PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ESTATUTS.
JUNY 2017
Redactat actual:
Article 13. Composició, nomenament i cessament.
1. Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva. La componen el president, el
vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per
persones diferents.
Nou redactat:
Article 13. Composició, nomenament i cessament.
1. Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva. La componen el
president, dos vicepresidents, el secretari, el tresorer, el vocal primer de Relacions
Exteriors, el vocal segon de Relacions amb les Seccions i Grups, el vocal tercer del
Teatre, el vocal quart d’Acció Social, el vocal cinquè de la Secció de Joves, el vocal
sisè d’Activitats i el vocal setè de Manteniment. Aquests càrrecs han de ser exercits
per persones diferents.

Redactat actual:
Article 19. El Vice-president.
El vice-president substituirà al President quant no pugui actuar en cas d'absència o malaltia.
Nou redactat:
Article 19. Els Vice-presidents.

Correspondrà al Vicepresident Primer impulsar les polítiques econòmiques i
presidir la Comissió d’Economia.
El Vicepresident Primer substitueix, en cas d'absència o malaltia, al president.
Correspondrà al Vicepresident Segon impulsar les polítiques socials i culturals i
presidir la Comissió de Cultura.
En cas d’absència del vicepresident Primer, substituirà al president.

Nou article
Article 22. Els vocals.

Els vocals assisteixen els altres membres de la Junta Directiva en les seves
funcions i assumeixen individualment aquelles que la junta els encomana.
Correspondrà al Vocal de Relacions Exteriors, impulsar i coordinar les relacions
del Centre amb l'exterior: entitats, organismes amb vinculació i l’administració.
Convoca la Comissió de Relacions amb participació dels delegats participants
als diferents organismes ens el que participa el Centre.
Correspondrà al Vocal de Relacions amb les Seccions i Grups, coordinar totes les
activitats que desenvolupen les seccions o grups del Centre i promoure i
coordinar l’organització de les activitats comunes de caràcter general.
Correspondrà al Vocal de Teatre, impulsar la difusió del teatre com a instal·lació
al servei de la societat i instrument de promoció de la vida cultural i artística
Sarrianenca, coordinant el treball i gestions del seu personal i vetllant per les
reformes necessàries pel seu funcionament i actualització.
Correspondrà al Vocal d’Acció Social, promou les activitats al Centre vinculades
amb els col·lectius en situació de risc o exclusió social amb la voluntat de
contribuir a la construcció d’una societat mes justa. Promou també accions per
garantir l’igualtat d’oportunitats i l’adopció de mesures de suport als socis.
Correspondrà al Vocal de la Secció Jove, coordinar els grups de joves del Centre i
promoure noves activitats d’interès general, formatives, esportives o lúdiques.
Ajudar a divulgar actuacions o activitats promogudes per les entitats o
organismes de coordinació juvenil adreçades a fomentar la participació i
emancipació dels joves dins la societat.
Correspondrà al Vocal d’Activitats, la coordinació de les activitats generals del
Centre, tertúlies, documentals, cinema, exposicions, espectacles, festes, i en
general tot el que es refereixi a les activitats culturals del Centre, promovent la
recerca de nous programes d’activitats i la seva difusió.
Correspondrà al Vocal de Manteniment, el manteniment i la conservació dels
edificis del Centre i el Teatre i de les seves instal·lacions, del seu mobiliari i resta
d’objectes. Proposar a la Junta Directiva les obres a fer als edificis i l’adquisició de
material. Serà el responsable del inventari del Centre i s’encarregarà anualment
de la seva verificació. Coordinarà el personal voluntari adscrit a aquestes
tasques.
Correspondrà als Presidents i/o Responsables de les diferents Seccions, presidir
cadascuna d’aquestes que representi, fer d’enllaç amb la Junta Directiva i
participar en les reunions del Consell de Delegats.

Nou article:
Article 23. Altres Responsabilitats:
El desenvolupament actual de Centre i del Teatre requereix de la col·laboració
voluntària de socis especialistes amb diferents matèries, que col·laborin en la
gestió del Centre i donin suport a la Junta Directiva.
Entre aquestes tasques destaquem com a mes significatives:
- Responsable de l’Emprenta del Centre
- Responsable de Comunicació
- Responsable de Coordinació dels grups de l’Orfeó Sarrianenc
- Responsable de Captació de fons
- Responsable de l’Arxiu
- Responsable de tecnologuies de la Informació i manteniment informàtic.
Aquestes persones podran assistir a les reunions de la Junta Directiva i del
Consell de Delegats sempre que convingui atesa la importància de les diferents
temàtiques de les que són responsables.

Nou article 26.
Article 26. El Consell de Delegats.
El Consell de Delegats és l’òrgan coordinador de les activitats del Centre i està format per
tots els membres de la Junta Directiva i un Delegat nomenat per cada una de les
diferents Seccions i grups.

Les funcions del Consell de Delegats són:
a) Vetllar per l’adequació de les activitats a la naturalesa i finalitat del Centre.
b) Coordinar les diferents activitats del Centre.
c) Executar els acords de la Junta Directiva.
d) Vetllar pel manteniment i conservació del Centre
e) Proposar a la Junta les accions necessàries per la promoció de les activitats de la
pròpia Secció.
f) Proposar a la Junta l’adopció dels acords que comportin un millorament del
funcionament del Centre.

El Consell de delegats es reunirà amb una periodicitat trimestral.

També es reunirà amb caràcter extraordinari quan la convoqui amb aquest caràcter el
President del Centre o be ho sol·liciti qualsevol de les Seccions que en forma part.
Les sessions del Consell seran presidides pel President del Centre i actuarà com a secretari el
Secretari del Centre.
En cas d’absència del President serà substituït en les seves funcions pel Vice-president.
La convocatòria serà tramesa pel Secretari del Centre per escrit i/o electrònicament amb una
antelació mínima de deu dies.
Modificació de la numeració:

Els anteriors articles del num 22 al num 31 es renumeren degut a la aprovació dels
nous articles 22, 23 I 26, passant a ser els articles 24 a 34.

Barcelona, 5 de juny de 2017.

