
ESTATUTS DE LA
"SOCIETAT CATALANA O'ESTUDIS JURIDICS , ECONOMICS I SOCIALS"

FILIAL DE L ' INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS

Article primer. - La Societat Catalana d'Estudis Jurfdics, Economics i Socials
to per finalitat el conreu de les diverses branques d'aquests estudis (Dret,
Economia i Ciencies Socials), estendre Bur coneixement entre el nostre
poble i publicar els treballs dell qui s'hi dediquen.

Art. 2n. - El domicili de la Societat sera el de l'Institut d'Estudis Catalans,
sota el patronatge del qual es fundada.

Art. 3r. - La llengua catalana sera la que usara normalment la Societat en tots
els seas actes i publicacions.

Art. 4t. - Seran membres de la Societat els fundadors i els qui ulteriorment
hauran estat admesos en la forma que marcara el Reglament i estaran al cor-
rent de pagaments de quota. Tots els membres tindran els mateixos drets i
deures.

Art. 56. - Els membres de la Societat s'agruparan en tres seccions que seran les
seguents: Dret, Economia i Ciencies Socials. Cada loci pot pertanyer a mes
d'una secci6.

Art. 6e. - La Societat en pie sera regida i administrada per una Junta de Go-
vern composta d'un President, tres Vice-presidents (un per cada secci6), un
Secretari, tres Vice-secretaris (tambe un per cada secci6), un Tresorer, un
Comptador i tres Vocals. Els carrecs de la Junta seran biennals i seran ele-
gits per meitat per ]a Junta General en pie.

Art. 7d. - L'Institut tindra un Delegat a la Societat, el qual haura d'esser con-
vocat a totes les sessions i reunions, on tindra veu i vot.

Art. 8e. - La Junta General de socis es reunira en convocar-la el President o en
reclamar-la una tercera part dels socis. Ordinariament s'haura de reunir cada
any el mes de gener, per tal d'elegir la meitat de la Junta de Govern, i per a
aprovar els comptes de l'any que ha finit i el pressupost de l'any que co-
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menca, els quals li seran sotmesos per la Junta de Govern. Els membres ele-
gits en aquesta Junta General prendran possessi6 el mes de febrer prop-
seguent.

Art. 9e. - La Junta de Govern designara un Comite de Publicacions format per
un nombre reduit de membres, el qual, d'acord amb les normes establertes
per la dita Junta i amb el beneplacit del Delegat de l'Institut d'Estudis Cata-
lans, tindra cura, en tots els seus aspectes, de les publicacions de la Societat.

Art. 10@. - Aquests Estatuts seran reformables en Junta General extraordina-
ria de socis convocada a aquest efecte. PerquB la reforma sigui valida, caldra
que compti amb el vot favorable de les dues terceres parts dels membres de
la Societat i que sigui aprovada per 1'Institut d'Estudis Catalans.

Art. W. - Un Reglament aprovat per majoria de vots presents en Junta Gene-
ral extraordinaria, convocada a tal fi, regulara el funcionament de la Socie-
tat en a116 que no estigui previst en els presents Estatuts.

Art. 12e. - La dissoluci6 de la Societat podra esser acordada en Junta General
extraordinaria, peril no tindra efecte mentre quinze socis acordin continuar
la Societat.

Art. 13e. - En cas de dissoluci6, la documentaci6 i els bens de la Societat
seran lliurats a 1'Institut d'Estudis Catalans.

L'Institut d'Estudis Catalans, en sessi6 plenaria celebrada el dia 13 dels presents

mes i any, aprova aquests Estatuts.

La qua] cosa certifico per als corresponents efectes.

Barcelona , 18 d'octubre de 1951

R. ARAMON I SERRA
SECRETARI GENERAL
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