
ESTATUTS DE L’AGRUPACIÓ DE JOVES ADVOCATS DE GIRONA

TÍTOL PRIMER.- DE LA DENOMINACIÓ, NATURALESA, DOMICILI I ÀMBIT.

Article 1.- L’agrupació de Joves Advocats de Girona (d’ara endavant JAG) es constitueix 
vinculada  a  l’Il·lustre  Col·legi  d’Advocats  de  Girona  (d’ara  endavant  “ICAG”),  de 
conformitat amb el que es preveu als Estatuts Col·legials.

Article 2.- La seu del JAG està ubicada en el domicili de l’ICAG.

Article 3.- L’àmbit territorial del JAG serà el mateix que el de l’ICAG.

Article 4.-  El JAG és una agrupació sense ànim de lucre que es constitueix per temps 
indefinit. 

Article 5.- El JAG es regirà pels presents Estatuts i, subsidiàriament, pels de l’ICAG.

TÍTOL SEGON.- DE LA SEVA FINALITAT.

Article 6.- Els fins del JAG són:

a) Defensar els interessos dels membres en el sí del col·lectiu.

b) Fomentar la participació dels Advocats joves en la vida col·legial.

c) Impulsar la formació jurídica dels seus membres. 

d) Organitzar i promoure activitats i serveis comuns d'interès pels membres, ja 
sigui de caràcter professional, formatiu, cultural i altres.

e) Estudiar els problemes professionals específics dels Advocats joves i tractar de 
trobar-hi solucions.

f) Col·laborar amb els òrgans de Govern de l’ICAG a fi de participar en la vida 
corporativa.

g) Contribuir a la defensa del prestigi de la professió.
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h) Mantenir contacte amb organitzacions d’Advocats Joves nacionals, estatals i 
internacionals per tal de col·laborar en les tasques d’interès comú.

i) Fomentar el contacte del col·lectiu amb el món universitari.

j) Incidir en la vida pública, social, cultural i jurídica.

TÍTOL TERCER.- DELS MEMBRES DEL JAG, DELS SEUS DRETS I DEURES.

Article 7.-  La condició de membre numerari del JAG s’adquireix pel compliment dels 
següents requisits:

a) Estar col·legiat a l’ICAG.

b) Tenir una edat igual o inferior a 40 anys.

c) Manifestar per escrit dirigit a la Junta Directiva del JAG la voluntat d’incorporar-
se al JAG.

Article 8.-  La Junta Directiva del JAG podrà nomenar membres honorífics del JAG a 
aquells  col·legiats que hagin  destacat  per  la  seva col·laboració  o  participació  activa 
envers el grup.

Article 9.-  El JAG portarà un Llibre Registre de Membres Numeraris del grup, que es 
trobarà dipositat a la seva seu,  a fi de poder realitzar la inscripció de les altes i baixes 
que es produeixin. De la mateixa manera, es portarà un Llibre Registre dels Membres 
Honorífics.

Article 10.- 1. Els membres numeraris tenen els drets següents:

a) Prendre part en les assemblees amb veu i vot.

b) Poder ser elegits per a càrrecs directius.

c) Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

d) Exposar a les assemblees i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui 
contribuir a fer més plena la vida del col·lectiu i més eficaç la realització dels 
objectius socials bàsics.

e) Participar en les activitats i actes organitzats pel JAG, rebre’n la informació 
corresponent i utilitzar-ne els serveis, tot això de la manera que es determini, en 
el seu cas.

2



f) Sol·licitar la convocatòria d’una Assemblea General extraordinària, que ha de 
tenir el suport d’un mínim del 10 per cent del nombre total de membres i s’ha 
d’adreçar per escrit a la Junta Directiva.

g) Tenir un exemplar dels Estatuts. 

h) Tots els derivats dels presents Estatuts, així com els que determinin els òrgans 
de govern del JAG. 

2. Els membres numeraris tenen els següents deures:

a) Comprometre’s amb les finalitats del grup i participar activament per assolir-
les.

b)  Complir  amb les  obligacions  que  determinin  els  Estatuts  i  els  acords  de 
l’Assemblea General.

c) Exercir els càrrecs per als quals hagin estat elegits.

d) Assistir a les assemblees generals.

e)  Contribuir  al  sosteniment  del  grup  amb  el  pagament  de  les  quotes  que 
l’Assemblea pugui establir, si ho considera adient.

f)  Acatar i  complir els acords vàlidament adoptats  pels òrgans de govern del 
JAG.

3.- Els membres honorífics del grup tindran dret a assistir a les Assemblees Generals 
amb veu i sense vot, a rebre tota la informació que el JAG enviï i a participar en les 
activitats que aquest organitzi.

Article 12.- La condició de membre del JAG es perdrà per les circumstàncies següents:

a) Per deixar de complir alguns dels requisits de l’article 7 dels presents Estatuts.

b) Per voluntat pròpia, comunicada fefaentment a la Junta Directiva.

c) Per  acord de  l’Assemblea  General,  a  proposta  de  la  Junta  Directiva  i  prèvia 
audiència de l’interessat, per mantenir una conducta contrària als interessos del 
Grup.

TÍTOL QUART.- ÒRGANS DE GOVERN.

Article 13.- El JAG es composa pels òrgans de govern següents:
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• L’Assemblea General.
• La Junta Directiva.
• La Comissió Permanent.

Article  14.-  L’Assemblea  General  és  l’òrgan  sobirà  del  JAG,  en  el  que  hi  podran 
participar amb veu i vot tots els membres numeraris del JAG, i sense més limitacions 
que les establertes als presents Estatuts.

Podran assistir-hi igualment amb veu però sense vot els membre honorífics, així com 
aquelles persones que convidi la Junta Directiva.

Article 15.- Són competències de l’Assemblea General Ordinària:

a) Aprovar els pressupostos d’ingressos i despeses per a cada exercici anual.

b) Les derivades dels presents Estatuts.

Article 16.- Són competències de l’Assemblea General Extraordinària:

a) Modificar els Estatuts del JAG

b) Elegir els membres de la Junta Directiva, en el seu cas.

c) Les  que,  essent  competència  de  l’Assemblea  General  Ordinària,  per  raons 
d’urgència o necessitat no puguin esperar la convocatòria corresponent i totes 
aquelles  que  essent  competència  de  l’Assemblea  General  no  constin 
expressament reservades a l’Assemblea General Ordinària.

Article  17.1.-  L’Assemblea General  es  reuneix en sessió ordinària  com a mínim una 
vegada l’any, dins els 6 primers mesos. Dins l’ordre del dia haurà de figurar l’aprovació 
de la liquidació de les despeses i els ingressos de l’any anterior.

2.-  La Junta Directiva pot  convocar  l’Assemblea  General  amb caràcter  extraordinari 
sempre que ho consideri  convenient, i  ho ha de fer quan ho sol·liciti  un nombre de 
membres no inferior al 10%; en aquest cas, l’Assemblea s’ha de celebrar dins el termini 
de trenta dies a comptar des de la sol·licitud.

3.- Si es pretengués formular un vot de censura contra la Junta o qualsevol dels seus 
membres, la petició haurà de ser subscrita, almenys, pel vint per cent dels membres del 
grup  amb  dret  a  vot,  incorporats  almenys  amb  tres  mesos  d’antelació,  i  expressar 
clarament les raons en què es fonamenti.

La  moció  de  censura  s’haurà  de  plantejar  en  Assemblea  General  Extraordinària 
convocada a aquest efecte,  amb els  requisits esmentats al  paràgraf anterior. Quedarà 
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constituïda quan hi assisteixi la meitat més un del cens de membres del grup amb dret a 
vot. Necessàriament el vot haurà de ser directe i personal.

Article  18.-  1.-  La  Junta  Directiva  convocarà  l’Assemblea  establint,  com  a  mínim, 
l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de reunió.

2.-  La convocatòria s’ha de trametre a tots els membres del grup, en el domicili que 
consti en la relació actualitzada de membres que ha de tenir el JAG, almenys quinze dies 
abans de la data prevista per a la reunió.

3.- Les reunions de l’Assemblea General les presideix el President de la Junta Directiva. 
En cas d’absència d’aquest, l’han de substituir, per aquest ordre, el Sots-president o el 
primer vocal de la Junta. Hi ha d’actuar com a Secretari qui ocupi el mateix càrrec a la 
Junta Directiva o la persona en qui delegui.

4.- No podran ser objecte de votació a l’Assemblea aquelles qüestions que prèviament 
no constin en l’ordre del dia.

5.- El Secretari redacta l’Acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el President, 
amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de 
les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’Acta de la sessió 
anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. 

L’Acta i  qualsevol altra documentació que hagi de ser objecte de debat ha d’estar  a 
disposició dels membres del grup almenys amb cinc dies d’antelació a la data de la 
reunió.

6.- Tot l’anterior s’entén sens perjudici del que és establert al Títol Desè dels presents 
Estatuts, sobre el procediment electoral.
 
Article 19.- Les Assemblees Generals es celebraran el dia i l'hora assenyalats, qualsevol 
que sigui el nombre de membres numeraris que hi concorrin, llevat dels casos en els 
quals s'exigeixi un quòrum especial. En cap cas el vot serà delegable. 

Article  20.-  1.-  En  les  reunions  de  l’Assemblea  General,  correspon  un  vot  a  cada 
membre numerari.

2.- Els acords es prenen per majoria simple de vots dels membres numeraris presents. 

3.- Per adoptar acords sobre la separació dels membres i modificació d’Estatuts cal un 
nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels membres numeraris assistents. 
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Article 21.- La Junta Directiva serà l’òrgan executiu del JAG i liderarà la seva activitat. 
Així mateix, també haurà de sotmetre’s i complir els acords de l’Assemblea General.

Article 22.- La Junta Directiva estarà composada per dotze membres numeraris:

a) Un President

b) Un Sots-President

c) Un Secretari

d) Un Tresorer
 

e) Vuit Vocals, enumerats.

L’exercici de qualsevol càrrec a la Junta Directiva no serà remunerat.

Els vocals estan enumerats a fi de substituir, per ordre de categoria, al President i al 
Sots-president, en supòsits de malaltia, absència o vacant. Quan per qualsevol motiu 
s’hagués de substituir  temporalment  el  Secretari  o  al  Tresorer,  es  farà la  substitució 
començant pel darrer vocal.

Article 23.- 1.- Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període 
màxim de tres anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

2.-  L’exercici  del  càrrec  de  membre  de  la  Junta  Directiva  serà  incompatible  amb 
l’exercici de qualsevol càrrec de la Junta de Govern de l’ICAG. Si durant el mandat 
algun membre de la Junta Directiva volgués presentar-se a les eleccions per formar part 
de la Junta de Govern de l’ICAG, haurà de comunicar la seva intenció per escrit a la 
Junta Directiva, amb el compromís de dimitir del seu càrrec en el cas d’ésser elegit per 
entrar a formar part de la Junta de Govern de l’ICAG.

3.- El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini estatutari del seu mandat pot 
esdevenir-se per: 

a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els 
motius, dirigit a la Junta Directiva.

b) Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.

c) Baixa com a membre del JAG.

d) Ser elegit per algun càrrec de la Junta de Govern de l’ICAG.
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e) Dissolució de la Junta Directiva, en la forma regulada en el paràgraf següent.

4.-  Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva seran cobertes pels membres 
restants. En el cas que es produeixin 5 vacants la Junta Directiva haurà d’adoptar l’acord 
d’iniciar el procediment electoral per elegir una nova Junta Directiva.

Article 24.- La Junta Directiva té les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar el JAG de la manera més àmplia que càpiga en 
dret; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord 
amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b) Resoldre les incorporacions dels membres honorífics del JAG.

c) Prendre  els  acords  que  calgui  en  relació  amb  la  compareixença  davant 
organismes públics i per l’exercici de tota mena d’accions legals i interposar els 
recursos pertinents.

d) Establir, crear o aprovar les comissions o les seccions que puguin interessar a les 
finalitats de l’agrupació, regular-ne el funcionament i establir les facultats que, si 
s'escau, li deleguin.     

e) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos del JAG.

f) Proposar  a  l’Assemblea  l’establiment  de  quotes  a  satisfer  pels  membres  del 
Grup.

g) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que 
s’hi adoptin.

h) Presentar els pressupostos corresponents i la liquidació dels mateixos. 

i) Dur a terme les gestions necessàries davant organismes públics, entitats i altres 
persones, per aconseguir subvencions o altres ajuts.

j) Obrir  comptes  corrents  i  llibretes  d’estalvis  a  qualsevol  entitat  financera  i 
disposar dels fons que hi hagi en dipòsit, en la forma establerta a l’article 35 dels 
presents Estatuts.

k) Resoldre provisionalment qualsevol cas i/o assumpte no expressament previst en 
els  presents  Estatuts  i  donar-ne compte  en la  primera  reunió de  l’Assemblea 
General.
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l) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun 
altre òrgan de govern de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article  25.-  1.-  La Junta Directiva s’haurà de reunir  com a mínim un cop al  mes i 
quedarà  constituïda  vàlidament  si  hi  ha  un  quòrum de  la  meitat  més  un  dels  seus 
membres.

2.- Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es 
convoquin,  encara  que,  per  causes  justificades,  poden excusar-se’n.  L’assistència  del 
President, del Secretari o de les persones que els substitueixen hi és necessària sempre.

3.- La Junta Directiva, convocada pel seu Secretari  amb el vist-i-plau del President, 
adoptarà els acords per majoria simple de vots dels seus membres, amb vot qualificat del 
President en cas d’empat.

La convocatòria de la Junta Directiva haurà de fer-se amb una antelació mínima de tres 
dies a excepció dels casos d’urgència o de força major.

4.- Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el Llibre d’Actes i han de ser 
signats pel Secretari i el President. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha 
de llegir l’Acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, segons s’escaigui.

Article 26.-  1.- La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o 
diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos 
terços dels seus membres.

2.-  També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o més mandataris per exercir la 
funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

TÍTOL CINQUÉ.-  EL PRESIDENT I EL SOTS-PRESIDENT.

Article 27.- Són pròpies del President les funcions següents:

a) Ostentar la representació del grup.

b) Presidir  i  dirigir  els  treballs,  tant  de  l’Assemblea  General  com  de  la  Junta 
Directiva.

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

d) Ordenar la convocatòria de la Junta Directiva.
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e) Donar el vist-i-plau a les actes i els certificats confeccionats pel Secretari de la 
Junta Directiva.

f) Signar conjuntament amb el tresorer les ordres de pagament en nom del grup.

g) Les restants atribucions pròpies del càrrec i aquelles que li deleguin l’Assemblea 
General o la Junta Directiva.

TÍTOL SISÉ.- EL TRESORER I EL SECRETARI.

Article 28.- El Tresorer té com a funcions:

a) La custòdia i el control dels recursos del JAG.

b) Elaborar el pressupost i la liquidació del mateix.

c) Portar un Llibre de Caixa

d) Signar els rebuts de quotes, en el seu cas, i altres documents de tresoreria.

e) Signar, conjuntament amb el President, les ordres de pagament.

Article 29.-  El Secretari ha de custodiar la documentació del JAG, aixecar, redactar i 
signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i 
emetre  els  certificats  que  calgui  lliurar,  portar  el  Llibre  de  Registre  de  Membres 
Numeraris i Honorífics i també convocar, per ordre del President, les reunions de la 
Junta Directiva. Així mateix, també donarà fe dels acords dels òrgans de govern del 
grup.

TÍTOL SETÉ.- COMISSIÓ PERMANENT

Article 30.-  La Comissió Permanent de la Junta Directiva, estarà formada pel President, 
el Sots-president, el Secretari i el Tresorer.

L’esmentada  Comissió  tractarà  tots  aquells  temes  que  li  hagin  estat  delegats 
expressament  per  la  Junta  Directiva,  i  adoptarà  tots  aquells  acords  que,  per  raons 
d’urgència,  no  es  puguin  esperar  a  la  propera  reunió  d’aquesta.  Totes  les  qüestions 
aprovades per la Comissió Permanent hauran de ser sotmeses a ratificació en la propera 
reunió que es celebri de la Junta Directiva.
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TÍTOL VUITÉ .- COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL

Article  31.- La  Junta  Directiva  podrà  crear  les  Comissions  o  Grups  de  Treball  que 
consideri adients.

Cada comissió de treball tindrà un coordinador, que haurà de ser un membre de Junta 
Directiva, llevat dels casos en què es delegui expressament aquesta funció d’acord amb 
el previst a l’article 26 dels presents estatuts.

TÍTOL NOVÉ.- EL RÈGIM ECONÒMIC.

Article 32.-  Els recursos econòmics del JAG estan constituïts per:

a) La partida corresponent del pressupost col·legial

b) Les subvencions oficials o particulars.

c) Les rendes del patrimoni o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

d) Les quotes que pugui fixar l’Assemblea General per als seus membres, si fos el 
cas.

Article  33.- L’Assemblea  General  podrà  establir  quotes  d’ingrés,  quotes  periòdiques 
mensuals –que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la 
Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 34.- L’exercici econòmic de l’Associació coincideix amb l’any natural i queda 
tancat el 31 de desembre. 

Article 35.- 1.- En els comptes corrents i llibretes d’estalvi obertes en entitats de crèdit o 
d’estalvi han de figurar-hi les signatures del President i el Tresorer.

2.- Per poder disposar dels fons caldrà la signatura del Tresorer i la del President.

TÍTOL DESÈ.- RÈGIM ELECTORAL

Article 36.- L’elecció de la Junta Directiva, quan hagi expirat el seu mandat o quan sigui 
procedent  de  conformitat  amb  el  que  estableixen  els  presents  Estatuts,  tindrà  els 
següents tràmits:
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A.- La convocatòria s’anunciarà amb una antelació mínima de 30 dies naturals a 
la data de celebració de l’elecció, indicant, a més de la data, l’horari  i  el lloc de la 
votació.

La Junta Directiva, que actuarà com a Junta Electoral, determinarà l’horari de 
l’elecció, que tindrà una durada mínima de 8 hores.

B.-  Durant  els  8  dies  naturals  següents,  s’exposaran  al  tauler  d’anuncis  de 
l’ICAG la llista de membres numeraris amb dret a vot, fent constar separadament els 
col·legiats exercents i els no exercents. 

Contra l’esmentada llista podran formular-se reclamacions, dins els 5 dies hàbils 
següents a la finalització del termini expressat en el paràgraf anterior, que seran resoltes 
per  la Junta Directiva dins els  3 dies hàbils  següents a l’acabament  del  termini per 
formular-les.

C.- Les candidatures hauran d’estar formades per dotze membres numeraris, amb 
indicació del càrrec al  que es presenten,  i  hauran de presentar-se a la Secretaria de 
l’ICAG com a mínim 15 dies hàbils  abans de la data  de celebració de l’elecció.  El 
candidat a la presidència tindrà la representació de cada candidatura.

D.- La Junta Directiva, al dia següent a l’acabament del termini de presentació 
de  candidatures,  proclamarà  candidates  aquelles  llistes  que  reuneixin  els  requisits 
establerts.  En cas que es presenti una sola candidatura aquesta serà nomenada electa 
automàticament, sense necessitat de celebrar votació.

La proclamació de les candidatures o, en el seu cas, de la candidatura nomenada 
electa automàticament, es publicarà al taulell d’anuncis de l’ICAG i es comunicarà als 
interessats.

E.- Per a la celebració de l’elecció es constituirà la Mesa electoral a la seu de 
l’ICAG, que estarà integrada per tres membres de la Junta Directiva, designats a l’efecte 
per aquesta, dels quals un actuarà com a President, un com a Secretari i l’altre com a 
Vocal.  

La  Mesa  electoral  es  podrà  dividir  en  seccions,  de  manera  que  cadascuna 
correspongui  a  una  part  dels  membres  numeraris  en  funció  de  l’ordre  alfabètic.  En 
aquest cas, el President de la Mesa designarà els integrants de les altres seccions.

Cada  candidatura  podrà  designar,  entre  els  membres  numeraris,  un  o  més 
interventors que la representin en les operacions electorals.

En  la  Mesa  electoral  hi  hauran  dues  o  més  urnes  separades  pels  vots  dels 
membres numeraris exercents i no exercents. Les urnes hauran d’ésser tancades, deixant 
tan sols una ranura per a la introducció del vots.
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Un  cop  constituïda  la  Mesa  electoral  el  President  de  la  Mesa  indicarà  el 
començament de la votació. A l’hora prevista per finalitzar la votació es tancaran les 
portes i únicament podran votar els membres numeraris que es trobin dins de la sala on 
es dugui a terme la votació. Finalment votaran els membres de la Mesa. 

F.-  La  Mesa  resoldrà,  en  el  mateix  moment,  totes  aquelles  qüestions  que  es 
puguin plantejar durant la votació.

G.- Les paperetes seran editades per la Junta Directiva i seran de la mateixa mida 
i color. Així mateix, la Junta Directiva també facilitarà els sobres, que hauran de ser de 
la mateixa mida i color, on caldrà dipositar les paperetes en el moment de la votació.

 
H.-  Els  votants  hauran  d’acreditar  a  la  Mesa  electoral  llur  personalitat,  amb 

l’exhibició del D.N.I, passaport o carnet de conduir. La Mesa comprovarà la inclusió del 
votant en el cens, el President de la Mesa pronunciarà en veu alta el nom i cognoms del 
votant, indicarà que vota i tot seguit introduirà el sobre a l’urna corresponent.

I.-  Acabada la  votació es procedirà  a  l’escrutini,  llegint  en veu alta  totes les 
paperetes.  Seran  declarats  nuls  aquells  vots  que  continguin  expressions  alienes  al 
contingut estricte de la votació o que continguin tatxades o raspadures.

J.-  Finalitzat  l’escrutini,  el  President  de  la  Mesa  anunciarà  el  resultat  i 
proclamarà electa  a la candidatura que hagi  obtingut major nombre de vots.  En cas 
d’empat s’entén elegit el que ha obtingut més vots entre els exercents. 

K.-  La  Junta  Directiva  resoldrà  els  recursos  que  s’interposin  en  el  procés 
electoral o contra el seu resultat, que s’admetran en un sol efecte i no suspendran la 
votació,  proclamació  i  possessió  dels  elegits,  llevat  quan  així  s’acordi  per  causes 
excepcionals  mitjançant  resolució  expressa  i  motivada.  Contra  les  resolucions  de  la 
Junta Directiva no hi cabrà cap recurs.

Article 37.-1.- L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació directa i 
secreta dels membres numeraris del grup. El vot dels membres numeraris en exercici 
tindrà el valor doble que el vot dels que no exerceixen. ´

2.- En cap cas s’admetrà el vot delegat ni el vot per correu.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única.- Amb l’aprovació dels presents Estatuts queden derogats els anteriorment vigents 
i les disposicions que els desenvolupaven.
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DISPOSICIÓ FINAL

Única.-  Els presents estatuts entraran en vigor l’endemà de la seva aprovació per part la 
Junta de Govern de l’ICAG.

13


	Article 25.- 1.- La Junta Directiva s’haurà de reunir com a mínim un cop al mes i quedarà constituïda vàlidament si hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
	2.- Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del President, del Secretari o de les persones que els substitueixen hi és necessària sempre.
	3.- La Junta Directiva, convocada pel seu Secretari amb el vist-i-plau del President, adoptarà els acords per majoria simple de vots dels seus membres, amb vot qualificat del President en cas d’empat.
	TÍTOL NOVÉ.- EL RÈGIM ECONÒMIC.
	TÍTOL DESÈ.- RÈGIM ELECTORAL

	Article 36.- L’elecció de la Junta Directiva, quan hagi expirat el seu mandat o quan sigui procedent de conformitat amb el que estableixen els presents Estatuts, tindrà els següents tràmits:
	DISPOSICIÓ FINAL

