
Rules & Statutes 
ESTATUTS DEL CLUB INTERNACIONAL D’ANDORRA 
Art. 1- CONSTITUCIÓ 
El “CLUB INTERNACIONAL D’ANDORRA” és una 
Associació de caràcter no lucratiu. 
Art. 2 – DOMICILI SOCIAL 
El domicili social del “CLUB INTERNACIONAL 
D’ANDORRA” s’ha fixat al Edifici Rossell - Baixos 1 (a casa de 
Servissim), Av. Sant Antoni 26, AD400 La Massana – després 
d’obtenir la corresponent autorització – i podrà ésser 
traslladat a un altre lloc del Principat d’Andorra per acord 
de l’ Assemblea General 
Art. 3 – OBJECTE SOCIAL 
3.1 – Els objectius del Club són els següents: Guiar, 
organitzar i fomentar trobades i activitats lingüístiques, 
culturals i de lleure, sobre tot el territori andorrà i també a 
fora del mateix, a fi de promoure l’amistat entre les 
nacionalitats. 
3.2 – El Club no té cap propòsit lucratiu, mercantil, 
religiós o polític ni cap mena de 
reivindicació social. 
3.3 – L’associació pot realitzar activitats econòmiques 
sempre que es mogui en el marc de les seves finalitats 
estatutàries i no tingui per objecte, explícit o implícit, 
l’obtenció de beneficis econòmics per repartir-los entre els 
associats. 
3.4 – El Club pot realitzar totes les activitats lícites 
adequades a l’objecte social que serveixin per assolir les 
finalitats estatutàries, d’acord en cada cas amb els 
requisits i les condicions que estableixi l’ordenament. 
Art. 4 – DURADA 
El Club tindrà una durada indefinida. 
Art. 5 – LEGISLACIÓ APLICABLE 
L’associació té personalitat i capacitat jurídica pròpia i es 
basa en principis democràtics. Es regeix per la Llei 
qualificada d’Associacions del 29 de desembre del 2000, 
pel Reglament del Registre d’Associacions del 1 d’agost del 
2001, aprovat per Decret de data 1 d’agost del 2001, pels 



presents Estatuts així com pels acords vàlidament 
adoptats pels seus òrgans. 
ELS SOCIS 
Art. 6 -ADMISSIÓ DELS SOCIS 
Poden formar part del “CLUB INTERNACIONAL 
D’ANDORRA” totes les persones que desitgin practicar i 
desenvolupar les seves activitats, i promoure l’amistat 
entre les nacionalitats. 
Per a poder ser membre del Club és precís que la persona 
interessada formuli la corresponent demanda d’inscripció 
adreçada a la Junta omplint una proposta de soci. La 
inscripció serà efectiva en el termini d’una setmana. 
6.1 – CLASSES DE MEMBRES – Els socis es classificaran 
dins les categories següents 
6.1.1 – Numeraris – Són aquells socis que han sol�licitat la 
seva inscripció al Club i que satisfan la seva quota de soci. 
6.1.2 – Honoraris – Formaran part d’aquesta categoria 
totes aquelles persones que hagin prestat serveis notables 
al Club, per acord adoptat per l’Assemblea General a 
proposta de la Junta, amb l’acord favorable de les tres 
quartes parts dels membres assistents a l’Assemblea 
6.1.3 – Socis familiars – Aquesta categoria permet a un 
grup familiar formar part del Club i prendre part en les 
seves activitats en les mateixes condicions que els socis 
però en què la família com a conjunt es tracta com si fos 
un sol soci. Si la subscripció familiar és, al menys, igual a 
dues vegades la quota dels membres numeraris, dóna dret 
a dos vots; si no, a només un sol vot. 
6.1.4 – Socis col�laboradors – Membres de la coral 
“International Singers”, que no desitgen ser socis de ple 
dret ni rebre cap informació del Club. Els socis 
col�laboradors no tenen dret a vot i només satisfan una 
quota nominal, fixada per la Junta. 
6.1.5 – Socis residents fora d’Andorra – Els socis que han 
deixat de residir a Andorra poden continuar la seva 
subscripció pagant una quota anyal apropiada, l’import de 
la qual és fixat per la Junta però que no dóna dret a cap 
vot. 



Art. 7 – CAUSES DE BAIXA DELS SOCIS 
Qualsevol soci podrà donar-se de baixa del Club i no podrà 
ésser obligat a romandre-hi en contra de la seva voluntat. 
Únicament, en cas de deure alguna quota se li demanarà 
que la pagui. 
Art. 8 – RÈGIM JURÍDIC 
8.1 – Drets del socis 
8.1.1 – Tots els socis del Club, amb l’excepció dels inclosos 
en els apartats 6.1.3, 6.1.4 i 6.1.5 i sempre que estiguin al 
dia amb el pagament de la seva quota, tindran dret a: 
a) – Assistir, participar personalment o per delegació i 
emetre el seu vot, en les assemblees generals. 
b) – Votar en els altres òrgans del Club de què formin part. 
c) – Ser elegibles per als òrgans de govern sempre que 
també satisfacin el requisit qualificador de ser Andorrans 
o titulars d’un permís de residència a Andorra. 
d) – Ser informats de les activitats del Club a través del 
seu web ubicat a www.international-club-andorra.com i 
qualsevol notificació directa que es pugui dirigir als socis a 
qualsevol moment a la discreció de la Junta i prendre-hi 
part. 
e) – Ser informats del funcionament del Club, 
principalment a través del seu web, i, especialment, de les 
decisions dels òrgans de govern, de l’estat de comptes i de 
les relacions del Club amb els poders públics i amb tercers. 
f) – Aquest dret es podrà exercir sol�licitant la informació 
corresponent a la Junta i, si escau, realitzant preguntes en 
l’Assemblea General. 
g) – Separar-se del Club. Si la persona que es separa 
consta en el Registre com a membre fundador, pot 
sol�licitar al Registre l’anotació de la seva separació. 
h) – Els socis que hagin fet constar en l’acta el seu vot 
contrari a un acord i els que no hagin assistit a la reunió 
on es va prendre, poden impugnar-lo judicialment si 
l’acord és contrari a la Llei d’Associacions o als Estatuts 
del Club, o en cas de beneficiar uns socis o tercers en 
perjudici d’uns altres socis o dels interessos del Club, dins 
dels trenta dies següents a la seva adopció. 



i) – Els socis que hagin impugnat un acord poden 
sol�licitar al Registre l’anotació marginal de la impugnació. 
j) – Qualsevol associat té dret a sol�licitar i obtenir dintre 
deu dies còpia, total o parcial, de l’ Acta de les reunions de 
l’Assemblea General i de la Junta. Aquestes còpies seran 
certificades pel Secretari. 
8.2 – Deures dels socis 
8.2.1 – Els socis del Club tindran com a deures generals: 
a) – Ser lleials als objectius i finalitats del Club i actuar per 
assolir-los. 
b) – Contribuir al sosteniment del Club, mitjançant una 
quota anyal. 
c) – Respectar i complir els acords adoptats pels òrgans 
del Club. 
Art. 9 – QUOTES 
Cada membre haurà de satisfer en concepte de quota 
anyal, la quantitat que proposi la Junta i que sigui 
aprovada per l’Assemblea General. Tots els socis hauran 
de pagar la seva subscripció per domiciliació bancària a 
través del banc on tinguin el seu compte dintre 30 dies de 
la seva presentació inicial. 
La corresponent Junta podrà aprovar el pagament de 
quotes addicionals per activitats extres, per exemple 
despeses imprevistes. Aquestes despeses també podran ser 
cobrades per domiciliació bancària però només després 
que la necessitat de dites quotes addicionals hagin estat 
presentades als socis sota la forma d’una proposta 
detallada, contenint clarament la raó d’aquestes despeses. 
En cas que aquestes despeses addicionals no constin en el 
pressupost aprovat en l’última Assemblea General, primer 
hauran d’ésser aprovades per una Assemblea 
Extraordinària de socis. 
Art. 10 – RÈGIM DISCIPLINARI 
10.1 – Seran considerades infraccions greus 
1 – Deixar de pagar la corresponent quota anual. 
2 – Quan un soci hagi tingut activitats contràries als 
objectius del Club. 
3 – Quan amb la seva actuació s’hagi causat un perjudici al 



Club. 
4 – Quan la seva actitud hagi estat incorrecta durant una 
activitat del Club. 
5 – Quan hagi disposat indegudament dels fons del Club. 
6 – Quan el seu procedir hagi pogut donar una mala 
imatge del Club. 
10.2 – Aquestes infraccions seran considerades, en 
principi com a mereixedores d’expulsió. No obstant 
l’infractor serà convidat per la Junta a donar explicacions 
de la seva actitud o actuació dins un termini de deu dies, 
comunicant-li la sanció. Després d’escoltar-lo es 
plantejarà, si escau, la seva exclusió definitiva del Club. 
L’infractor tindrà sempre el dret de recórrer davant de 
l’Assemblea General, – a la qual, en tot cas correspondrà 
la decisió final – per presentar les al�legacions que 
consideri oportunes per a la seva defensa. 
ÒRGANS DE L’ASSOCIACIÓ 
Són òrgans del “CLUB INTERNACIONAL D’ANDORRA” 
l’Assemblea General de Socis, la Junta i la Presidència. 
Art. 11 – ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 
És l’òrgan de formació i expressió de la voluntat del Club; 
Les seves decisions obliguen a tots els membres, sempre 
que hagin estat adoptades de conformitat amb els presents 
Estatuts i amb la Llei d’Associacions. 
11.1 – Assemblea Ordinària – Es reunirà com a minim un 
cop a l’any, i tindrà les següents atribucions: . 
11.1.1 – Proposar i acordar les línies generals d’actuació 
per a la bona marxa del Club. 
11.1.2 – Elegir i renovar els membres de la Junta. Així com 
el cessament de la mateixa en la seva totalitat o de 
qualsevol dels seus membres, inclòs el President, després 
d’una votació específica per aquesta qüestió que requerirà 
la majoria simple dels membres presents. El vot serà 
sempre secret i els socis podran votar a favor o en contra 
de qualsevol soci que es presenti per ser membre de la 
Junta, quan no hi hagi cap més aspirant. 
11.1.3 – Aprovar les modificacions que calguin dels 
presents Estatuts, per majoria absoluta dels socis presents 



i delegats. 
11.1.4 – Debatre sobre el compliment dels objectius del 
Club. 
11.1.5 – En general discutir i adoptar els acords que puguin 
interessar al Club. 
11.1.6 – Aprovació del pressupost anual, que contindrà 
l’expressió de les quotes o aportacions exigibles als socis, i 
l’aprovació de la liquidació del pressupost anterior. 
11.1.7 – Aprovar l’exclusió definitiva, si escau, dels 
membres que hagin comès una falta greu, després del 
corresponent expedient disciplinari, tenint sempre en 
compte les al�legacions dels interessats. 
11.1.8 – Els socis que votin en contra d’una resolució 
específica, poden demanar en la mateixa Assemblea que el 
seu vot consti en l’acta corresponent i poden també 
demanar al Registre que la seva oposició sigui objecte 
d’una nota marginal. 
11.1.9 – L’Assemblea General pot acordar per majoria 
absoluta dels assistents que una determinada controvèrsia 
sigui sotmesa a la jurisdicció dels Tribunals Andorrans. 
1.1.10 – Determinar l’afiliació o col�laboració a 
organitzacions de caràcter internacional, sense detriment 
del que, en aquest àmbit puguin determinar les autoritats 
nacionals. 
11.1.11 – La dissolució del Club. 
11.2 – Assemblea Extraordinària – Podrà ésser convocada 
per la Junta o a sol�licitud d’una desena part dels socis 
actuals amb dret de vot. En aquest cas la petició ha de 
dirigir-se a la Junta amb una antelació mínima de vuit dies 
abans de la celebració de la reunió, amb la indicació de 
l’Ordre del Dia que es proposa. La Junta resta obligada a 
donar curs a la convocatòria dins dels 20 dies següents al 
de la petició i ha de respectar íntegrament l’Ordre del Dia 
proposat pels sol�licitants, però pot afegir-hi altres punts si 
ho considera pertinent. 
11.3 – Convocatòria – L’Assemblea Ordinària com 
l’Extraordinària són convocades pel President de la Junta 
mitjançant lletra adreçada als socis amb una antelació 



mínima de quinze dies a aquell en què l’Assemblea hagi de 
celebrar-se. La convocatòria contindrà l’expressió del lloc, 
dia i hora de la reunió, i l’Ordre del Dia dels assumptes 
que hagin de tractar-se; Pot contenir les mateixes 
indicacions referides a una segona convocatòria pel cas 
que la primera no reunís el quòrum suficient. Entre la 
primera i la segona convocatòria hi ha d’haver com a 
mínim el marge de mitja hora. 
11.4 – Assistència a les Assemblees – Tots els socis tenen 
dret a assistir a les Assemblees, tant Ordinàries com 
Extraordinàries. Tots els socis tenen dret a demanar i 
obtenir còpia, total o parcial, de les actes de les 
Assemblees, certificada pel Secretari. 
11.5 – Gaudeixen del dret de vot tots els membres de dret 
que estiguin al corrent de pagament de les quotes. Els 
socis de dret que no puguin assistir a una Assemblea 
poden delegar per escrit el seu vot en un altre soci 
anomenat o al President o Secretari que els representi. Els 
assistents a una assemblea que disposin d’una delegació 
de vot de membres absents han de fer-ho constar a l’inici 
de la sessió. 
11.6 – Quòrum i acords de les Assemblees – Per tal que 
tant les Assemblees Ordinàries com les Extraordinàries 
quedin vàlidament constituïdes, cal que hi assisteixi 
almenys la meitat dels membres de dret en primera 
convocatòria, quedant vàlidament constituïdes en segona 
convocatòria qualsevol que sigui el nombre d’assistents. 
Els acords de les Assemblees Ordinàries i Extraordinàries 
s’adoptaran per majoria dels membres assistents, 
considerant com presents a aquest fi també aquells socis 
que hagin delegat el seu vot per escrit a un altre soci. Els 
acords de les assemblees es faran constar per escrit, en 
una Acta que ha de signar el Secretari amb el vist-i-plau 
del President. 
Els membres que votin en contra d’un acord determinat 
poden demanar en la mateixa reunió, que el seu vot consti 
en l’Acta. 
Art. 12 – LA JUNTA 



La Junta és l’òrgan col�legiat de govern i de gestió del 
Club, que el representa en les seves relacions amb tercers i 
amb els poders públics, inclosa la representació en judici. 
12.1 – Composició – Formaran la Junta un mínim de set i 
un màxim d’onze membres que seran: President, Secretari 
i fins a nou vocals. Més d’un membre de la mateixa 
família no pot formar part de la Junta. 
12.1.1 – L’elecció de la Junta correspon a l’Assemblea 
General de Socis, per majoria simple. I pot ésser també 
cessada pel mateix òrgan en la seva totalitat o parcialment 
en una votació específica per aquesta qüestió que 
requerirà la majoria simple dels membres presents i 
delegats. La Junta nomenarà el President que en tindrà la 
representació. 
12.2 – Funcions – La Junta té els més amplis poders per 
administrar el Club i són de la seva competència totes 
aquelles atribucions que no estan expressament atribuides 
a cap altre Òrgan per la Llei ni pels presents Estatuts. 
Són atribucions de la Junta: 
12.2.1 – Coordinar i dirigir els treballs que es portin a 
terme per acord de l’Assemblea General. 
12.2.2 – Executar els acords presos per l’Assemblea 
General. 
12.2.3 – Autoritzar totes les despeses acordades en el 
pressupost aprovat per l’Assemblea General, tenint en 
compte que no es pot contreure cap deute que sobrepassi 
els ingressos del Club. 
12.2.4 – Proposar les quotes a satisfer pels associats i 
aquelles altres de caràcter especial que es puguin produir, 
sempre amb aprovació de l’Assemblea General. 
12.2.5 – Presentar anualment l’estat de comptes i una 
Memòria de les activitats a l’Assemblea General. 
12.2.6 – Fixar el lloc, data, hora i l’Ordre del Dia de les 
Assemblees Ordinàries i Extraordinàries del Club. 
12.2.7 – Acordar Assemblees Extraordinàries per 
convocatòria del President o per requeriment d’una 
desena part dels membres. 
12.2.8 – Nomenar un Secretari. – Són deures del 



Secretari: 
Signar juntament amb el President el Llibre-Registre de 
socis, el Llibre d’Actes, els Llibres de Comptabilitat que 
corresponguin a les activitats del Club i el Llibre Inventari 
dels béns del Club. 
Certificar tota la documentació del Club. 
Aixecar Actes de les reunions. 
Emetre diligències. 
12.3 – Durada – La Junta és elegida per l’Assemblea 
General per un període de quatre anys. Aproximadament 
cada dos anys almenys la meitat de la Junta dimitirà. Els 
membres de la Junta poden presentar-se a reelecció. 
12.3.1 – En el cas de la manca d’un o més membres de la 
Junta per causes de dimissió, incapacitat civil o penal, o 
defunció, la pròpia Junta pot preveure cobrir el càrrec 
vacant, que tindrà una durada en la seva funció fins a 
l’Assemblea General Ordinària en la primera reunió que 
aquesta celebri després del canvi. Si un membre de la 
Junta deixa d’assistir a una reunió de la Junta en menys 
de sis mesos (sense raons justificades), deixarà d’ésser 
membre de la Junta. 
12.4 – Els candidats a ésser elegits han d’ésser proposats 
per almenys cinc membres titulars, dues setmanes abans 
de l’Assemblea Anyal. La Junta que convoqui i gestioni el 
procés electoral haurà de fer arribar les paperetes de 
votació a tots els socis de dret amb temps suficient i totes 
les candidatures hauran de rebre el mateix tracte per part 
de la Junta que les haurà de presentar a l’Assemblea 
General. El vot serà sempre secret i els socis podran votar 
a favor o en contra de qualsevol candidat, quan no hi hagi 
cap més aspirant. 
12.5 – Els membres de la Junta poden delegar les seves 
funcions en un altre membre de la Junta per un període 
raonable i sempre per una causa justificada 
12.6 – Convocatòria de les reunions 
12.6.1 – El President ha de convocar la Junta amb una 
antelació mínima de tres dies, i ha de fixar-ne el lloc, dia i 
hora i l’Ordre del Dia. Un terç dels membres de la Junta 



poden sol�licitar-ne al President la convocatòria, que 
aquest ha de fer efectiva en el termini de cinc dies. Així 
mateix, un terç dels membres poden sol�licitar al President 
la inclusió d’una qüestió en l’Ordre del Dia, amb una 
antelació de quaranta-vuit hores abans de la reunió. 
12.6.2 – Quòrum – La Junta queda vàlidament constituïda 
amb l’assistència de la meitat dels membres. La Junta 
també quedarà vàlidament constituïda, sense convocatòria 
prèvia, si es reuneixen tots i acorden per unanimitat 
constituir-se en sessió. En cas de no assolir el quòrum 
indicat en tres convocatòries consecutives, la Junta 
cessarà i es convocarà l’Assemblea General per procedir a 
l’elecció d’una nova Junta. 
12.7 – Acords – Els acords de la Junta es prendran per 
majoria. El vot del President és diriment en cas d’empat. – 
Tots els acords de la Junta s’han de fer constar per escrit, 
en una Acta que ha de signar el Secretari, amb el vist-iplau 
del President. Qualsevol soci té dret a sol�licitar i a 
obtenir còpia, total o parcial, de les Actes de la Junta. 
Aquestes còpies han d’ésser certificades pel Secretari. 
12.8 – Si un membre de la Junta vota en contra d’un acord 
determinat, pot demanar en la mateixa reunió que el seu 
vot consti en l’acta. I podrà també demanar al Registre que 
el faci constar en una nota marginal. 
12.9 – Cap membre de la Junta – rebrà cap mena de 
retribució per l’exercici del seu càrrec. 
Art. 13 – RESPONSABILITAT 
13.1 – El Club és responsable dels seus actes i omissions, 
amb tots els seus béns i drets, presents i futurs. 
13.2 – Els membres de la Junta responen davant del Club, 
dels socis i de tercers per les actuacions que realitzin en 
exercici dels seus càrrecs i que siguin contràries a la Llei o 
als presents Estatuts i pels danys i perjudicis causats amb 
dol o negligència. 
13.3 – La responsabilitat dels membres de la Junta és 
solidària respecte de les actuacions acordades de manera 
col�legiada, llevat que un o mes membres hagin fet constar 
en Acta la seva oposició a l’acord. També és solidària 



sempre que l’acció o l’omissió que la genera no es pugui 
atribuir a un o més d’ells, de manera individual i exclusiva. 
Art. 14 – LA PRESIDÈNCIA 
14.1 – El President serà nomenat per la Junta i en formarà 
part. 
14.2 – Funcions del President – El President te les 
atribucions següents: 
14.2.1 – Representa el Club. 
14.2.2 – Convoca i presideix les reunions de la Junta – 
tant les convocades per ell mateix com les convocades a 
petició d’un terç dels membres de la Junta – i en fixa 
l’Ordre del Dia, i el lloc, la data i l’hora de la reunió. 
14.2.3 – Totes aquelles que li assignin els presents Estatuts 
i que no estiguin atribuïdes per la Llei de manera 
imperativa, a altres òrgans del Club. 
Art. 15 – RÈGIM ECONÒMIC I PATRIMONIAL 
15.1 – Constitueixen els recursos del Club les quotes anyals 
que han de fer efectives tots els socis i que fixa la Junta 
prèvia aprovació de l’Assemblea General corresponent. 
15.2 – El patrimoni del Club està format pels comptes 
bancaris oberts al nom del Club en el Banc Crèdit Andorrà. 
Art. 16 – DELS GRUPS D’ACTIVITATS 
16.1 – Dins del Club podran crear-se grups d’activitats 
amb una finalitat ben determinada, ja sigui de 
funcionament intern del Club (informació, reclutament i 
admissió, programes, relacions públiques, etc.) o de 
realització d’activitats externes adreçades al compliment 
dels objectius del Club, (social, cultural, etc.). 
16.2 – Els grups d’activitats són creats per acord de la 
Junta que els atribueix una parcel�la determinada de 
responsabilitat i aprova els membres que han de governarles. 
16.3 – Tots els grups que decideixin deixar de formar part 
del Club, hauran de retornar tota l’assistència financera 
que hagin pogut obtenir del Club durant els últims cinc 
anys. 
Art.17- DISSOLUCIÓ 
17.1 – El Club es dissoldrà si ho acorda l’Assemblea 
General Extraordinària convocada a tal efecte. 



17.2 – Per quedar menys de tres associats. En aquest cas, 
el President haurà de portar al Registre d’Associacions el 
Llibre de Socis actualitzat, certificant sota la seva 
responsabilitat que es correspon amb la realitat. 
17.3 – Per exhauriment de l’objecte social o impossibilitat 
de portar a terme la finalitat per a la qual es va constituir. 
17.4 – Per sentència judicial ferma, en els termes previstos 
en el Codi penal. 
17.5 – Si el motiu de dissolució no està contemplat en els 
estatuts, una desena part dels socis de dret poden instar la 
Junta a convocar-la, i la Junta ho ha de fer en el termini 
màxim de 30 dies. L’ assemblea ha de pronunciar-se 
expressament sobre la qüestió de la dissolució. 
Art. 18 – LIQUIDACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ 
18.1 – Acordada la dissolució, la Junta o les persones 
designades per l’Assemblea o per l’Autoritat judicial, es 
constituiran en liquidadors del Club. A partir del moment 
del seu nomenament, correspondrà als liquidadors 
l’administració del Club. 
18.2 – Amb la finalitat de liquidar el Club, els liquidadors 
hauran de: 
18.2.1 – Cobrar els crèdits pendents. 
18.2.2 – Vetllar pel patrimoni del Club i administrar-lo 
amb diligència fins que s’hagi liquidat 
18.2.3 – Liquidar el patrimoni i pagar els creditors. 
18.2.4 – Totes les operacions de liquidació que siguin 
necessàries al bon fi del Club. 
18.2.5 – Lliurar el patrimoni o el líquid sobrant, si n’hi ha, 
a entitats benèfiques andorranes. En cap cas podran 
autoritzar-ne el repartiment entre els socis o la cessió a 
persones o entitats amb afany de lucre. 
18.2.6 – Sol�licitar al Registre d’Associacions la 
cancel�lació del Club. 
CLUB INTERNACIONAL D’ANDORRA 
REGLAMENT DEL CLUB 
(SUPLEMENTARI ALS ESTATUTS) 
1. Direcció del Club 
a) Els Estatuts defineixen els papers de l’Assemblea 



General (de tots els socis) i de la Junta (elegida per 
l’Assemblea General). Tots els membres de la Junta han de 
tenir residència legal a Andorra. 
b) Aproximadament una vegada cada dos anys almenys 
una meitat de la Junta es dimitirà. Els membres de la 
Junta es podran presentar per a reelecció. Els candidats a 
la reelecció han de ser nomenats per almenys 5 socis dues 
setmanes abans de la reunió de l’Assemblea General. 
Sempre hi haurà una votació secreta i els socis tindran 
dret a votar per o contra qualsevol candidat no oposat que 
es presenti per a un càrrec. 
2. Socis 
Es trobaran els detalls als Estatuts, seccions 6, 7 i 8. 
3. Abonament de quotes 
Es trobaran els detalls als Estatuts, secció 9. 
4. Grups d’Activitat/Interès 
(Afegit als Estatuts, secció 16) 
a) Cada Grup elegirà càrrecs, redactarà el seu reglament i 
portar una comptabilitat (si escau) que serà periòdicament 
intervinguda per un membre de la Junta. Els reglaments 
de Grup podran exigir que els membres d’un Grup abonin 
quotes i podran permetre el recolzament d’altres Grups. 
b) Cada Grup serà econòmicament autònom i qualsevol 
pèrdua haurà de ser abonada pels socis del Grup. Podran 
constituir unes reserves financeres apropiades a les seves 
necessitats. Per aquesta finalitat podran comptar amb els 
seus propis comptes bancaris. 
c) D’acord amb la Regla 5, els Grups podran demanar un 
ajut financer del Club mitjançant subsidi o préstec. 
d) Els Grups podran organitzar actes que donaran 
preferència als socis del Club segons escaigui. Els no-socis 
hi podran assistir però hauran d’abonar una quota 
addicional per a tot acte. Els no-socis podran assistir a 
només una reunió o activitat regular d’un Grup d’Interès 
abans d’haver de sol�licitar la seva adhesió al Club. 
e) Els líders de Grups mantindran una llista dels que 
assisteixen a cada reunió o activitat així com constància de 
qualsevol import abonat per membres del Grup. Es 



trametrà còpia dels arxius d’assistència i de finances a la 
Junta cada trimestre per constituir un arxiu central. 
Aquests arxius es podran posar a la disposició de la Junta 
a tot moment perquè dugui a terme la seva funció d’acord 
amb la regla 4(a). 
f) Cada Matinada de Cafè celebrada a l’Hotel París- 
Londres necessita la presència d’un membre de la Junta 
que serà responsable per l’organització i la coordinació 
amb el personal de l’hotel. 
5. Control financer 
Cap membre de la Junta, soci o grup d’activitat/interès 
està autoritzat a comprometre el Club a cap despesa sense 
la prèvia autorització de la Junta, la qual es podrà atorgar 
com pressupost periòdic o com concepte aïllat. La Junta 
autoritzarà una despesa només si ha rebut una declaració 
clara de què s’adquirirà o s’aconseguirà i si hi ha a més la 
prèvia aprovació pressupostària de l’Assemblea General. 
6. Abonaments per activitats 
Els abonaments realitzats per socis per a activitats no es 
reemborsen llevat que sigui a la discreció de l’organitzador 
o si l’anul�la l’activitat, Els socis tenen dret a instar un 
recurs al Comitè Executiu. 
7. Responsabilitat 
Ni els Club ni els membres de la seva Junta són 
responsables per danys a la persona o als béns de socis o 
tercers independentment de la manera en què s’hagin 
produït. Cada soci assumeix la responsabilitat per danys a 
la persona o per danys que se li hagin provocat. El Club 
recomana que els socis s’assegurin per responsabilitat 
civil. 
8. Activitats comercials 
Els socis no poden emprendre cap activitat comercial en 
una reunió del Club sense el previ acord per escrit de la 
Junta. Si s’atorga tal acord, el soci ho ha de deixar ben clar 
que el Club no té cap responsabilitat per l’activitat en 
qüestió. 
9. Llista de socis 
El Club mantindrà una llista de socis que doni només els 



noms, números de telèfon i adreces de correu electrònic 
dels socis. La llista de socis es facilitarà anyalment a tots 
els socis. En cap cas un soci tindrà el dret a proporcionar 
la llista a empreses comercials ni a cap altra entitat. Si hi 
hagués la possibilitat que el Club convingués un acord de 
descompte amb alguna empresa comercial o un acord 
especial amb alguna altra entitat, aleshores el Club 
subministrarà als socis una carta de soci que els identifiqui 
per tal d’evitar la necessitat de proporcionar detalls dels 
socis a tercers. 
REGLAMENT DE PROCEDIMENT DEL CLUB 
(Suplementari als Estatuts) 
A. La Junta 
(i) El President presidirà a totes les reunions de la Junta. 
En cas d’absència, les facultats de la Presidència es 
delegaran per escrit a un membre de la Junta. 
La Junta delegarà responsabilitat a un o més dels seus 
membres per realitzar les funcions concretes següents: 
(ii) Per actuar com Secretari. El Secretari redactarà les 
actes al llibre d’actes en català. El Secretari del Comitè 
Executiu redactarà la versió anglesa de les actes de la 
Junta. 
(iii) Per sotmetre periòdicament comptes a la Junta. 
(iv) Per aprovar i intervenir regularment els comptes de 
tots els Grups d’Activitat/Interès, Publicacions i 
organitzadors d’Activitats del Club. 
(v) Per ser responsable per cobrar quotes, per enviar 
recordatoris quan s’hagin retornat domiciliacions directes 
i per proposar a la Junta anul�lacions de la qualitat de soci. 
(vi) Per mantenir una base de dades de socis posada al dia 
i cobrint tots els Socis amb els seus detalls personals. 
(vii) El quòrum d’una reunió serà del 50% dels membres 
de la Junta o cinc si aquesta xifra és la més baixa. 
(viii) Una proposta per modificar els procediments o el 
reglament, sempre que sigui conforme als Estatuts i a la 
Llei d’Associacions, haurà de recollir per ser aprovada una 
majoria favorable de dues terceres parts dels membres de 
la Junta. Altres propostes necessiten només una simple 



majoria favorable dels membres presents. 
(ix) El vot del President és diriment en cas d’empat. 
(x) La Junta fixarà les dates i els llocs de les seves reunions 
quan convingui. 
(xi) La Junta elegeix el President per un mandat de quatre 
anys. 
B. Publicacions i comunicacions 
El vehicle principal de les comunicacions dintre el Club i 
de la promoció dels interessos del Club serà el seu web 
ubicat a www.international-club-andorra.com. La Junta 
delegarà un dels seus membres per ser editor del web i 
aquest podrà a la seva hora delegar seccions o àrees 
individuals del web a editors adjunts. L’editor i els editors 
adjunts són responsables per assegurar que el contingut 
del web no ofengui de cap manera ni infringeixi la 
intimitat personal dels socis individuals. 


