Estatuts
del
Centre Català de Munic
Associació dels amics de la llengua i la cultura catalana a
Munic
§ 1 NOM, SEU, EXERCICI FISCAL
a)
b)
c)

El nom de l’associació és “Centre Català de Munic (CCM)”. S’ha d’haver inscrit en el
registre d’associacions. Després de la inscripció, l’associació porta l’afixe “e.V.”.
La seu de l’associació és a Munic (Alemanya).
Per a l’exercici fiscal de l’associació es considera l’any civil.

§ 2 FINALITAT DE L’ASSOCIACIÓ
a)
b)
c)
d)

El “Centre Català de Munic (CCM)” és una associació dels amics de la cultura
catalana, així com de les persones catalanoparlants de Munic i voltants.
El CCM és confessionalment neutral i apolític, el que significa que l’associació com a
tal no representa ni a un partit polític, ni a una confessió en particular.
El català és la llengua oficial de l’associació. Altres llengües es poden parlar per tal
de garantir la comunicació amb altres persones, associacions o organismes oficials
d’altres llengües.
La finalitat de l’associació és promoure l’art i la cultura, així com el sentiment
internacional, la tolerància en tots els àmbits de la cultura i la idea de comprensió
entre persones.
Els propòsits dels estatuts es duran a terme, en particular, de la següent manera:
1. Organitzar i participar en esdeveniments tradicionals, culturals i esportius a
Munic i tota Baviera.
2. Donar suport, especialment als nouvinguts de l’àmbit cultural català, per tal de
promoure la integració en la vida social a Munic i Baviera, per exemple, a
través d’una pàgina web i de l’organització d’actes informatius.
3. Facilitar i promoure la llengua, la història, l’art i les tradicions catalanes, per
exemple, a través de trobades literàries i cinematogràfiques, exposicions,
organització de grups de parla, cant i ball per a adults i nens oberts al públic
en general.

§ 3 UTILITAT PÚBLICA
Els fins de l’associació són exclusivament i directament sense ànim de lucre en
relació a la secció d’“Objectius fiscals” de la llei general tributària.
L’associació és altruista; no persegueix el lucre econòmic propi. Els fons de
l’associació només poden ser utilitzats per a les finalitats estatutàries. Els membres
no reben cap ajuda dels fons de l’associació. Les despeses alienes a la societat o
remuneracions desproporcionadament altes no poden ser directament assignades a
cap persona.

§ 4 TIPUS DE SOCIS

a)
b)

Els següents tipus de socis poden formar part del CCM: a) membres actius i b)
membres honoraris.
Els membres actius de l’associació CCM poden ser totes les persones que
s’identifiquen amb els objectius de l’associació. L’admissió a l’associació està
subjecta a la condició que els sol·licitants acceptin els estatuts vigents.
Els membres honoraris de l’associació CCM poden ser totes aquelles persones que
hagin demostrat un compromís excepcional. La junta directiva de l’associació
decideix sobre l’elecció d’una persona com a membre honorari.

§ 5 ADMISSIÓ DE SOCIS
a)
b)
c)
d)

L’afiliació a l’associació està oberta a qualsevol persona física o jurídica major
d’edat, independentment del seu origen ètnic i social, creences religioses o
orientació sexual.
L’admissió dels membres la decideix la Junta Directiva. Només pot ser rebutjada si
els propòsits declarats per l’associació en els apartats § 2 i 3 fossin qüestionats pels
membres.
Els membres honoraris es designen per la Junta Directiva a l’Assemblea General.
Abans de la fundació de l’associació, els fundadors designen l’admissió (provisional)
dels membres. L’afiliació es fa efectiva amb la fundació de l’associació.

§ 6 BAIXA DE SOCIS

a)
b)
c)

d)

La baixa de l’associació pot ser per les causes següents: a) defunció, b) renúncia
voluntària, c) suspensió de pagament, d) exclusió.
L’afiliació s’extingeix per defunció del soci (en el cas de persones jurídiques per la
pèrdua de capacitat jurídica).
La renúncia voluntària s’efectua mitjançant una declaració escrita dirigida a un
membre de la Junta Directiva. La baixa només es podrà fer efectiva al final de l’any
natural i subjecte a un preavís de tres mesos.
L’afiliació es dóna per acabada, per resolució de la Junta Directiva, si el pagament
de la quota d’afiliació no es fa en un any, a pesar d’haver rebut tres recordatoris.
L’expulsió de la llista de membres només es podrà decidir un cop hagin
transcorregut tres mesos des de l’enviament de la tercera carta d’amonestació, i no
s’hagin pagat els deutes de les quotes. El soci ha de ser informat de la cancel·lació.
Malgrat la baixa, el pagament de les quotes pendents és obligatori.
Un membre pot ser expulsat de l’associació per resolució de la Junta Directiva si ha
infringit greument els interessos de l’associació. Abans que la resolució sigui
aprovada, el soci tindrà l’oportunitat de justificar-se personalment o per escrit davant
la Junta Directiva fixant un termini raonable. El soci té dret a apel·lar davant
l’Assemblea General en contra de la decisió d’exclusió feta per la Junta Directiva. Els
seus drets d’afiliació deixaran de ser vàlids fins que s’hagi adoptat una decisió
col·lectiva sobre el recurs d’apel·lació a favor del soci.

§ 7 DRETS I OBLIGACIONS DELS SOCIS
a)
b)

Els socis tenen el dret de participar en tots els esdeveniments organitzats pel CCM,
així com a utilitzar les instal·lacions i serveis del CCM.
Tots els socis tenen dret a votar i presentar-se a les eleccions de les assemblees
generals.

c)
d)
e)

Els socis es comprometen a promoure els interessos del CCM i a abstenir-se de fer
qualsevol cosa que pugui fer malbé la reputació i els propòsits del CCM.
Els socis han de respectar i vetllar pel compliment dels presents estatuts, així com
pels acords arribats a les assemblees generals i la Junta Directiva.
Les quotes d’afiliació s’han de pagar puntualment.

§ 8 QUOTES DE SOCI
a)
b)

Les quotes es cobren als socis per domiciliació bancària o equivalent.
L’import de la quota anual i la data de venciment són determinats per l’Assemblea
General.

§ 9 ÒRGANS DE L’ASSOCIACIÓ
Els òrgans de l’associació són l’Assemblea General (§§ 10-11), la Junta Directiva (§§
12-14), l’Administrador de Webs (§§ 15) i l’Òrgan de Govern (§§ 16).
§ 10 L’ASSEMBLEA GENERAL
a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

L’Assemblea General ordinària és l’autoritat suprema de l’associació. Les seves
resolucions són irrevocables.
Un cop l’any, com a tard 3 mesos després del tancament de l’exercici, es celebrarà
l’assemblea general ordinària. Serà convocada per la Junta Directiva en un termini
de preavís d’almenys quatre setmanes per escrit o per correu electrònic indicant
l’ordre del dia.
Així mateix, també hi ha assemblees generals extraordinàries. Una assemblea
general extraordinària pot ser convocada tant per la Junta Directiva com per
l’Assemblea General. Ha de tenir lloc, a més tardar, cinc setmanes després de ser
convocada si una tercera part del nombre total de membres ho sol·licita per escrit de
forma justificada. Només els temes inclosos en l’ordre del dia es poden tractar a
aquesta assemblea general. Les seves resolucions són irrevocables.
Les propostes d’ordre del dia les poden fer tots els membres per escrit o per correu
electrònic a la Junta Directiva fins 14 dies abans de la reunió.
L’Assemblea General només pot aprovar les resolucions sobre punts de l’ordre del
dia i proposar la convocatòria d’una assemblea general extraordinària.
Per regla general, l’Assemblea General de socis adopta acords per majoria simple
dels vots vàlids emesos; les abstencions no es tenen en compte.
Cada soci té un vot. No es permet la transferència de dret de vot, excepte en el cas
de persones jurídiques.
Hi haurà quòrum, independentment del nombre de socis presents, sempre que hi
assisteixin almenys cinc membres amb dret a vot.
L’Assemblea General serà presidida pel president o, en cas d’absència, pel
vicepresident. Si cap dels dos no hi són, el soci més antic de la Junta Directiva la
presidirà.

§ 11 FUNCIONS DE L’ASSEMBLEA GENERAL

a)
b)

Corresponen exclusivament a l’Assemblea General de Socis els assumptes
següents:
Aprovar el pressupost elaborat per la Junta Directiva per l’exercici de l’any següent;
aprovar l’informe anual de la Junta Directiva; aprovar la gestió de la Junta Directiva;
Establir l’import i data de venciment de la quota anual d’afiliació;

c)
d)
e)
f)
g)

Elegir i cessar els membres de la Junta Directiva, de l’Òrgan de Govern i de
l’Administrador de Webs;
Emetre resolucions sobre les modificacions estatutàries i la dissolució de
l’associació;
Emetre resolucions sobre el recurs d’apel·lació contra una decisió d’exclusió de la
Junta Directiva;
Nomenar i destituir els socis honoraris;
Considerar i resoldre altres punts de l’ordre del dia.
En qüestions en l’àmbit de responsabilitats de la Junta Directiva, l’Assemblea
General pot decidir fer recomanacions a la Junta Directiva. Per la seva part, la Junta
Directiva pot demanar l’opinió de l’Assemblea General en assumptes de la seva
competència.

§ 12 LA JUNTA DIRECTIVA
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

La Junta Directiva de l’associació està formada per un mínim de quatre i un màxim
de set persones, és a dir, el president, el vicepresident, el secretari i el tresorer. A
més, s’hi poden adscriure fins a tres consellers; en aquest cas, la decisió la prenen
els membres permanents de la Junta Directiva.
L’associació la respresenten dos membres de la Junta Directiva conjuntament,
d’acord amb l’article § 26 BGB.
Si un membre de la Junta Directiva renúncia durant el període del seu mandat, la
Junta Directiva elegeix un membre substitut per la resta del mandat del membre que
dimiteix. Aquesta decisió ha de ser ratificada en la següent assemblea general. Els
membres de la Junta Directiva són elegits individualment. La baixa d’un membre de
la Junta Directiva suposa l’expulsió automàtica d’aquest. La primera Junta Directiva
és elegida pels fundadors.
La durada del mandat de la Junta Directiva és de tres anys. La Junta Directiva manté
les seves funcions fins que la nova Junta Directiva és elegida. Els membres de la
Junta sortint poden ser reelegits.
El president, o en la seva absència, el vicepresident, s’encarrega de convocar les
reunions de la Junta Directiva almenys un cop al trimestre per escrit o per correu
electrònic.
La Junta Directiva pot adoptar decisions si tots els membres han estat convocats i
almenys la meitat dels membres hi són presents.
Les resolucions s’aproven generalment per majoria simple de vots vàlids emesos;
les abstencions no es tenen en compte. En cas d’empat, el vot del president és
decisiu.
La reunió de la Junta Directiva és presidida pel president o, en cas d’absència, pel
vicepresident. Si cap dels dos no hi és, el soci més antic de la Junta Directiva la
presideix.
La funció d’un membre de la Junta Directiva pot acabar bé per defunció o per
expiració del mandat (§ 12.d), mitjançant l’acció de cessació (§ 12.j) o dimissió (§
12.k).
L’Assemblea General pot rellevar en qualsevol moment, i per majoria de dos terços,
bé tots els membres de la Junta Directiva o individualment alguns dels seus
membres.
Els membres de la Junta Directiva poden presentar la seva dimissió per escrit en
qualsevol moment. La notificació s’ha de presentar a la Junta Directiva. En cas de
dimissió de tots els membres de la Junta Directiva, la notificació s’ha de presentar a
l’Assemblea General. La dimissió es fa efectiva només després de l’elecció dels

nous membres de la Junta Directiva o de la nova Junta Directiva (§ 12. c).
§13 RESPONSABILITATS DE LA JUNTA DIRECTIVA

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

La Junta Directiva és responsable de tots els afers de l’associació que en els estatus
no estiguin assignats a un altre òrgan de l’associació. Les seves principals tasques
són les següents:
Establir del pressupost anual per a cada exercici fiscal; portar la comptabilitat;
elaborar un informe anual;
Preparar les assemblees generals i els ordres del dia;
Convocar l’Assemblea General.
Adoptar els acords sobre l’admissió, cancel·lació i expulsió dels socis;
Executar els acords de l’Assemblea General;
Contractar i acomiadar els treballadors de l’associació;
Administrar les instal·lacions i actius de l’associació;
La Junta Directiva està obligada a acceptar l’opinió de l’Òrgan de Govern en tots els
afers importants.

§ 14 RESPONSABILITAT ESPECÍFICA DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA
a)

b)

c)

El president ocupa el càrrec més alt de l’associació. Presideix les reunions dels
membres de la Junta Directiva. En cas d’emergència, pot prendre decisions baix la
seva pròpia responsabilitat, inclús en afers que siguin competència de l’Assemblea
General o de la Junta Directiva. En aquest últim cas, han de ser ratificades per
l’organisme competent.
El secretari ha d’ajudar al president a administrar l’associació. Especialment, ha de
redactar les actes de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
Així mateix també ha de gestionar les instal·lacions i els afers comuns de
l’associació sota les directives de la Junta Directiva. En les qüestions ordinàries, la
seva única signatura és vàlida.
El tresorer és responsable de portar la comptabilitat en regla.

§ 15 L’ADMINISTRADOR DE WEBS
a)
b)
c)

L’administrador de webs és assignat per la Junta Directiva. El mandat de
l’administrador de webs és de dos anys. Pot ser reelegit. Els membres de la Junta
Directiva també poden ser administradors de webs.
L’administrador de webs manté la pàgina web de l’associació i l’actualitza sota la
supervisió de la Junta Directiva.
Les funcions de l’administrador de webs estan regides pel § 12, clàusules i, j i k.

§ 16 L’ÒRGAN DE GOVERN
a)
b)

L’òrgan de govern decideix sobre les disputes legals que puguin sorgir dins de
l’associació.
L’òrgan de govern l’integren cinc membres. Cada part de la disputa legal nomena
dos membres de l’associació i ho comunica a la Junta Directiva dins un període de
14 dies. En general, els membres escollits elegeixen per majoria simple un instructor
entre tots els socis. En cas d’empat l’instructor s’escull a sorts. Només els membres
que han format part de l’associació com a mínim dos anys naturals poden ser
elegits; això no aplica als primers membres de l’òrgan de govern de després de la
fundació de l’associació. Els membres de la Junta Directiva no poden ser al mateix
temps membres de l’òrgan de govern.

§ 17 DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
a)
b)

La dissolució de l’associació només es pot decidir en l’Assemblea General amb una
majoria de dos terços dels vots vàlids emesos; les abstencions no es tenen en
compte.
En cas de dissolució de l’associació, retirada de la capacitat jurídica o interrupció de
les finalitats fiscals, els actius de l’associació es cedeixen a una persona jurídica de
dret públic o a una societat de dret públic amb finalitats de promoure el sentiment
internacional, la tolerància en tots els àmbits de la cultura i la idea de comprensió
entre persones.

Els presents estatuts van ser aprovats en la reunió de la fundació del 12/10/2012 i
modificats per decisió de l’Assemblea General el 22 de març del 2014 en el § 6, c.
Munic, 02/07/2014

