
Reglament intern de la Societat Catalana de Geografia

1. De I'objecte del Reglament. DeIs membres de la Societat

Article primer. L'objecte d'aquest Reglament és el de regular el funcionament de la Societat en tot allo que
no estigui previst en els seus Estatuts.

Article segon. EIs membres de la Societat es classificaran en socis honoraris, protectors, vitalicis, collectius
i numeraris.

Article tercer. Podran ésser nomenats socis honoraris aquelles persones que pels seus merits rellevants se
n'hagin fet dignes. Hauran d'ésser nomenats, en tot cas, per la Societat reunida en Assemblea General i a pro
posta de la Junta de Govern.

Article quart. Podran ésser nomenats socis protectors els que, ajudici de la Junta de Govern, hagin fet aporta
cions materials d'importancia, o bé els qui paguin una quota anual no inferior al quíntuple de la quota deIs socis
numeraris.

Article cinqué. Seran socis vitalicis els qui per una sola vegada aportin a la Societat una quantitat no inferior
a vint-i-cinc vegades la quota anual deIs socis numeraris.

Article sise. Seran socis collectius les entitats o corporacions que paguin anualment a la Societat, com a mí
nim, el quíntuple de la quota anual deIs socis numeraris. Aquests socis seran representats a la Societat pel seu
respectiu president o altra persona delegada.

Article seté. Tots els membres de la Societat no compromesos en les categories anteriors seran considerats
socis numeraris, i satisfaran la quota anual que fixi l' Assemblea.

Article vuité. Aquells qui desitgin formar part de la Societat hauran de sollicitar-ho per escrit a la Junta de
Govern i ésser presentats per dos deIs socis.La Junta de Govern examinara la sollicitud i comunicara per escrit
a l'interessat el seu acord. En cas de denegació, se n'haura d'explicar els motius a l'interessat, el qual podrá
recórrer davant de l' Assemblea General.

Article nove. El soci podrá ésser donat de baixa:
a) A petició d'ell mateix, formulada per escrit;
b) Quan deixi de satisfer durant una anualitat les quotes corresponents;
e) Quan, ajudici de la Junta de Govern, cometi alguna acció suficientment greu que comprometi el bon nom,

el prestigi o l'honorabilitat de la Societat, de l'Institut d'Estudis Catalans o d'alguns de llurs organismes ad
junts. En aquest darrer cas, i abans de decidir l'expulsió, caldrá que la Junta doni audiencia al socio De l'expul
sió, la Junta de Govern en donara notificació a la primera Assemblea General que se celebri i aquesta l'haura
d'aprovar.

Article dese. EIs socis 'numeraris podran passar a honoraris, protectors o vitalicis sempre que es compleixin
les disposicions deIs articles tercer, quart i cinque del present Reglament.

Article onze. Són drets deIs socis:
a) Tenir veu i vot en les Assemblees Generals, intervenint en els seus debats;
b) Elegir i ésser elegit membre de la Junta de Govern;
e) Exposar per escrit a la Junta de Govern queixes i suggeriments respecte de la Societat i les seves activitats,

i sol:licitar informació sobre la marxa de la Societat;
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d) Participar en tots els actes que organitzi la Societat i ésser ponent en les sessions científiques per presentar
els treballs que desitgi, si bé haurá de subjectar-se a l'ordre que disposi la Junta, a la qual haurá de facilitar
previament un extracte.

Article dotze. Són deures dels socis:
a) Satisfer la quota que assenyali l' Assemblea General, excepte en el cas dels socis honoraris;
b) Complir els acords adoptats per l'Assemblea General i per la Junta de Govem;
e) Col' laborar al prestigi de la Societat i al millor compliment dels seus fms.

2. De les tasques de la Societat

Article tretze. Les tasques de la Societat -que consistiran basicament en sessions científiques, publicacions,
organització de treballs de seminari, cursos, excursions d'estudi, etc.- es desenvoluparan, principalment, des
del mes d'octubre, dins del qual se celebrará la sessió d'obertura de curs, fms el mes de juny, en que se celebra
ra la de clausura.

Article catorzé. La Societat podrá dividir-se en diferents Seccions per al millor compliment del fi per al qual
fou creada. L' Assemblea General és la que haurá d' aprovar, en defmitiva, la constitució i el reglament de les
possibles sessions.

Article quinzé. La Junta de Govem podrá crear les Comissions assessores, d'investigació i de treball que con
sideri necessaries per al millor funcionament de la Societat. Els socis que hauran de formar aquestes comissions
seran nomenats per la mateixa Junta de Govem, un membre de la qual haurá de presidir-les.

3. De l'Assemblea General

Article setzé. L' Assemblea General és I'organ suprem de la Societat. Es reunirá el mes de juny de cada any
amb carácter ordinario L' Assemblea General extraordinaria es reunirá tantes vegades com ho acordi la Junta
de Govem per majoria dels dos tercos o ho sollicitin un mínim de quinze socis mitjancant escrit dirigit al Presi
dent i degudament autoritzat amb les firmes corresponents, en el qual de manera raonadas'exposi el motiu de
la convocatoria.

Les Assemblees Generals, tant ordinaries com extraordinaries, quedaran validament constituídes, en primera
convocatoria, quan hi concorrin, presents o representats, la meitat més u dels socis. Altrament, se celebraran
en segona convocatoria, mitja hora més tard, qualsevol que sigui el nombre de socis concorrents.

Article disseté. Entre la¡ convocatoria tramesa individualment a cada soci i el dia assenyalat per a la celebració
de l' Assemblea hauran de transcórrer almenys quinze dies. La convocatoria sera feta per la Junta de Govem
i, en nom seu, pel President, i hi constara la data i ellloc de reunió i els assumptes que hagin de ser sotmesos
a deliberació, segons el corresponent ordre del dia.

Article divuité. Els socis que desitgin delegar la seva representació en un altre soci caldra que ho facin per
escrit degudament fmnat. L' escrit sera lliurat al President pel soci representant abans de comencar l' Assemblea.

En les votacions en que s'hagi d' elegir Junta de Govem, els socis residents fora de Barcelona podran votar
per correspondencia, fent arribar el seu vot a mans de la Junta de Govem abans de comencar l' Assemblea.
En aquest cas, el vot anira en sobre tancat, fent constar al'anvers «Eleccions» i al revers el nom del socio

Les votacions seran nominals o secretes a criteri de la Presidencia, excepte en l' elecció de membres de la
Junta de Govem, en que seran secretes, i quan així ho sol'Iiciti més d'un vint per cent dels concorrents.

Article dinové. Són funcions de l'Assemblea General ordinaria:
a) Examinar i aprovar, si escau, la Memoria anual de la Junta de Govem;
b) Examinar i aprovar, si escau, l' estat de comptes de l'exercici i el pressupost d 'ingressos i de despeses

que proposi la Junta de Govem;
e) Aprovar, si escau, les quotes que proposi la Junta de Govem;
d) Fixar, ampliar o disminuir el nombre de vocals que es considerin necessaris per al bon funcionament de

la Junta de Govem;
e) Elegir les persones que hauran de constituir la Junta de Govem;
f) Debatre i aprovar, si escau, les resolucions que, per la seva importancia, li siguin sotmesesper la Junta

de Govem;
g) Debatre i aprovar, si escau, les proposicions i mocions presentades per un mínim de deu socis i trameses

per escrit a la Junta de Govem amb una antelació mínima de cinc dies a la data de la celebració de l'Assemblea
General.

Article vinté. Les candídatures per a l'elecció de la Junta de Govem seran obertes i podran ser parcials o
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completes. Cada candidatura haurá d'ésser presentada per escrit a la Junta-de Govem i signada per un mínim
de cinc socis, els quals caldra que comptin, i ho facin constar, amb I'aquiescencia dels candidats. La Junta fixa
rá en cada cas el termini de presentació que permeti incloure, amb la convocatoria, propaganda escrita de les
candidatures, si així ho desitgen els patrocinadors i indicara quines són les persones que presenten els respectius
candidats. Tots els carrecs de la Junta seran reelegibles.

Artiele vint-i-uné. Són funcions de l' Assemblea General extraordinaria:
a) La modificació dels Estatuts en Assemblea convocada a l'efecte. Perqué 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
l'Institut d'Estudis Catalans;

b) Aprovar el Reglament intem de la Societat per majoria de vots presents al'Assemblea General convocada
a l'efecte;

e) Acordar la dissolució de la Societat. Aquest acord no es podrá prendre mentre existeixi un mínim del trenta
per cent de socis que estigui disposat a continuar la vida de la Societat i es comprometi formalment a assumir
en forma solidaria les obligacions contretes per aquesta.

En cas de dissolució, la documentació i les propietats de la Societat seran lliurades a 1'Institut d'Estudis Catalans.

4. De la Junta de Govern í dels seus components

Artiele vint-i-dosé. La Junta de Govem estará constituida per un president, un vice-president, un secretari,
un tresorer i els vocals que determini l'Assemblea General.

La Junta de Govem es reunirá, com a mínim, un cop cada dos mesos, excepte els mesos de juliol i agost,
i sempre que ho disposi el president, bé per iniciativa propia o quan ho sol'Iicitila tercera part dels seus components.

L'assistencia a les seves sessions sera obligatoria i, en cas de no poder assitir, es comunicara al presidente
En cas que algun membre, a judici dels seus companys de Junta, manifesti clares mostres d' absentisme, podrá
ésser remogut del carrec i substituít per la Junta de Govem amb carácter interí, fms a les eleccions reglamenta
ries immediates. De manera igual es procedira a reemplacar el membre que deixi depertányer a la Junta per
dimissió o renúncia justificades.

EIs acords de la Junta de Govem es prendran per majoria de vots dels presents i seran válids si concorren
la meitat més u dels seus components. En cas d'empat en una votació, el president té vot dirimente

Artiele vint-i-tresé, EIs carrecs de la Junta de Govem seran triennals i seran elegits per terceres parts en l' As-
semblea General del mes de juny.

Artiele vtnt-i-quatre. Correspon a la Junta de Govem:
a) Convocar i fixar la data de la celebració de l' Assemblea General;
b) Organitzar i desenvolupar les activitats aprovades per l' Assemblea General i les que són propies de la Societat;
e) Redactar els balances i pressupostos, regular el regim economicde la Societat i la seva organització admi-

nistrativa, i proposar al'Assemblea les quotes que s' estimin apropiades;
d) Admetre i donar de baixa els membres de la Societat en la forma prevista en el Reglament present;
e) Interpretar els Estatuts i el Reglament interior de la Societat i vetllar pel seu compliment; i
f) Exercir totes les funcions que no estiguin expressament assignades al'Assemblea General.
Artiele vint-i-cinque. Són funcions del president:
a) Ostentar la representació de la Societat;
b) Convocar l'Assemblea General i la Junta de Govem i presidir llurs reunions;
e) Visar les actes de les sessions i vigilar l'execució dels acords adoptats; i
d) Ordenar els pagaments a realitzar per la Societat.
Artiele vint-i-sisé. Correspon al vice-president:
a) Substituir el president en casos d'absencia, malaltia o motiu justificat, i col' laborar en les activitats del

president amb 1'objecte de poder-lo substituir en qualsevol circumstancia, sense que es produeixin solucions
de continuítat;

b) Actuar per delegació del president en la forma que la Junta de Govem o aquell li indiquin.
Artiele vint-i-sete. Correspon al secretari:
a) Custodiar els llibres, documents i segell de la Societat;
b) Portar al dia el registre de socis, anotant les altes i les baixes que es produeixin;
e) Redactar les actes de l' Assemblea General i de la Junta de Govem, de les quals donara fe i firmara amb

~l president;
d) Preparar, redactar i publicar, si cal, la Memoria anual que es presentara al'Assemblea General, després

d' aprovada pel ple de la Junta de Govem. La Memoria anual comprendra una exposició de les activitats dutes
a terme per la Societat durant el curs;
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e) Lliurar certificacions amb referencia als llibres i documents de la Societat, amb el vist i plau del president;
f) Portar la correspondencia necessaria de la Societat;
g) Posar en coneixement de l'Institut d'Estudis Catalans, amb el vist i plau del president, els acords presos

per l' Assemblea General; i
h) Qualsevol altra funció no especificada que ti encomanin l' Assemblea General, la Junta de Govem o el president.
Artiele vint-i-vuite. Correspon al tresorer:
a) Recaptar i custodiar els béns de la Societat; i
b) Efectuar els pagaments i els cobraments normals i els que el president indiqui, i anotar-los en els llibres

i documents corresponents, deIs quals en tindra la custodia,
_Artiele vint-i-nové. Correspon als vocals, a part de la comesa específica que els sigui encarregada, intervenir

en el govem de la Societat mitjancant la seva assistencia a les reunions de la Junta, formant part de les seves
ponencies i comissions i exercint, si és el cas, la presidencia d'alguna d'elles.

Artiele trente. El delegat de l'Institut d'Estudis Catalans prop de la Societat Catalana de Geografia assistira
a les reunions de la Junta de Govem i hi actuara de conseller.

5. De les moditicacions deis Estatuts i del Reglament interior

Artiele trenta-uné. Aquest Reglament podrá ésser modificat amb l'aprovació de les dues terceres parts deIs
assistents al'Assemblea General Extraordinaria convocada per a aquesta finalitat.

Artiele trenta-dosé. Per a la modificació deIs Estatuts i per a la dissolució de la Societat caldrá atendre's al
que disposa l'article vint-i-une del present Reglament.

Les disposicions transítoríes i la notificació final

Transitoria primera. Per acord de l' Assemblea General del vint-i-cinc de juny de mil nou-cents vuitanta-sis,
la Junta de Govem de la Societat esta composta per un president, un vice-president, un secretari, un tresorer
i, per ordre d'elecció, per un vocal primer, un vocal segon, un vocal tercer, un vocal quart, un vocal cinque
i un vocal sise.

Transitoria segona. La primera renovació parcial de la Junta de Govem s'efectuara el mes de juny de 1988,
en que s'incíara la rotació normal i s'elegira president i vocals primer i segon; l'any següent, s'elegira tresorer
i vocal s tercer i quart; l'any següent s'elegira vice-president, secretari i vocals cinque i sise.

Notifieaeió final. Els membres de la Junta de Govem actual són els següents:
President Lluís Casassas i Simó
Vice-president M a Dolors Garcia i Ramon
Secretari Enrie Bertran i González
Tresorer Vicenc Biete i Farré
Vocal primer Joaquim Cabeza i Valls
Vocal segon Francesc Nadal i Piqué
Vocal tercer Dolors Batallé i Tremoleda
Vocal quart Montserrat Cuxart i Tremps
Vocal cinque Miquel Jaumot i Bisbal
Vocal sise Enrie Mendizábal i Riera

138 (464)



Lluís Casassas i Simó, Enric Bertran i
Enrie Mendizábal, membres del Consell de
la Revista, han participat en la preparació i
edició d'aquest número 13-14 de «Treballs
de la Societat Catalana de Geografía»
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