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Estatuts de l’Associació de 
Jesús Crucificat - Manaies de Girona 

 

CAPÍTOL I – NORMES GENERALS 
Article 1. El Codi vigent de l'Església en classificar les associacions de fidels, omet els títols de Confraria i Pia Unió. 
Resta el nom d’associació. Anomena Associació Pública la que emana de l’autoritat eclesiàstica, privada, la que ve per 
convicció dels fidels i no actua en nom de l'Església. (Cànons 301.3; 298.1 i 299.1 i 2). 

Article 2. La nostra associació és privada. Té per títol el d’Associació DE JESÚS CRUCIFICAT, i el domicili és: Pujada 
Rei Martí - Església de Sant Lluc de Girona i s'adapta a la Llei d'Associacions de 24-12-64 i al Decret de 20-5-65. 
Article 3. La funció principal de l'Associació és contribuir a l’esplendor de la Setmana Santa de Girona, remoure en 
aquests dies, de manera pública i sensible el fervor cristià vers els Misteris de la Passió i Mort de Jesucrist, tenir cura 
de l’espiritualitat dels associats i atendre altres serveis de la Ciutat en les seves tradicions d’inspiració cristiana i 
cultural. 

Article 4. L'Associació té per Patró l'Apòstol Sant Pau i com a seu, l’altar de la capella gregoriana de la Catedral, 
dedicada al Santíssim Salvador. Cada any el 25 de gener, festivitat de la Conversió de Sant Pau o bé en una data 
propera  que determinarà la Junta Directiva, se celebrarà una Santa Missa en Honor del Patró, convidant degudament 
a tots els associats. 

Article 5. L'Associació té autonomia pròpia, si bé vigilada i sotmesa a l'Ordinari (cc. 305, 321 i 323). 
D'entre els sacerdots del Bisbat amb ministeri, l'Associació pot elegir lliurement un consiliari espiritual, confirmat per 
l'Ordinari (c. 324.2). 
Les funcions del consiliari són, fonamentalment, animar espiritualment els membres de l'Associació; contribuir perquè 
es mantingui la seva finalitat eclesial i fomentar la participació de les persones i Associació als plans pastorals 
diocesans i de les parròquies. 

Article 6. Els socis podran ser: numeraris, protectors i d’honor. 
 
Article 7. Són socis numeraris tots els que manifesten lliurement la seva voluntat de ser-ho, i hagin obtingut l'ingrés 
segons l’article 9. 

Article 8. 

a) Seran socis protectors totes aquelles persones que estiguin interessades a formar part de l'Associació i que estiguin 
acollides o no a la condició de soci numerari o d'honor i paguin una quota anyal que assenyali l'Assemblea General. 
b) Seran socis d’honor aquelles persones que pels seus rellevants serveis a l'Associació, siguin associats o no, a judici 
a l'Assemblea General i a proposta de la Junta de Govern, mereixin tal designació. 
 
Article 9. L'ingrés a l'Associació serà sol·licitat per escrit dirigit al seu president que en donarà compte a la Junta 
Directiva, accedint a rebutjar l'admissió sense possibilitat de recurs contra aquest acord. A tots els efectes no 
s'adquireix la condició d'associat, mentre no es paguin els drets o quotes d'entrada en la quantitat i forma que estableixi 
l'Assemblea General. 

Article 10. La condició d’associat es perdrà per les següents causes: 
a) Defunció de l’associat. 
b) Baixa voluntària comunicada per escrit, que no tindrà efecte fins un més després de la data de sol·licitar-la. 
c) Baixa forçosa per incompliment de les obligacions econòmiques de dues anualitats consecutives sense justificació. 
d) Baixa forçosa quan l’associat per la seva mala conducta envers l’entitat, causa greu d’indignitat o qualsevol altra 

circumstància que s’estimi degudament justificada, s’hagi fet mereixedor de la baixa. En tal cas i a proposta de la 
Junta Directiva i prèvia incoació de l'oportú expedient, escoltat l'interessat i admès el recurs a què té dret en defensa 
dels seus interessos com a associat, l'Assemblea General estimarà procedent o no, la baixa. 

Article 11. Són drets dels associats: 
Tots els associats, llevat dels socis d’honor no associats, tindran dret a gaudir de totes les facultats i prerrogatives que 
resultin dels presents Estatuts, i a més: 
a) Elegir i ésser elegits pels llocs de representació i ocupar càrrecs directius. 
b) Ésser informats de les actuacions de vida de l'Associació. 
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c) Assistir amb veu i vot a les assemblees generals, sempre i que hagi complert 14 anys i estigui al corrent de 

pagament de les quotes. 
d) Exposar per escrit, a la Junta Directiva, queixes i suggeriments respecte a l'Associació i les seves activitats. 
e) Ésser assistit pels Òrgans de Govern en la defensa dels interessos dels associats i, en definitiva, en tot el que el 

relaciona per al millor compliment de la finalitat de l'Associació. 

f) Participar en els actes que organitzi l'Associació. 

Article 12. Deures dels associats: 
a) Complir amb les prescripcions d’aquests Estatuts i del Reglament de Règim Intern i amb els acords que s’adoptin 
pels Òrgans de Govern. 
b) Pagar les quotes i drets que hagin estat aprovats per l'Assemblea, pel seu manteniment i altres finalitats. 
c) Observar, envers els Òrgans de Govern de l'Associació, l’adient disciplina. 
d) Col·laborar a millorar el prestigi de l'Associació i el millor compliment de la seva finalitat. 

CAPÍTOL II - ÒRGANS DE GOVERN 
Article 13. L'ASSOCIACIÓ DE JESÚS CRUCIFICAT DE GIRONA es regirà pel sistema d’autogovern i pel principi de 
representació mitjançant els següents òrgans: 
a) L'Assemblea General, que serà l'òrgan sobirà de l'Associació. 
b) La Junta Directiva o de Govern, que regirà i representarà l'Associació segons l’article 24. 
 

Article 14. Les assemblees podran ésser ordinàries i extraordinàries, quedant vàlidament constituïdes en primera 
convocatòria quan hi concorrin la meitat més un dels associats. l en segona convocatòria qualsevol que sigui el nombre 
d’associats concurrents. Perquè els acords siguin vàlids, es necessitarà la meitat més un dels vots dels assistents. 

Article 15. Les assemblees generals ordinàries i extraordinàries es convocaran mitjançant notificació personal i escrita 
a tots els associats, amb quinze dies hàbils d’antelació com a mínim, a la data assenyalada per a la celebració, excepte 
en casos excepcionals. 
La convocatòria notificarà el lloc, el dia i l’hora de l'Assemblea i ordre del dia, així com l’hora en segona convocatòria, 
sense que entre l'una i l'altra hi hagi un termini inferior a mitja hora. 

Article 16. L'Assemblea Ordinària es reunirà almenys una vegada a l’any. L'extraordinària sempre que ho cregui 
necessari la Junta Directiva o bé ho demani un terç dels socis mitjançant escrit dirigit a la Junta, en el qual hauran 
d’expressar els punts detalladament, de l’ordre del dia que interessin. 

Article 17. Són funcions de l'Assemblea General: 
a) Aprovar l’estat de comptes de l'any anterior i la memòria. 
b) Aprovar el pressupost d’ingressos i despeses del següent exercici, així com les quotes ordinàries i extraordinàries 
que proposi la Junta Directiva. 
c) Elegir els membres de la Junta Directiva. 
d) Aprovar el Reglament de Règim Intern en ordre al millorament d’allò previst en els presents Estatuts. 
e) Adoptar aquelles resolucions que per la seva importància les sotmetin a la Junta Directiva. 
f) Modificació dels Estatuts i Reglament de Règim Intern i si es produeix sotmetre-la a l’aprovació de l'Ordinari. 
g) Designar d'entre els associats dos censor per a la revisió de l’estat de comptes anyal, abans 
de la presentació d'aquests a l'Assemblea General. h) Dissolució de l'Associació i destí dels béns propis si fos 
necessària, amb la conseqüent comunicació i resolució de l'Ordinari. 

Article 18. Serà necessari, en tot cas, el vot favorable adoptat en Assemblea General de les dues terceres parts dels 
associats presents per la disposició o alienació de béns, sol·licitud de declaració d’utilitat pública o per a integrar-s’hi si 
ja existís, modificar els Estatuts i el Reglament de Règim Intern. 
Per acordar la dissolució o fusió de l'Associació, caldrà, tant en primera com en segona convocatòria, el vot favorable 
de dues terceres parts dels associats. 

Article 19. La Junta Directiva estarà integrada pel president, sotspresident, secretari, tresorer, un consiliari i un nombre 
de vocals que en cap cas serà inferior a cinc. 

Article 20. Els càrrecs seran per quatre anys i poden ésser reelegits indefinitivament. Per causa molt greu i a petició 
almenys d’un terç dels associats, poden ésser remoguts en Assemblea Ordinària o Extraordinària, tots o alguns dels 
respectius càrrecs abans de finir el temps de mandat. Ningú que no porti almenys un bienni de soci, no podrà ésser 
membre de la Junta Directiva. 
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Article 21. Tots els càrrecs seran honorífics i gratuïts, nomenats per l'Assemblea General mitjançant l’elecció d’una 
candidatura. 
El president i els seus col·laboradors seran lliurement elegits en la primera ronda per majoria absoluta, en la segona per 
majoria de vots relativa. 
El primer de la llista serà el que es presenti per president, i que designarà entre els membres de la llista, el càrrec 
concret que cada un d’ells ocuparà a la Junta. 
 

Article 22. La convocatòria d’una Assemblea General Ordinària o Extraordinària, en la qual un dels punts de l’ordre del 
dia sigui l’elecció de la Junta Directiva, s’haurà de fer en un mes d’antelació a la data de celebració, a l’objecte que els 
associats puguin presentar candidatures fins a 7 dies abans de la celebració de l'Assemblea, mitjançant escrit dirigit a 
la Junta Directiva. Si en la convocatòria no es fes constar la data de celebració de l'Assemblea en segona convocatòria, 
d’acord amb el que es disposa a l’article 15, aquesta convocatòria haurà de ser feta amb els mateixos requisits que la 
primera. 
El primer punt de l’ordre del dia serà la Constitució de la Mesa Electoral que estarà integrada per tres associats elegits 
per sorteig d'entre els assistents. 
 
Article 23. La Junta es reunirà sempre que sigui convocada pel president, i el secretari redactarà en el Llibre d'Actes la 
matèria tractada, si és aprovada per la Junta signant l'Acta tos els membres assistents. 
Si durant el seu mandat es produïssin vacants a la Junta (dimissió, expulsió, etc.) aquesta designarà d'entre els 
associats la persona o persones que hagin d’ocupar-los fins l’acabament del seu mandat, essent comentat aquest canvi 
en la propera Assemblea. 

Article 24. Correspon a la Junta Directiva: 
a) Convocar i assenyalar la data de l'Assemblea General. 
b) Organitzar i desenvolupar les activitats aprovades per l'Assemblea General. 
c) Redactar pressupostos i balanços. 
d) Regular el règim econòmic de l'Associació i la seva organització administrativa. 
e) Designar les Comissions de treball que es considerin oportunes pel millor desenvolupament de les activitats de 
l’associació i coordinar les tasques, sempre que sigui possible seran presidides per un membre de la Junta Directiva. 
f) Admetre, suspendre i donar de baixa els membres de l'Associació en la forma prevista en aquests Estatuts. 
g) Proposar a l'Assemblea les quotes ordinàries o extraordinàries. 
h) Arxivar i guardar el fons documental. 
i) Designar cada any el pendonista per a la Processó del Divendres Sant. 
j) Exercir les funcions que no estiguin expressament assignades a l'Assemblea General. 

Article 25. Són funcions del president: 
a) Ostentar la representació de l'Associació excepte els de comptabilitat. 
b) Visar les actes de les sessions i vigilar l’execució dels acords adoptats. 
c) Subscriure contactes en nom de l'Associació, atorgant els seus poders a tercers, interposar reclamacions via 
governativa i a les jurisdiccions ordinàries i especials, acceptar donacions, llegats i herències, exercitar accions i oposar 
expedicions. 

d) Ordenar els pagaments a realitzar per l'Associació. 
e) Signar amb el tresorer els xecs, rebuts i altres documents anàlegs. 

Article 26. Són funcions del secretari: 
a) Custodiar els llibres, documents i segells de l'Associació excepte els de comptabilitat. 
b) Portar el llibre de registre de socis anotant les altes i baixes que es produeixin. 
c) Redactar les actes de les assemblees generals, que seran signades pel president, el secretari i dos interventors 
elegits d'entre els assistents a l'Assemblea General. 
d) Lliurar certificacions amb referència als llibres i documents de l'Associació. 
e) Preparar, redactar i publicar, en tot cas, la memòria anyal. 
f) Portar la correspondència que necessiti mantenir l'Associació. 
g) Posar en coneixement de l'Autoritat competent amb el vist-i-plau del president els acords presos per l'Assemblea 
General. 

Article 27. Són funcions del tresorer: 
a) Recaptar i custodiar els fons de l'Associació. 
b) Dur a terme els cobraments i pagaments que el president ordeni i anotar-los en els llibre corresponents. 
c) Tenir els comptes a disposició dels dos censors elegits cada any per l'Assemblea General als efectes d’intervenció 
dels comptes. 
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d) Comunicar immediatament a la Junta l'incompliment o irregularitat que es produeixi en els cobraments, pagaments i 
en general en la gestió econòmica de l'Entitat. 

Article 28. Són funcions del sotspresident: 
a) Substituir el president en cas d’absència, malaltia o motiu justificat. 
b) Col·laborar amb l’acció que desenvolupi el president a l’objecte de poder substituir-lo en qualsevol circumstància 
sense que es produeixin solucions de continuïtat. 
c) Actua per delegació del president en la forma que la Junta Directiva acordi. 
 
CAPÍTOL III - RÈGIM ECONÒMIC 
Article 29. El fons del qual es nodrirà l'Associació estarà format per les quotes dels associats, per totes les aportacions 
voluntàries, donatius, subvencions, herències, llegats, etc., o quelcom que accepti la Junta Directiva i no vagi en 
detriment de la dignitat de l'Associació. Les quotes estaran determinades per l'Assemblea General. 

Article 30. L'Associació, pel decret format d’aprovació dels Estatuts per l’autoritat eclesiàstica competent, es constitueix 
en persona jurídica en dret d’adquirir, posseir, administrar i alienar tota mena de béns mobles o immobles i també 
contraure obligacions a través de la Junta Legítima. 
a) Constitueix el patrimoni de l'Associació tot el material del Maniple, el de la secció de Vestes i els dos misteris, així 
com tot la resta de material, fons i diners que siguin de la seva propietat.  
b) La possessió i administració dels béns de l'Associació queda sotmesa a les prescripcions del Codi del Dret Canònic. 

CAPÍTOL IV - DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ 
Article 31. La duració de l'Associació s’estableix per temps indefinit i tan sols es podrà dissoldre per acord de 
l'Assemblea General adoptat amb el quòrum previst a l’article 18. 
a) Acordada la dissolució de l'Associació es formarà una Junta Liquidadora integrada pels components de la Junta 
Directiva perquè procedeixi als pagaments dels deutes i els cobraments de crèdits fixats en l’haver líquid resultant. 
b) El fons documental de l'Associació, en cas de dissolució, serà dipositat a l'Arxiu General del Bisbat de Girona. 
c) En l’acord de dissolució, l'Assemblea assenyalarà el destí dels béns que tingui i que a partir d’ara s’assenyala, el 
Museu d'Història de la Ciutat de Girona, salvats els drets i voluntat dels donants. Tant l'Acord de dissolució com el destí 
dels béns haurà d’ésser aprovat pel Bisbe. 
Com preveu el Dret de l'Església, l’autoritat eclesiàstica també pot dissoldre l'Associació, si la seva activitat causa un 
dany greu a la doctrina o a la disciplina eclesiàstica o provoca l’escàndol dels fidels (c. 326.1 del C.D.C). 

CAPÍTOL V - ARTICLE FINAL 
Article 32. L'Associació vol actuar en conformitat amb els fins de l'Església i donar suport al testimoniatge cristià i 
esperit evangèlic a cada un dels seus membres i de tota l'Associació (Conc. Vat. II, Decret A.A. núm. 19). Així mateix 
vol tenir en compte les directrius de l'Església diocesana i actuar d’acord amb les parròquies on hi desplegui la seva 
activitat. 

 

 

 

Girona, 27 de febrer del 2015 
 


