
PREAMBUL 

El Grup Catala de Sociolingiiistica, que reuneix bona part dels es- 
tudiosos d'aquesta disciplina als Pa'isos Catalans, ha nascut d'una volun- 
tat de normalització de la llengua catalana i d'un interks pel desenvo- 
lupament de la Sociolinguistica a la nostra Brea. 

Després de la Universitat d'Estiu de Prada del 1973, el Grup va sorgir 
a la llum pública l'any 1974 a l'ocasió del Congrés Mundial de Sociologia 
de Toronto. Posteriorment va col.laborar amb l'bmbit de Llengua del 
Congrés de Cultura Catalana, i des de 1977 publica la revista Treballs de 
Sociolingiiistica Catalana, de la qual han aparegut tres números. 

Avui el Grup Catala de Sociolingiiistica, considerant que la manca 
d'una normativa interna dificulta la bona marxa de l'entitat, decideix 
donar-se els presents estatuts. 

TfTOL I 

NATURALESA JURIDICA. SEU. FINALITATS 

Art. lr. La present associació, denominada Grup Catala de Sociolin- 
güística (GCS), agrupa els estudiosos dels Pai'sos Catalans interessats 
en Sociolingiiistica. 

Art. 2". El Grup Catala de Sociolingiiistica forma part de 1'Institut 
d'Estudis Catalans. La seu oficial del Grup és la de llInstitut. 

Art. 3'. Són finalitat del Grup: fomentar la recerca sociolingiiistica; 
intercanviar informació sociolingiiistica amb tota mena d'organismes, 
institucions i investigadors de dins i fora dels Pai'sos Catalans; portar 
a terme activitats de divulgació sociolingiiistica; efectuar recomanacions 
a entitats i organismes públics i emetre declaracions sobre qüestions so- 
ciolingüistiques; i, en general, acomplir qualsevol altra activitat d'intercs 
per a la sociolingiiistica. 

TfTOL I1 

COMPOSICIO 

Art. 4t. El Grup és format per membres actius i membres correspo- 
nents. Per a esdevenir membre actiu, l'aspirant, amb un provat interes 
i competencia en qualsevol branca de la sociolingiiistica, ha d'ésser pre- 
sentat per dos altres membres actius i admes per la Junta de Govern. 



Podran esdevenir membres corresponents els estudiosos de fora dels 
Pai'sos Catalans interessats en temes de sociolinguistica catalana, amb 
el mateix procediment. 

Art. 5 6 .  Els membres del GCS podeu donar-se'n de baixa en qualse- 
vol moment, comunicant-ho a la Junta de Govern. La Junta pot prendre 
l'acord de donar de baixa un membre per retard de més de dos anys 
en el pagament de la quota. 

TÍTOL 111 

ORGANS DE GOVERN 

Art. 6% La Junta de Govern és constitui'da pel president, el secretari, 
el tresorer i dos vocals, un dels quals sera l'encarregat de publicacions. 
Una reunió de Junta, perquk sigui valida, ha d'aplegar com a minim 
tres assistents, un dels quals ha d'esser el president o un delegat seu 
expressament designat entre els restants membres de la Junta de Go- 
vern. Les decisions de la Junta que impliquin una responsabilitat pública 
del GCS s'hauran de prendre com a minim per quatre vots favorables. 

Art. 7% La durada del mandat de la Junta de Govern 6s de tres anys. 
Els membres de la Junta son reelegibles, pero de manera consecutiva 
només ho poden ésser una sola vegada. 

Art. 8e. L'Assemblea General proveeix els carrecs de la Junta de Go- 
vern. Amb temps suficient, la Junta envia carta a tots els membres actius 
demanant-10s que, durant un període no inferior a un mes, proposin 
candidats a cadascun dels carrecs a proveir, propostes que han d'inclou- 
re una declaració d'acceptació del carrec per part del membre candidat 
i una declaració d'intencions. Transcorregut el període assenyalat, la 
Junta envia a tots els membres convocatoria dlAssemblea General, junta- 
ment amb la relació de candidats. El vot pot ésser per correspondencia 
o durant la celebració de llAssemblea, per votació secreta; en tot cas, 
hi ha un sol escrutini de vots emesos, dins llAssemblea General, després 
del qual són proclamats els elegits. En el cas de vacant inesperada d'un 
carrec després que el procediment descrit hagi estat iniciat, la votació 
parcial corresponent es limita als assistents a llAssemblea. 

La renovació de la Junta es fara: una vegada president i un vocal, 
i una altra vegada secretari, tresorer i l'altre vocal. 

TÍTOL I V  

L'ASSEMBLEA GENERAL 

Art. 9% LL'Assemblea General ordinaria es reuneix cada any. L'Assem- 
blea és convocada per la Junta dins un termini no inferior a un mes 
i amb una proposta d'ordre del dia. En els mateixos termes, són possibles 
també assemblees extraordinaries, convocades per la Junta a deliberació 
propia o a petició d'una quarta part dels membres actius. 



Art. 10% L7Assemblea General delibera sobre l'ordre del dia; escolta 
i aprova, si aixo procedeix, la memoria d'activitats, el projecte d'activi- 
tats, l'estat de comptes i el projecte de pressupost; procedeix, si s'escau, 
a l'elecció o la renovació de la Junta; i fa precs i preguntes a la Junta. 
En cas de renovació de la Junta, els projectes d'activitats i de pressupost 
són discutits a part, una vegada efectuada la renovació. 

Art. 11. L'Assemblea General delega la gestió corrent en la Junta 
de Govern. 

TfTOL V 

FUNCIONAMENT 

Art. 12. Els recursos del GCS s6n els següents: 

1 )  Les quotes que satisfan els membres. L'import de la quota anual 
és fixat per la Junta de Govern en virtut d'una delegació de 1'Assemblea 
General. Qualsevol modificació del tipus de cotització ha d'esser aprova- 
da per la primera Assemblea General que es reuneixi després d'aquella 
modiiicació. 

2) Les subt.encions que li puguin esser atribui'des per institucions 
o organismes que promouen empreses culturals o per particulars interes- 
sats en la seva comesa i en la seva finalitat. 

3) El GCS pot rebre donacions, llegats, etc., i pot realitzar adquisi- 
cions de tota mena no contraries a les lleis vigents. 

Art. 13. La Junta de Govern organitzara, com a mínim quatre ve- 
gades a l'any, sessions científiques o de debat en les quals seran tractats 
temes sociolingiiistics. Podran participar en aquestes sessions tots els 
membres del GCS, així com altres persones que puguin estar especial- 
ment interessades pel tema de la sessió. 

Art. 14. La Junta de Govern promoura, sota la seva direcció, les pu- 
blicacions del GCS. 

TfTOL VI 

MODIFICACIONS. DISSOLUCIO, LIQUIDACIO 

Art, 15. Tot projecte de modificació dels estatuts ha d'esser sotmks 
a una Assemblea General extraordinaria. A la convocatbria, signada pel 
president, ha de figurar el text del projecte proposat. Per a aprovar la 
modificació, cal el vot favorable de la meitat mes un dels membres 
actius del GCS. 

Art. 16. L'associació nomes pot esser dissolta a proposta de la Junta 
o d'un nombre de membres equivalent, almenys, a la quarta part del 
total. La decisi6 de dissolució ha d'obtenir com a mínim dos terc;os dels 
vots dels membres del GCS. 

Art. 17. Si la dissolució del GCS és aprovada, la mateixa Assemblea 



que haura acordat la dissolució encarrega a la Junta de Govern de liqui- 
dar els bens de l'associació, els quals seran aplicats, nomes en allo que 
tinguin de beneficiós, a 1'Institut dlEstudis Catalans. 

Clat~sula addicional 

Els membres corresponents del GCS gaudiran dels mateixos drets 
que els membres actius, en tot allo que no s'oposi a les lleis vigents. 

Clausules transi06ries 

1) Son membres fundadors de l'associació aquells que formen part 
del GCS en el moment d'esser aprovats els presents estatuts. 

2) En la mateixa reunió en que s'aprovin els estatuts, sera elegida 
una Junta Provisional, per a un any de mandat, amb l'encarrec de ges- 
tionar els tramits administratius derivats dels estatuts quant a la lega- 
lització del GCS. 

3) L'associació assumeix plenament com a seus els números apare- 
guts fins ara de Treballs de Sociolingiiistica Catalana. 

MEMBRES FUNDADORS 

Els membres de l'associació en el moment de l'aprovacio d'aquests 
estatuts (24 d'abril de 1981), i per tant membres fundadors segons la 
clausula transitoria I), son: 

Lluis Vicent Araci1 
Antoni Maria Badia i Margarit 
Domenec J. Benardó 
Helena Calsamiglia 
Jordi Carbonell 
Lluis C r e i d l  
Joan Fust& 
Francesc Gimeno 
Lluis Lopez del Castillo 
Joan Martí 
Anna M d l  
Vicent Pitarch 
Gent3 Puig 
Modest- Reixach 
Joaquim Torres 
T e ~ s a  'Turell 
FranceSc Vallverdu 
Gerard Vassalls 


