. A la
primera renovació, es nomenaran: president, vicepresident 2n,
secretari 2n, tresorer i vocals senars (1r i 3r). A la següent
renovació, la resta de càrrecs: vicepresident 1r, secretari, vicetresorer, bibliotecari i vocals parells (2n i 4t). Aquest ordre se
seguirà a les successives renovacions. La resta de càrrecs es
renovaran segons el que disposin els seus respectius Estatuts.
Art. 39 Els socis que siguin nomenats hauran de prendre
possessió dels seus càrrecs a la primera Junta Directiva que se
celebrarà a tal efecte dins del termini màxim de 8 dies. En
aquesta mateixa Junta cessaran els membres sortints. A l'acta
corresponent, hi constarà la relació completa de documents,
llibres d'actes i comptables, balanços i inventaris, i, a més, anirà firmada reglamentàriament per tots els càrrecs, els sortints
i els entrants.
Art. 40 Els socis nomenats hauran d'acceptar els càrrecs, ja
que els de la Junta Directiva són obligatoris per a tots els socis.
Art. 41 Els membres de la Junta Directiva podran ser reelegits,
però llavors no serà obligatòria l'acceptació del nomenament,
llevat que hagi transcorregut un any d’ençà que va deixar de
pertànyer a l'esmentada Junta.
Art. 42 Els membres de la Junta Directiva cessaran del seu
càrrec en el transcurs del temps reglamentari per inhabilitació,
per renúncia admesa i per absència perllongada injustificada.
Art. 43 L'assistència a les Juntes és obligatòria per als
membres de la Directiva. A aquest efecte, el Secretari consignarà
els noms dels assistents a l'acta corresponent.
Art. 44 Les Juntes Directives podran ser ordinàries i extraordinàries. Les primeres se celebraran periòdicament a les dates
que determini la presidència, i les segones en els casos que, per
necessitat, determini el propi president o un mínim de 5 directius.
El president podrà convocar Juntes Ordinàries de Gestió amb
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la presència de la part de la Junta Directiva dedicada a aquestes
funcions, des d'ara anomenada Junta de Govern, formada per
la Junta Directiva fins al vocal 4t inclòs.
A les Juntes Extraordinàries podran ser convocats tots els
membres de la Junta Directiva, cosa que significa tots els
membres de la Junta Directiva, inclosos els vocals de representació als quals fa referència l'art.38 d'aquest Reglament.
A ambdós tipus de reunions, el president hi podrà convocar els
vocals de Presidència que cregui oportuns.
Art. 45 Les Juntes Directives se celebraran obligatòriament
als locals socials.
Art. 46 Són competències i deures de la Junta Directiva:
1.–Acordar la manera més convenient per tal que tenguin
efecte els acords de la Junta General quan aquesta no ho
hagi fet.
2.–Disposar dels fons de la Societat amb la màxima economia. No es podran contractar emprèstits sense l'aprovació
de la General.
3.–Vetlar pel bon ordre i progrés de la Societat.
4.–Observar i fer complir aquests Estatuts, resolent els
casos imprevists.
5.–Proporcionar el mobiliari necessari i acordar dur a terme
les obres per a la conservació del local.
6.–Nomenar les comissions que siguin necessàries per
gestionar qualsevol assumpte.
7.–Formular els contractes necessaris per a l'interès i vida
de la Societat.
8.–Formular els contractes relatius a espectacles o activitats
públiques.
9.–Formalitzar contractes de treball del personal que, en
qualsevol moment, sigui necessari per a l'organització
interna de la Societat.
10.–Donar de baixa els socis que s'ho meresquin pels seus
actes.
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11.–Establir l'horari d'obertura del Local Social.
12.–Posar en coneixement de la propera Junta General
els acords més rellevants.
13.–Serà atribució de la Junta Directiva vigent, junt amb la
meitat de la darrera Junta sortint, nomenar i acomiadar el
conserge de la manera que cregui més profitosa per a la
Societat.
14.–Presentar anualment l'estat econòmic de la Societat,
el qual anirà firmat pel president i pel tresorer, i s'exposarà
en un lloc visible de la Societat.
15.–I la resta que s’assenyali a l'articulat d'aquests Estatuts.

- Secció 3 (Els càrrecs de la Junta Directiva) Títol 1r
EL PRESIDENT
Art. 47 Són competències del president:
1.–Convocar i presidir les Juntes de tot tipus, dirigir les deliberacions, rebre i dipositar a l'urna els vots dels socis,
obrir i aixecar les sessions.
2.–Cuidar que es duguin a terme els acords presos a les
juntes, tenint vot decisiu en casos d'empat.
3.–Firmar amb el secretari les actes de les sessions, així
com també tots aquells documents referents a Secretaria,
Arxiu o Tresoreria que s'estenguin a favor d'alguna persona
externa a la Societat.
4.–Posar el vistiplau als comptes que hagi de satisfer la
Tresoreria.
5.–Dirigir les gestions oportunes per al bon funcionament
de la Societat.
6.–Nomenar i destituir els vocals de Presidència que cregui
oportuns, els quals finalitzaran la seva funció quan cessi
el president que els hagi nomenat.
7.–Podrà atorgar mandats, incloent–ne d'especials, a favor
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dels procuradors dels Tribunals o de qualsevol altra persona,
per als servei dels drets de tot ordre que afectin la Societat,
donant-ne compte a la Directiva i al Consell Assessor.
Títol 2n
VICEPRESIDENTS 1r i 2n
Art. 48 Els vicepresidents, segons l’ordre establert, substituiran
el president en les seves absències, voluntàries o forçoses, i
per malalties que li impedesquin l'exercici del seu càrrec.
El president delegarà en cadascun d'ells les feines que cregui
convenient.
Art. 49 Quan l'absència tengui lloc per un període de 15 dies,
el president donarà avís al seu vicepresident perquè el substituesqui.
Títol 3r
EL SECRETARI 1r
Art. 50 És el secretari de l’entitat i com a tal estendrà l'acta
de cada Junta que se celebri al llibre disposat a aquest efecte,
amb els requisits legals, i la firmarà juntament amb el president o amb la persona que en aquell moment el substituesqui.
Art. 51 Les actes hauran d’estar escrites amb claredat, sense
ratlles, raspadures, esmenes ni interpel·lacions. En cas d'error
o defecte, se salvarà a continuació o al marge de l'acta amb
les firmes preceptives.
Art. 52 Aixecarà inventari de totes les pertinences de la Societat,
amb el corresponent visat del president.
Art. 53 Amb les dades que li faciliti el tresorer, mantindrà
actualitzat un llistat mensual d'altes i baixes de socis.
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Art. 54 Haurà de verificar les convocatòries per ordre del
president, així com també els avisos, notificacions, oficis, etc.
que siguin necessaris per a la comunicació de les Juntes, i del
president amb els socis o persones externes.
Art. 55 Autoritzarà els documents de la Societat, els quals no es
podran treure del Local Social, llevat dels casos prevists per la llei.
Art. 56 Expedirà les certificacions pertinents.
EL SECRETARI 2n
Art. 57 És el secretari del Premi Born, i com a tal serà l'encarregat d'organitzar, coordinar i realitzar totes aquelles feines
i gestions que siguin necessàries per dur a bon terme la convocatòria del Premi Born, així com també tots els actes relacionats amb aquesta celebració.
També assumirà totes les tasques de representació de l’Entitat
a tots aquells actes relacionats amb l’esmentat premi.
Títol 4t
EL VICESECRETARI
Art. 58 Substituirà el secretari en els mateixos supòsits de l'art. 48.
Art. 59 Si és necessari, es farà càrrec, juntament amb el
titular, de tots els assumptes corresponents a Secretaria.
Títol 5
EL TRESORER
Art. 60 El tresorer és l'encarregat de portar la comptabilitat
de la Societat en els llibres disposats a aquest efecte.
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Art. 61 Conservarà sota el seu poder i responsabilitat els fons
socials que, pel seu volum, no sigui necessari dipositar en
institucions de crèdit. En cas de voler disposar dels fons dipositats a bancs o caixes d'estalvi, seran necessàries dues firmes.
Art. 62 Expedirà els rebuts de les quotes trimestrals i anuals,
així com també de la resta d'ingressos que es produesquin.
Art. 63 Haurà de dur un llistat de socis, excloent–ne aquells que
no abonin les seves quotes, la baixa dels quals proposarà a la
Junta Directiva i serà ella la que ho decidirà.
Art. 64 Verificarà els pagaments necessaris sempre que el document del creditor dugui el vistiplau del president, després de
la corresponent aprovació de la Junta Directiva.
Art. 65 Mensualment presentarà a la Junta Directiva un estat
de l'actiu i passiu dels fons socials per a la seva revisió i posterior aprovació.
Títol 6
EL VICETRESORER
Art. 66 El vicetresorer substituirà el tresorer en els mateixos
supòsits de l'art. 48.
Art. 67 Si fos necessari, es farà càrrec, juntament amb el titular,
dels assumptes corresponents a Tresoreria.
Títol 7
EL BIBLIOTECARI
Art. 68 El bibliotecari tindrà cura de la Biblioteca Àngel Ruiz i
Pablo, on ordenarà els volums i formarà el catàleg corresponent,
el qual romandrà a disposició dels socis.
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Art. 69 Amb l'aprovació necessària de la Junta Directiva,
adquirirà els llibres que cregui convenients, així com també
formalitzarà les subscripcions als diaris, setmanaris i revistes
que cregui oportuns. També gestionarà els volums que siguin
donats a la societat.
Art. 70 Vetlarà perquè les revistes d’interès teatral i cultural
formin part del fons bibliogràfic.
Títol 8
ELS VOCALS
Art. 71 Seran els responsables de les diverses àrees d'organització que els siguin designades per part del president.

CAPÍTOL V
El Conserge
Art. 72 Serà l'encarregat del servei, neteja i ordre del Local
Social, tenint al seu càrrec el mobiliari i els estris de la Societat
sota la seva responsabilitat estricta, segons el que establesqui
l'inventari de Secretaria.
Art. 73 Podrà tenir els dependents o empleats que cregui
necessaris, prèvia aprovació de la Junta Directiva, i serà el responsable dels seus actes.
Art. 74 Estarà subjecte a les ordres de la Junta Directiva quan
es tracti d'interessos de la Societat.
Art. 75 Resoldrà immediatament sobre qualsevol desordre que
hi hagi, i en donarà compte a la Junta Directiva.
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Art. 76 Mantindrà obert el Local Social i la resta de dependències durant l'horari establert per la Junta Directiva.
Art. 77 El nou conserge estarà obligat a fer–se càrrec de les
existències de begudes i licors, del servei per al seu ús, així
com també del mobiliari corresponent, que sigui propietat del
conserge anterior.
Art. 78 Es farà càrrec de la resta de supòsits que s'especifiquin
al seu contracte d'explotació del servei de consergeria.

CAPÍTOL VI
El Consell Assessor
Art. 79 El Consell Assessor és una junta independent de la
Junta Directiva, que assessorarà amb el seu criteri tots aquells
assumptes que el president o la Junta Directiva considerin
oportuns sotmetre a la seva consideració o viceversa.
Art. 80 Les reunions del Consell Assessor podran ser ordinàries
i extraordinàries.
Les ordinàries tindran lloc: una dins dels 3 primers dies del mes
de juny anteriors a la Junta General Anual, i una altra durant el
mes de desembre de cada any. Seran convocades pel president
i s'exposaran els assumptes i la situació de la Societat.
Les extraordinàries tindran lloc quan la Junta Directiva ho
cregui oportú o quan ho cregui oportú el Consell Assessor; en
aquest cas, la convocatòria serà sol·licitada a la Junta Directiva
per la meitat més un dels membres de l'esmentat Consell.
Art. 81 Les reunions del Consell Assessor seran convocades
per escrit i enviades a cadascun dels seus membres. Seran
presidides pel president de la Societat i hi assistirà el secretari
per tal d'aixecar acta dels assumptes que es tractin.
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Art. 82 El Consell Assessor estarà format per un mínim de 7
membres, els quals hauran de ser ineludiblement socis de
l'Entitat i no podran exercir cap càrrec a una altra entitat afí
al Cercle Artístic.
Art. 83 Exercirà de portaveu del Consell Assessor el membre
que aquest mateix Consell designi.
Art. 84 La pertinença com a membre del Consell Assessor
tindrà una durada indefinida; no obstant açò, podran cessar
per: a) dimissió, que s'haurà de comunicar per escrit a la Junta
Directiva; b) cessament, que es produirà per la no assistència
a dues reunions ordinàries del Consell sense causa justificada;
en aquest cas, el president ho notificarà a l'interessat; c)
inhabilitació.
Art. 85 Per al nomenament d'un nou conseller, serà el propi
Consell Assessor qui proposi a la Junta General el candidat
que consideri idoni. Durant el període comprès entre el seu
nomenament pel Consell Assessor i la seva aprovació per la
Junta General, aquest nou membre podrà exercir les funcions
inherents al càrrec.
Art. 86 El nou membre del Consell Assessor formalitzarà la
seva presa de possessió a la primera Junta ordinària que se
celebri després del seu nomenament.
Art. 87 Seran funcions del Consell Assessor, a més de les ja
esmentades:
1.–Aprovar les candidatures per a la Junta Directiva de la Societat, segons l'art. 37 d'aquests Estatuts.
2.–Convocar la Junta General Extraordinària en els casos
que, segons el seu criteri, consideri oportuns, per negligència de la Junta Directiva o per buit de poder. N’ha
d'exercir la Presidència el president de la Societat o el
membre portaveu del Consell Assessor.
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CAPÍTOL VII
Activitats del Teatre
Art. 88 La Junta Directiva, quan hagi de fer–se algun espectacle
teatral, concert, etc., en tindrà cura de la supervisió i organització
sempre i quan aquests estiguin programats per part d'aquesta
Societat.
Art. 89 La Societat promourà la creació i desenvolupament de
seccions artístiques, musicals i culturals en general, acollides
de la forma que cregui més convenient.
Art. 90 Respecte als actes que es facin al teatre, la Junta Directiva procurarà els avantatges i les bonificacions que cregui
oportuns per als socis.

CAPÍTOL VIII
Reforma del Reglament
i dissolució de la Societat
Art. 91 La reforma de tots o qualsevol dels articles d'aquests
Estatuts s'haurà de fer a la Junta General Extraordinària
convocada pels tràmits de l'art. 24 i mitjançant avís domiciliari
a tots els socis amb 15 dies d'antelació.
Art. 92 Perquè pugui constituir–se i prendre acord la Junta,
és necessària l'assistència de la meitat més un dels socis;
no obstant açò, si a la primera convocatòria no hi assistís
el suficient nombre de socis, es farà en segona convocatòria,
que tindrà lloc el mateix dia o en dia posterior, segons
cregui convenient la Junta Directiva. Serà després vàlid
qualsevol acord, sigui el que sigui el nombre de socis assistents.
Art. 93 El Cercle Artístic es dissoldrà quan ho cregui convenient
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la Junta General convocada extraordinàriament segons els
mateixos tràmits dels art. 91 i 92.
Art. 94
a) Un cop acordada la dissolució, la Junta General prendrà les
mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i
drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació
de qualsevol operació pendent.
b) La Junta General està facultada per elegir una comissió
liquidadora sempre que ho cregui necessari.
c) Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat
personal. La seva responsabilitat quedarà limitada a complir
les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
d) El romanent patrimonial que resulti de la liquidació de
l’entitat en cas de dissolució es destinarà a alguna entitat
considerada com a beneficiària de mecenatge d’acord amb la
llei 49/2002 de 23 de desembre de Règim Fiscal de les Entitats
sense Fins Lucratius i dels Incentius Fiscals al Mecenatge, o
a alguna entitat pública de naturalesa no fundacional dedicada
a fins d’interès general.
e) Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan
referència els números anteriors d’aquest mateix article seran
competència de la Junta Directiva, si la Junta General no ha
conferit aquesta missió a una comissió liquidadora especialment
designada.
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