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 TÍTOL I 
 
 
CONSTITUCIÓ, DENOMINACIÓ, RÈGIM JURÍDIC, DOMICILI, ÀMBIT TERRITORIAL 
I TEMPORAL, FINALITATS. 

 
Article 1r.- Constitució i denominació.  
 
1.- Amb la denominació de CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL DE LA 
PROVINCIA DE TARRAGONA -anagrama CEPTA-, es constitueix, a títol 
totalment lliure i voluntari, autònom i independent, una entitat associativa 
com a òrgan de coordinació, representació, gestió, foment i defensa dels 
interessos generals i comuns de les organitzacions empresarials i de les 
empreses existents a la Província de Tarragona, constituïda per les 
comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.   
 
2.- La Confederació es constitueix com entitat independent de caràcter 
privat, sense ànim de lucre, i proclama el seu caràcter de representant 
empresarial. Es defineix apolítica i no subjecta a cap Administració Pública. 
 
Article 2n.- Personalitat i règim jurídic.  
 
1.- Des del moment de la seva vàlida constitució, la Confederació tindrà 
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a obrar, segons Dret, per 
al compliment de les seves finalitats associatives, l’exercici de les seves 
funcions estatutàries i la disposició dels seus béns i drets. Així mateix, tindrà 
plena autonomia econòmica, financera i administrativa, sense cap altra 
limitació que les previstes per la legislació.  
 
2.- La Confederació es constitueix a l’empara de la Llei 19/1977, d’1 d’abril, 
reguladora del Dret d’Associació Sindical, per les normes complementàries 
establertes pel Decret 873/1977, de 22 d’abril, la Llei Orgànica 11/1985 de 
llibertat sindical, així com aquells preceptes que li siguin aplicables de la Llei 
7/1997 de 18 de juny d’Associacions i que no hagin estat derogats per la 
Llei 4/2008 de 24 d’abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya el qual 
serà d’aplicació supletòria en tot allò que no reguli l’ esmentada normativa 
especial, sense perjudici d’adaptar-se, si s’escau, a les obligacions legals 
que substitueixin o modifiquin, total o parcialment, la normativa vigent en el 
moment de la seva constitució.  
 
3.- La Confederació es regirà, quant a la seva organització i funcionament, 
per aquests Estatuts, pels Reglaments, per les normes de desenvolupament 
estatutari que s’escaiguin, i pels acords vàlidament adoptats pels seus 
òrgans de govern.  



 
Article 3r.- Domicili.  
 
1.- S’estableix el domicili social de la Confederació a l’Avinguda Roma, 7, 
6a planta, de la ciutat de Tarragona. La modificació del domicili social es 
podrà dur a terme mitjançant acord de l’Assemblea General.  
 
2.- La Confederació podrà establir altres dependències que tindran el 
caràcter de delegació i o representació en altres locals i/o instal·lacions.  
 
Article 4t.- Àmbit Territorial.  
 
L’àmbit territorial de representació de la Confederació és la Província de 
Tarragona, constituïda per les comarques del Camp de Tarragona i de les 
Terres de l’Ebre. 
 
Article 5è.- Durada.  
 
La Confederació es constitueix per temps indefinit en tant que no es donin 
els supòsits que la Llei o els presents Estatuts disposin per a la seva dissolució 
i extinció.  
 
 
Article 6è.- Finalitats. 
 
1.- Les finalitats de CEPTA són: 
 
 a) La representació, la defensa i promoció dels legítims interessos 
empresarials dels socis, davant les Administracions Públiques i tota mena 
d’organismes i entitats, siguin públiques o privades, nacionals o estrangeres 
i en general davant de terceres persones de qualsevol índole. 
 
 b) Contribuir al progrés econòmic i social dintre del seu àmbit 
territorial, promoure la iniciativa privada i empresarial i tota mena 
d’accions i activitats en benefici dels socis i del teixit associatiu, econòmic i 
empresarial que CEPTA representa. 
 
 c) Coordinar i donar suport a les iniciatives i actuacions dels socis, així 
com la prestació dels serveis de tota mena que siguin precisos per garantir 
la seva correcta informació i assessorament, participació, cohesió, 
cooperació i solidaritat entre ells. 
 
 d) Col·laborar amb altres organitzacions empresarials i professionals, 
establint els vincles que es considerin necessaris, per la millor consecució 



dels objectius de CEPTA, arribant si cal a la integració en organitzacions 
confederades. 
 
 e) La promoció i salvaguarda del prestigi i de la bona imatge de les 
activitats empresarials dels socis i de la pròpia Confederació, fomentant les 
bones relacions i, en cas de conflicte entre socis, arbitrar les diferències a 
sol·licitud de les parts. 
 
 f) La formació d’empresaris, treballadors i persones aturades 
mitjançant sistemes educatius, públics o privats, que signifiquin una millora 
continuada dels coneixements i per tant de la competitivitat de les 
empreses. 
 
 g) Qualsevol altre finalitat lícita que pugui considerar-se d’interès 
comú pels socis. 
 
 
2.-  CEPTA no persegueix finalitats lucratives ni polítiques, i en conseqüència 
els seus ingressos es destinaran a assolir les finalitats abans esmentades i a la 
conservació i manteniment del patrimoni de la Confederació.  
 

TÍTOL II 
 
Article 7è.- Facultats i funcions. 
 
 Pel compliment i consecució de les finalitats que persegueix, CEPTA 
disposa de les facultats inherents a la seva personalitat jurídica i les seves 
capacitats d’obrar, i en conseqüència pot exercir les següents facultats i 
funcions: 
 
 a) Representar, coordinar, gestionar, promoure i defensar les finalitats 
i els interessos de la pròpia Confederació i de les seves organitzacions i 
empreses associades, davant qualsevol Administració Pública, Organisme, 
Corporació, Institució, Fundació i Entitat, tant públiques com privades, 
persones naturals i jurídiques de qualsevol nacionalitat, naturalesa i 
condició. 
 
 b) Promoure o realitzar, tant directa com indirectament, tota classe 
de serveis, treballs, estudis, i debats sobre temes d’interès econòmic i social. 
 
 c) Crear, oferir i desenvolupar serveis d’interès comú pels afiliats, 
oferint assistència i assessorament en tots els assumptes que siguin finalitats 
de la Confederació. 
 



 d) Establir contactes, relacions i vinculacions amb altres Entitats i 
Associacions d’anàloga i semblant naturalesa i finalitats. 
 
 e) Exercir, a petició dels afiliats, la funció arbitral diriment de 
conflictes. 
 
 d) Exercir tot tipus d’accions i interposar recursos de tota classe 
davant els jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció, en totes les seves 
instàncies. 
 
 g) L’adquisició, possessió i disposició de tota classe de bens mobles, 
immobles i de drets, i realitzar tot tipus d’actes de domini i disposició, així 
com contraure obligacions amb càrrec al patrimoni, i igualment concórrer i 
participar en concursos, subhastes i concessions administratives i de serveis 
previstes i autoritzades per Llei. 
 
 h) Constituir o participar en empreses, associacions o fundacions 
amb finalitats d’interès per les empreses i organitzacions afiliades. 
 
 i) Promoure la solidaritat entre els afiliats, coordinant la representació 
i acció comuns. 
 
 j) Qualsevol altre funció no prevista anteriorment, que suposi una 
millora en  defensa i promoció dels interessos col·lectius de CEPTA i els seus 
afiliats, a judici dels òrgans de govern. 
 

TÍTOL III 
 

MEMBRES ASSOCIATS DE LA CONFEDERACIÓ, ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA 
SEVA QUALITAT, DRETS I OBLIGACIONS. 

 
Article 8è.- Adquisició de la qualitat de membre associat. 
  

1. Podran formar part de la Confederació, en qualitat de socis 
col·lectius, totes les organitzacions empresarials que representin 
empreses ubicades a l’àmbit territorial de la Confederació, sempre 
que tinguin personalitat jurídica i la denominació de les quals 
correspongui a Federació, Associació, Gremi, Agrupació, Unió o 
altres d’equivalents, sempre que així ho sol·licitin, siguin admesos per 
l’òrgan competent, i compleixin en el successiu amb els deures i 
obligacions establerts en els presents estatuts i disposicions 
complementàries. 

 



2. També podran formar part de la Confederació, com a socis 
individuals, les empreses, ja tinguin la forma de persona física com 
jurídica, la denominació i forma jurídica de les quals estigui 
contemplada en la legislació vigent, amb domicili social o centre de 
treball ubicat en l’àmbit territorial de la Confederació, amb els 
mateixos requisits, deures i obligacions esmentats en l’apartat 
anterior. 
 

3. La denegació de l’admissió de membre associat, acordada per la 
Junta Directiva, podrà ser recorreguda davant l’Assemblea General 
Ordinària de celebració immediatament posterior.  
L’acord de l’Assemblea General, en relació amb el recurs presentat, 
tindrà caràcter definitiu i irrevocable. 
 

Article 9è.- Els socis col·lectius.- 
 

Els socis col·lectius de la Confederació gaudiran de tots els drets i deures 
establerts en els articles 14è i 15è d’aquests estatuts, disposant de la 
plena capacitat de vot i representació en funció del previst en el règim 
electoral. 

 
Article 10è.- Els socis col·lectius adherits.- 
 

Tindran la consideració de socis col·lectius adherits aquells que per les 
seves circumstàncies i condicions expressades en la seva sol·licitud (ja 
sigui per manca d’estructura i recursos propis, tenir un caràcter 
merament representatiu d’un sector econòmic, tractar-se d’una 
associació en la que tradicionalment els seus associats no han abonat 
quotes ni drets econòmics, entre d’altres) no poden pagar les quotes 
que li corresponguin segons l’article 62 i només poden gaudir dels drets 
previstos en l’apartat 2 de l’article 14 d’ aquests estatuts, disposant de la 
capacitat de vot i representació assignada expressament en el règim 
electoral.  
El soci col·lectiu adherit haurà de sol·licitar expressament aquesta 
consideració per a la seva inclusió com a membre, quedant sotmès a 
les particularitats específiques que per a la seva condició estableixin els 
presents estatuts o disposicions complementàries, prèvia admissió per 
part de l’òrgan competent.  
 

Article 11è.- Els socis individuals.- 
 

Els socis individuals gaudiran de tots els drets i obligacions que els hi 
atorguin els presents estatuts i normes complementàries. La seva 
capacitat de vot i assignació de quotes d’afiliació es distribuirà en 



funció de la classificació europea, i d’acord amb el règim electoral 
s’atribuirà 1 vot a la qualificada com microempresa (de 1 a 9 empleats), 
2 vots a la petita empresa (de 10 a 49 empleats), 3 vots a la mitjana 
empresa (de 50 a 249 empleats), 4 vots a l’empresa gran (de 250 a 499 
empleats) i 5 vots a l’empresa molt gran ( de 500 i més empleats). 
 

Article 12è.- Pèrdua de la qualitat de membre associat.  
 

1. Es deixarà de pertànyer a la Confederació per les causes següents: 
 

a) Per voluntat pròpia mitjançant una notificació escrita i fefaent 
de l’acord adoptat vàlidament a tal efecte per l’organització, 
l’empresa o el soci corresponent que tindrà efecte de forma 
automàtica.  
 
b) Per dissolució legal de les organitzacions membres en virtut de 
sentència ferma  o voluntària d’acord amb el seus propis estatuts, 
després de notificar-ho prèviament i amb rigorosa previsió i 
compliment de la liquidació corresponent de les obligacions 
econòmiques pendents amb aquesta Confederació. 
 
c) Per acord adoptat vàlidament per la Junta Directiva de la 
Confederació en cas d’incompliment greu dels Estatuts, dels 
Reglaments, o de les disposicions i acords adoptats vàlidament 
pels seus òrgans de govern. I, també, per deixar de satisfer el 
pagament de les quotes i de les derrames ordinàries i 
extraordinàries establertes per l’Assemblea General per a la 
provisió dels pressupostos de la Confederació. 

 
2. La pèrdua de la condició de soci per qualsevol de les causes 
esmentades comportarà  la pèrdua de tots els drets adquirits i 
expectants sense cap excepció, i sense que el soci cessant pugui exigir 
la devolució total o parcial de les quotes i de les derrames satisfetes, ni 
la compensació dels drets patrimonials concurrents que se saldin en cas 
de dissolució i de liquidació posterior de la pròpia Confederació. 

 
Article 13è.- Recurs en cas d’expulsió. 
 

1. La pèrdua de la qualitat de soci per expulsió serà decidida 
mitjançant acord de la Junta Directiva i serà referendat per 
l’Assemblea General Ordinària de celebració immediatament 
posterior. 

2. El membre expulsat podrà recórrer l’acord de la Junta Directiva 
davant l’Assemblea General Ordinària. El recurs haurà de presentar-



se, per escrit i de forma fefaent, amb una anel·lació de 10 dies hàbils 
a la data de celebració de l’esmentada Assemblea, o en el termini 
de la decisió de la Junta directiva i la data de celebració de 
l’assemblea, si fos inferior a 10 dies hàbils. 

 
Article 14è.- Drets dels membres associats.  
 
1.- Els membres associats a la Confederació gaudiran dels drets següents: 
 
a) Assistir , amb veu i vot, a les sessions de l’assemblea general per mitjà 
dels seus representants legítims designats i acreditats amb aquesta finalitat. 
 
b) Proposar i ser proposats com a candidats, així com elegir i ser elegits per 
a càrrecs de representació de la Confederació, de la seva Junta Directiva i 
del seu Comitè Executiu, i exercir aquesta representació i aquests càrrecs 
durant el govern estatutari o durant el temps conferit si es tractés d’una 
comissió especial. 
 
c).- Estar regularment informats de les activitats i actuacions que 
configuren la vida de la Confederació de la seva situació econòmica, 
patrimonial i financera, així com de tots els assumptes que siguin de la seva 
competència o afectin directa o indirectament als seus membres associats.  
 
d).- Participar en els actes i activitats que organitzi la Confederació i, en la 
forma que es determini, en aquells en els que aquesta col·labori o participi.  
 
e).- Sol·licitar i obtenir de la Confederació el degut assessorament i 
assistència en totes aquelles qüestions que tinguin relació o es derivin de la 
seva condició de membres associats a la mateixa.  
 
f).- Presentar, informar i plantejar a la Confederació, mitjançant el seu 
òrgan de govern competent en cada cas tots els temes que puguin 
resultar d’interès general o col·lectiu, pel seu estudi i adopció de les 
mesures que procedeixin; i de la mateixa manera, tots aquells problemes 
específics d’activitat sectorial o d’àmbit territorial que, no havent pogut 
ésser resolts directament pels membres associats, precisen l’actuació o la 
col·laboració de la Confederació per contribuir a solucionar-los.   
 
g).- Accedir i utilitzar, en la mesura que reglamentàriament es determini, els 
serveis que la Confederació posi a disposició dels seus membres associats, 
tant els que ofereixi directament o mitjançant entitats per ella promogudes, 
com les que ofereixi a títol de serveis contractats o concertats.  
 



h).- Instar a la Confederació a l’exercici de totes les accions i a la 
interposició de tots els recursos que siguin procedents en defensa dels drets 
associatius.  
 
i).- Examinar els llibres d'actes i de comptabilitat de la Confederació, prèvia 
petició a la Junta Directiva que acordarà el moment.  
 
j).- Sol·licitar la convocatòria i celebració de sessions extraordinàries de l' 
Assemblea General de la Confederació.  
 
k).- Recórrer davant l'Assemblea en forma reglamentaria, els acords 
adoptats pels demés òrgans de govern de la Confederació, que els 
membres associats estimin lesius o perjudicials pels seus propis drets o 
interessos de socis.  
 
l).- Participar en la distribució del patrimoni de la Confederació quan fos 
necessària, prèvia dissolució i liquidació de la mateixa.  
 
2.- Els socis col·lectius adherits gaudiran dels drets reflectits a les lletres a), 
c), d), e), f), g), h), k) de l’article 14.1 i tenen com a dret de representació la 
participació en l’assemblea general amb veu i amb el vot previst al règim 
electoral. 
 
Article 15è.- Deures dels membres associats.  
 
Seran obligacions dels membres associats:  
 
a).- Acatar i complir fidelment els presents Estatuts, el Reglament de Regim 
Intern, les demés disposicions d’ordre intern de la Confederació i els acords 
vàlids adoptats pels òrgans de govern.  
 
b).- Participar en l’elecció dels càrrecs de representació i directius dels 
òrgans de govern de la Confederació.  
 
c).- Desenvolupar amb zel i diligència els càrrecs pels que van ésser elegits, 
tant de representació i directius, com de comissió especial, durant el 
mandat estatutari del període conferit al efecte.  
 
d).- Col·laborar activament en totes les actuacions que realitzi o emprengui 
la Confederació i en els serveis que desenvolupi, especialment en els que 
el seu concurs sigui requerit pels seus òrgans de govern.  
 



e).- Facilitar tota la informació que els sigui requerida que pugui resultar 
d’interès general o col·lectiu per les finalitats de la Confederació, o de 
rellevància sectorial o territorial per als seus membres associats. 
 
f).- Actuar en defensa dels interessos generals de la Confederació en tots 
els casos que tinguin coneixement de fets o situacions que puguin 
comportar perjudici o risc per la mateixa. 
 
g).- Mantenir, a la Confederació al corrent de les seves pròpies activitats, 
de les seves variacions estatutàries i del nombre i composició dels seus 
membres, a requeriment de CEPTA.  
 
h).- Contribuir al manteniment de la Confederació satisfent puntualment les 
quotes, i derrames, que s’acordin per decisió de l' Assemblea General, 
exceptuant-se en aquest supòsit els socis col·lectius adherits, els quals 
contribuiran únicament en funció de la quota que els hi hagi estat 
assignada i dels serveis que utilitzin. 
 
i).- Garantir que les empreses afiliades als socis col·lectius rebran informació 
suficient i actualitzada dels diferents serveis i activitats que organitza i 
promou la CEPTA. 
 

 
TÍTOL IV 

 
ÓRGANS DE GOVERN I COMPOSICIÓ. 

 
CAPÍTOL I 

 
ÒRGANS DE GOVERN 

 
Article 16è.- Òrgans de Govern 
 
Els Òrgans de Govern de CEPTA són: 
 

- L’Assemblea General 
- La Junta Directiva 
- El Comitè Executiu 
- La Presidència 

 
 
 
 
 



CAPÍTOL II 
 

L’ASSEMBLEA GENERAL 
 
Article 17è.- L’Assemblea General és el màxim òrgan de govern de CEPTA, i 
la seva composició serà la següent: 
 
1) Tots els socis col·lectius estaran representats per un membre autoritzat, 
que és el que té la consideració de representant amb dret a vot i que serà 
l’únic que podrà exercir de forma efectiva aquest dret amb els vots 
assignats d’acord amb el que s’establirà en el pla electoral. Aquest 
representant podrà estar acompanyat per un màxim de cinc persones.  
 
2) Tots els socis individuals estaran representats pel seu legal representant, 
el qual exercirà el dret a vot. A l’efecte d’assignar els vots es tindrà en 
consideració la classificació establerta a l’article 11 dels presents estatuts, 
es a dir, Microempresa (1 vot), Petita Empresa (2 vots), Mitjana empresa (3 
vots), Gran Empresa (4 vots) i Molt gran empresa (5 vots). Els vocals podran 
també estar acompanyats de fins a un màxim de cinc persones membres 
de la seva entitat segons estiguin considerats, es a dir, micro (1 
acompanyant), petita (2 acompanyants), mitjana (3 acompanyants) i gran 
empresa (4 acompanyants) i molt gran empresa (5 acompanyants). 
  
3) Tots els membres associats quedaran vinculats pels acords vàlidament 
adoptats per l’Assemblea General.  
 
4) Els socis col·lectius adherits, amb independència de la seva 
representativitat social i econòmica, tindran assignat un únic vocal i tindran 
dret a un únic vot, podent portar com a màxim un acompanyant si així ho 
desitgen. 
 
5) Totes les Assemblees de Cepta hauran de fixar com a punt segon de 
l’ordre del dia la ratificació de les altes i baixes dels socis que s’hagin 
produït des de l’ultima Assemblea celebrada.   
 
Article 18è.- Modalitats d’Assemblea General 
 
1) L’Assemblea General podrà constituir-se amb caràcter ordinari o 
extraordinari, en funció de la classe i urgència dels assumptes a tractar i 
dels acords a adoptar. 
 
2) L’Assemblea serà convocada per la Junta directiva, i en el seu nom, pel 
President de CEPTA. 
 



Article 19è.- Assemblea General Ordinària 
 
Aquesta Assemblea es reunirà al menys una vegada a l’any dins del primer 
semestre, amb motiu de: 
 

- Aprovar la gestió del Comitè, Junta Directiva i del President, en tots els 
ordres i especialment en el compliment de les finalitats de CEPTA i de la 
defensa dels interessos col·lectius dels associats, dels resultats obtinguts i dels 
actes de representació. A tal efecte l’Assemblea serà informada de tota 
l’activitat rellevant de CEPTA i votarà les corresponents mocions d’aprovació 
o censura. 
 

- L’Assemblea debatrà i adoptarà les resolucions sobre els punts que 
sotmetin a la seva consideració els restants Òrgans de Govern, i també 
decidirà sobre els plans i programes d’actuació de CEPTA. 

 
- L’Assemblea examinarà i aprovarà, si s’escau, l’estat de comptes i la 

liquidació dels pressupost corresponent a l’exercici finalitzat, que li presenti la 
Junta Directiva, i la Memòria Anual d’Activitats. 
 

- També aprovarà, si procedeix, el pressupost d’ingressos i despeses per 
l’exercici econòmic corresponent, així com les quotes a satisfer pels associats 
per sostenir el pressupost aprovat.  

 
- Ratificar les altes i baixes d’associats produïdes durant l’exercici i 

aprovades per la Junta Directiva. 
 

- Decidir el canvi de domicili de CEPTA i l’establiment de delegacions i 
altres dependències i locals socials, sigui el què sigui el règim de domini dels 
mateixos. 

 
- L’aprovació de Reglaments, tant el de Règim Intern, com d’altres que 

puguin ser d’utilitat pel normal desenvolupament de les activitats o la 
consecució de les finalitats de CEPTA. 

 
- Acordar l’elecció i el cessament dels càrrecs directius, quan no sigui 

competència d’altres Òrgans de Govern.  
 

-Qualsevol altre assumpte que sigui o no competència exclusiva de 
l’Assemblea, hagi estat inclòs en l’Ordre del Dia, o que sigui convenient pel 
compliment de les finalitats de CEPTA. 

 
 
 



Article 20è.- Assemblea General Extraordinària. 
 
1) Aquesta Assemblea es reunirà amb caràcter extraordinari tantes 
vegades com ho determini el President o la Junta Directiva, per considerar-
ho convenient pels interessos de CEPTA, o bé quan ho sol·liciti un nombre 
de membres que representin el 20% del vots del cens electoral de CEPTA. 
En aquest cas la sol·licitud es farà per escrit i indicarà els assumptes a 
tractar, presentant l’escrit al President amb una antelació mínima de 
quinze dies a la data proposada de celebració. 
 
2) Funcions 
 
Serà competència de l’Assemblea Extraordinària: 

 
a) Elegir i cesar al President i els càrrecs electes dels diferents òrgans de 

govern.  
 

b)La decisió relativa a qualsevol assumpte sobre el que calgui que 
l’Assemblea es pronunciï, sense que per la seva naturalesa i urgència pugui 
demorar-se fins la propera Assemblea Ordinària. 
 
 c) La modificació dels Estatuts Socials i del Reglament electoral. 
 
 d) Adoptar acords relatius a l’adquisició o venta d’immobles i altres 
actes de disposició de domini.   
 
 e) La Associació, fusió, agrupació, absorció, cessió i escissió si s’escau 
de CEPTA amb altre o altres entitats associatives d’anàloga o similar 
naturalesa i finalitats. 
 
 f) La sol·licitud de declaració d’utilitat pública o d’altre benefici legal 
similar. 
 
 g) La dissolució i liquidació de la CEPTA i la destinació del seu 
patrimoni. 
 
 
Article 21è.- Delegació de representació i de vot.  
 
1.- Cas d’impossibilitat d’assistència a l’assemblea, qualsevol soci de la 
Confederació podrà delegar la seva representació personal i el seu dret a 
vot, si el tingués, en un altre soci o en el President.  
 



2.- La delegació de representació i vot haurà de conferir-se per escrit amb 
document autenticat per fedatari públic o reconeixement bancari de 
signatura, i amb caràcter específic per cada sessió de l' Assemblea 
General i el membre representant d’un altre haurà d’acreditar-la al 
President abans de l'inici de la mateixa, deixant-se la deguda constància 
d'ella en l’acta.  
 
Article 22è.- Quòrum d’assistència.- 
 
L’Assemblea General, tant ordinària com extraordinària, quedarà 
vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan assisteixi un 
nombre de socis, presents i representats, que suposi com a mínim la meitat 
més un dels drets de vot totals. En segona convocatòria serà vàlida la 
constitució de l’Assemblea General amb independència del nombre de 
socis presents i representats, així com del nombre de vots que tinguin. Es 
podrà convocar en segona convocatòria l’Assemblea General, un cop 
hagin transcorregut al menys trenta minuts des de la primera convocatòria. 
 
 
Article 23è.- Validesa dels acords. 
  
1.- Per la validesa dels acords adoptats per l' Assemblea General, tant 
ordinària com extraordinària, es precisarà al menys el vot favorable de la 
meitat més un dels vots emesos.  
 
2. – L’acord de modificació dels presents Estatuts precisarà el vot favorable 
de al menys dos terços dels vots emesos en l'Assemblea General 
Extraordinària.  
 
3.- També amb caràcter excepcional, per la validesa de l’acord de 
l'Assemblea General extraordinària de dissolució i liquidació de la 
Confederació i de destinació i distribució del seu patrimoni, es necessitarà 
el vot favorable de al menys les tres quartes parts dels vots emesos.  
 
4. - En tots els casos en que es produeixi un empat en les votacions, dirimirà 
el vot de qualitat del President o de qui faci les seves funcions per 
delegació o per absència.  
 
Tant en les reunions de l’Assemblea, com de la resta d’òrgans de govern,  
els acords i aquelles intervencions que l’intervinent ho demani 
expressament, es transcriuran en el Llibre d' Actes de la Confederació, amb 
la signatura del President i del Secretari General o de qui els substitueixi 
accidentalment. Una de les dues signatures es requeriran a les 
certificacions dels acords adoptats.  



 
Article 24è.- Suspensió del dret a vot.  
 
No tindran dret a exercir el seu vot els representants d’aquells socis que es 
trobin sotmesos en el moment del inici de les assemblees en demora de 
pagament de quotes o derrames, tant ordinàries com extraordinàries, que 
hagin estat establertes per acord de l' Assemblea General, qui recobrarà el 
ple exercici de tal dret automàticament tant aviat com s’hagin posat al 
corrent d’aquestes obligacions econòmiques, sense perjudici del que al 
respecte es determini en l’apartat de règim electoral i normes 
complementàries que en els seu cas el desenvolupin.  
 
Article 25è.- Presidència i Secretaria de l' Assemblea General.  
 
1.- L' Assemblea General estarà presidida en totes les seves sessions pel 
President de la Confederació, qui dirigirà els debats, concedirà i retirarà l’ús 
de la paraula establint els torns d’intervenció, resumirà les propostes 
d’acord que hagin estat suficientment debatudes, disposarà les votacions i 
proclamarà els resultats.  
 
2.- En defecte d’assistència del President, per causa justificada., assumirà 
plenament les seves funcions el vicepresident primer o successiu.  
 
3. - El Secretari general ho serà de l’Assemblea, i transcriurà els acords en 
un llibre d' actes, cadascun dels quals signarà el president i el mateix 
Secretari.  
 
4.- Les actes s’aprovaran en la sessió següent, com a primer punt de l’ordre 
del dia de la mateixa. 
 

CAPÍTOL III 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

Article 26è.- La junta directiva es l’òrgan col·legiat de govern, gestió, 
administració i direcció de CEPTA.  
 
Article 27è.- Composició de la Junta Directiva 
 
La Junta Directiva estarà composta per setze membres socis : el President, 
tres Vicepresidents (1r, 2n i 3r), un Secretari General i 11 Vocals, membres 
tots ells de la candidatura escollida per l’Assemblea General. D’aquests 
setze membres un mínim de cinc seran representants de socis col·lectius, 
quedant exclosos els adherits 



 
Un cop escollida la Junta Directiva, durant el mandat de la mateixa, i per 
tal de completar la representativitat tant sectorial com territorial a que 
aspira CEPTA, el President, amb acord de la Junta Directiva, podrà 
convidar fins a un màxim de cinc socis que entraran a formar part de la 
Junta Directiva de ple dret. 
 
S’estableix expressament que en cap cas l’exercici dels càrrecs de la Junta 
Directiva sigui retribuït, sense perjudici de les dietes aprovades i les 
despeses justificades corresponents. 
 
Article 28è.- Durada i substitució de càrrecs.- 
 
1.- Els membres elegits de la Junta Directiva exerciran els càrrecs durant un 
període de quatre anys i podran ser reelegits successivament per iguals 
períodes. 
 
2.- En el supòsit que es produïssin substitucions de representants dels socis 
col·lectius a la Junta Directiva durant el temps per al qual foren elegits, la 
seva plaça serà coberta per la nova persona física designada pel soci 
col·lectiu al que representa, durant el temps que resti per finalitzar el 
mandat. 
 
3.- En el cas de que es produís una substitució del representant d’un soci 
individual, la Junta Directiva tindrà la facultat de decidir l’acceptació 
expressa de la persona física proposada pel soci. 
 
4.- En el supòsit que es produïssin vacants que no fos possible proveir 
d’acord amb els apartats anteriors, la Junta Directiva podrà escollir de 
entre els socis de CEPTA la persona que els substitueixi, i que serà sotmesa a 
la seva ratificació definitiva en la primera assemblea general que es 
convoqui. 
 
 
Article 29è.- Cessament i separació del càrrec.- 
 
1.- L’assistència a les sessions de la Junta Directiva serà obligatòria per als 
membres elegits per a exercir-hi càrrecs, i s’hauran de justificar per escrit, 
les absències davant del President. 
 
2.- En cas d’absència injustificada durant tres sessions seguides o vuit 
alternes durant el transcurs del mandat de quatre anys per al qual s’ha 
estat elegit, el President substituirà al directiu del seu càrrec, i la Junta 
Directiva n’haurà de donar compte a l’Assemblea General a la propera 



sessió; mentrestant es procedirà a la provisió interina de la vacant que s’ha 
produït en la forma que preveu l’article anterior. 
 
3.- Els membres de la Junta Directiva podran ser separats dels seus càrrecs 
en qualsevol moment per part de l’Assemblea General a instància del 
President, reunida amb caràcter extraordinari, per qualsevol motiu greu i 
suficient. 
 
Article 30è.- Atribucions de la Junta Directiva.- 
 
Correspon a la Junta Directiva les competències, les funcions i les 
obligacions següents: 
 
a) Representar la Confederació en les relacions amb terceres persones i 
davant de tota mena d’institucions, de corporacions, d’organismes i 
d’entitats oficials, públiques o privades; i davant de tribunals i de jutjats de 
qualsevol instància, classe i jurisdicció, en tota mena d’assumptes 
relacionats amb els fins, les funcions i els interessos de la pròpia 
Confederació o dels seus membres associats com a tals. 
 
b) Conferir i atorgar poder a altres persones per al compliment de les 
funcions inherents als fins associatius per acord de l’Assemblea General, o 
directament quan sigui necessari. 
 
c) Gestionar de manera pròpia, en els altres casos, els interessos de la 
Confederació i els particulars dels seus socis, dins de l’àmbit dels seus fins i 
de les seves facultats. 
 
d) Proposar la data, convocar i establir l’ordre del dia de les sessions 
ordinàries i extraordinàries de l’Assemblea General, amb els requisits i amb 
els termes previstos en el règim electoral. 
 
e) Informar l’Assemblea General de la seva gestió i dels seus resultats de 
manera complerta i detallada. 
 
f) Organitzar i desenvolupar les activitats de la Confederació aprovades 
per l’Assemblea General. 
 
g) Proposar els plans i els programes concrets d’actuació, els pressupostos 
ordinaris i extraordinaris d’ingressos i de despeses, els balanços anuals 
d’activitats de la Confederació i formular les corresponents propostes de 
rendició de comptes a l’Assemblea General per a la seva aprovació. 
 



h) Proposar a l’Assemblea General el canvi de domicili de la Confederació, 
l’establiment de delegacions i de sucursals, l’aprovació dels reglaments i 
d’altres normes internes; i també la creació, la modificació, la provisió i 
supressió de comissions específiques de treball, coordinant en cada cas les 
seves activitats. 
 
i) Proposar a l’Assemblea General les quotes ordinàries anuals dels 
membres associats, així com altres quotes i derrames extraordinàries, pel 
que fa a la quantia i periodicitat, per a la seva aprovació corresponent, 
atenent al nombre d’empreses que agrupin, al volum de producció 
d’aquestes i nombre de treballadors que ocupin. 
 
j) Proposar a l’Assemblea General la elecció dels censors de comptes per a 
la revisió de l’estat de comptes anual de la Confederació. 
 
k) Interpretar aquests estatuts, els reglaments i altres normes internes de la 
Confederació que existeixin, en cas de dubte o de divergència sobre el 
seu abast, exercitant la labor d’arbitratge precisa entre els socis 
discrepants. 
 
l) Supervisar la ordenació de cobraments, de pagaments i d’expedició de 
les corresponents ordres i lliuraments, així com inspeccionar la mecànica 
d’aquestes operacions i la seva comptabilitat.   
 
ll) Ser informat de la contractació de tot el personal laboral i assessors que, 
per la seva competència professional, es consideri necessari que presti 
serveis a la Confederació; adoptar acords en matèria de funcions, d’horari 
de treball, de retribucions i de situació social; inspeccionar i vetllar pel 
normal i pel correcte funcionament d’aquests serveis; i exercitar la potestat 
disciplinària quan sigui necessari. 
 
m) En general, realitzar qualsevol altra funció que li sigui expressament 
encomanada per l’Assemblea General i que no sigui competència 
exclusiva seva, per al millor assoliment dels fins de la Confederació. 
 
n) Nomenar la Mesa electoral. 
 
Article 31è.- Sessions i convocatòries.- 
 
1.- La Junta Directiva es reunirà en sessió ordinària quatre vegades l’any 
com a mínim, i tantes vegades com ho consideri necessari el president, ja 
sigui a iniciativa pròpia o quan ho sol·liciti un 25% dels seus membres; la 
sol·licitud haurà de ser per escrit, amb una antelació mínima de deu dies a 



la data de celebració i la indicació precisa dels assumptes que s’hauran 
de tractar. 
 
2.- Les sessions, tant ordinàries com extraordinàries, es convocaran 
mitjançant escrit personal dirigit a cada membre del Comitè, amb 
indicació del dia, hora i lloc de la reunió i de l’ordre del dia de la mateixa, 
subscrit pel President o, en cas d’absència, malaltia  o indisponibilitat d' 
aquest, pel Vicepresident 1r. o successiu.  
L’escrit podrà adreçar-se per correu postal, correu electrònic, via fax o 
qualsevol altre mitjà que deixi constància de la convocatòria. 
 
 
Article 32è.- Quòrum 
 
1.- La reunió de la Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda, sempre 
que hi assisteixin al menys 6 membres. 
 
2.- Cada membre de la Junta Directiva tindrà dret a un vot i els acords 
seran adoptats per majoria simple dels membres presents, essent diriment – 
en cas d’empat- el vot de qualitat del president, o del vicepresident si el 
substitueix.  
   

 
CAPÍTOL IV 

 
EL COMITÈ EXECUTIU 

 
Article 33è.- Composició del Comitè Executiu. 
  
1.- El Comitè Executiu de la Confederació tindrà un mínim de 8 i un màxim 
de 10 membres, i es composarà pel President de la CEPTA, tres 
Vicepresidents (1r, 2n i 3r) dels quals un d’ells a elecció del president tindrà 
la consideració de Vicepresident econòmic, el Secretari General i un 
màxim de cinc Vocals lliurement escollits pel President d’entre els membres 
de la Junta Directiva, i aprovats per la Junta Directiva. 
 
2.- Els membres del Comitè Executiu no tindran dret a retribució alguna, 
llevat de la percepció de les dietes aprovades i les despeses devengades i 
acreditades amb motiu de viatges i desplaçaments per gestió oficial en 
nom i representació de la CEPTA, essent el desenvolupament dels 
mateixos, en qualsevol altre cas, a títol honorífic i totalment gratuït.  
 
Article 34è.- Duració del càrrecs i la seva renovació.  
 



1.- Els membres del Comitè Executiu elegits desenvoluparan els seus càrrecs 
durant un període de quatre anys, podent ésser reelegits per períodes de 
quatre anys successivament. Els membres nomenats pel President i 
aprovats per la Junta Directiva, cesaran en el càrrec al final dels quatre 
anys dels membres elegits . 
 
2.- Si durant el temps pel que foren elegits o nomenats pel President, es 
produeixen vacants de membres del Comitè Executiu per qualsevol causa, 
el President anomenarà als substituts de manera urgent proposant a la 
Junta Directiva la seva substitució per nous membres per la resta del 
període, podent quedar vacants excepte si no s’arriba al mínim de vuit 
membres. 
 
 
Article 35è.- Cessament i separació dels membres del Comitè Executiu. 
  
1.- L’assistència a les sessions del Comitè Executiu serà obligatòria per a 
desenvolupar càrrecs del mateix, havent de justificar-se les absències 
davant el President.  
 
2. - Els membres del Comitè Executiu, podran ésser separats dels seus 
càrrecs en qualsevol' moment per l' Assemblea General en el cas dels 
membres electes, i pel President en el cas dels vocals de lliure designació.  
  
 
Article 36è.- Atribucions del Comitè Executiu.  
 
Correspon al Comitè Executiu, les competències, funcions i obligacions 
següents:  
 
a).- Administrar amb prudència els béns i fons de la Confederació d’acord 
amb la planificació i pressupostos aprovats per l' Assemblea General, i 
regular el regim econòmic d’aquella, així com la seva organització 
comptable i administrativa.  
 
b).- Executar els acords de tot ordre vàlidament adoptats per la Junta 
Directiva i l' Assemblea General preparant i redactant els documents 
precisos per a tals efectes.  
 
c).- Adoptar acords en matèria de realització d’obres i instal·lacions d’ús 
comú, contractació de béns i serveis i explotació dels mateixos, en el marc 
de les decisions adoptades i directrius emanades de l' Assemblea General, 
exercint a l’efecte les accions precises i atorgant els poders necessaris a 
terceres persones.  



 
d)- Realitzar directament o encarregar a facultatius experts l’elaboració 
d’informes, dictàmens i estudis sol·licitats per l' Assemblea General o 
d’interès pels membres associats.  
 
e).- Proposar a l'Assemblea General extraordinària la modificació 
necessària i raonada dels Estatuts de la Confederació.  
 
f).- Proposar a l'Assemblea General Extraordinària l’adquisició o disposició 
legítima de béns immobles i la realització d’operacions econòmiques, 
financeres o creditícies no previstes en el corresponent pressupost ordinari 
anual, per la seva oportuna aprovació, en el seu cas.  
 
g).- Proposar de la mateixa manera a l'Assemblea General extraordinària, 
l’adopció dels pertinents acords en matèria de sol·licitud de declaració 
d’utilitat pública o de qualsevol altre benefici legal similar.  
 
h).- Proposar igualment a l'Assemblea la federació o fusió de la 
Confederació amb altres entitats d’anàlogues o similars classes i finalitats.  
 
i).- Proposar també a l'Assemblea General extraordinària la dissolució i 
liquidació de la Confederació i la destinació del seu patrimoni final.  
 
j).- Adoptar, en els casos imprescindibles i d’extrema urgència, els acords 
inajornables  necessaris en matèria que, essent de competència de l' 
Assemblea General, no podent esperar a la celebració d' aquesta, sempre 
que no impliquen disposició dels béns de la Confederació o en detriment 
dels seus drets, donant compte immediatament d' aquests acords urgents 
en la primera sessió que l' Assemblea General celebri, pel seu corresponent 
referèndum. De manera especial podrà el Comitè Executiu, en aquest 
sentit, adoptar acords urgents per comparèixer davant Organismes públics, 
Jutjats i Tribunals en ordre a la interposició de tota classe de recursos i 
impugnacions en defensa dels legítims drets i interessos de la 
Confederació.  
 
k).- Gestionar el cobrament de les quotes ordinàries i extraordinàries i de les 
derrames imposades als membres associats.  
 
l).- Formalitzar els pagaments corresponents a les despeses autoritzades.  
 
ll).- Coordinar les activitats dels diferents serveis de la CEPTA i portar a 
termini totes les iniciatives i gestions que estimin oportunes a les seves 
finalitats.  
 



m).- Tenir cura del despatx dels assumptes generals i ordinaris de la vida de 
la Confederació.  
 
n).- Procedir a la contractació del personal necessari per a la prestació dels 
serveis de la Confederació així com també la separació del servei en el seu 
cas, sense l’aprovació del comitè no serà vàlida ni la contractació ni 
l’assignació de cap sou del personal de la Confederació. 
 
o) Proposar les sancions que corresponguin i corregir els casos d’infracció 
dels presents Estatuts, del Reglament de Regim Intern, si s’escau o de les 
demés normes internes de la Confederació i els incompliments o omissions 
dels deures que fan referència a qualsevol soci incoant l’oportú expedient 
disciplinari. 
 
 
Article 37è.- Sessions i convocatòries.  
 
1.- El Comitè Executiu es reunirà en sessió ordinària sis vegades al any com 
a mínim i, amb caràcter extraordinari, tantes vegades com ho consideri 
necessari el President a iniciativa pròpia o quan ho sol·licitin al menys 
quatre dels seus membres components, per escrit, amb una antelació 
mínima de set dies a la data de la seva celebració i amb indicació precisa 
dels assumptes a tractar.  
 
2.- Les sessions, tant ordinàries com extraordinàries, es convocaran 
mitjançant escrit personal dirigit a cada membre del Comitè, amb 
indicació del dia, hora i lloc de la reunió i de l’ordre del dia de la mateixa, 
subscrit pel President o, en cas d’absència, malaltia  o indisponibilitat d' 
aquest, pel Vicepresident 1r. o successiu.  
L’escrit podrà adreçar-se per correu postal, correu electrònic, via fax o 
qualsevol altre mitjà que deixi constància de la convocatòria. 
 
Article 38è.- Quòrum per la celebració de les sessions i la validesa dels 
acords.  
 
1.- El Comitè Executiu quedarà vàlidament constituït sempre que assisteixin 
a la reunió un mínim de quatre membres presents, havent d’estar present el 
President o el Vicepresident que, en el seu cas, el substitueixi. 
 
2.- Cada membre del Comitè Executiu tindrà dret a un vot i els seus acords 
s’adoptaran per majoria simple dels membres presents, essent diriment, en 
cas d’empat, el vot de qualitat del President o del Vicepresident que en el 
seu cas el substitueixi.  
 



Article 39è.- Publicitat dels acords del Comité, Junta Directiva i Assemblea.  
 
Tot membre associat, o representant seu, tindrà dret a examinar 
personalment el Llibre d'Actes de la Confederació el dia i a l’hora que, 
prèvia sol·licitud, autoritzi expressament el Comitè Executiu. Tanmateix 
tindrà dret a que se li lliurin i expedeixin certificacions acreditatives de 
qualsevol acord que hagi estat adoptat pels òrgans col·legiats de govern 
de la Confederació.  
 
Article 40è.- Règim disciplinari.  
 
1.- Els casos d’infracció dels presents Estatuts, del Reglament de Regim 
Intern, si s’escau, o de les demés normes internes de la Confederació i els 
incompliments o omissions dels deures que fan referència a qualsevol soci 
així com l’incompliment dels acords vàlidament adoptats pels òrgans de 
govern seran avaluats pel Comitè Executiu, prèvia la incoació del oportú 
expedient disciplinari en el qual s’observaran estrictament les formalitats 
previstes en la vigent Llei de Procediment Administratiu i singularment el 
tràmit d’audiència a l' interessat.  
 
2. - Atenent a la gravetat estimada pel Comitè de la infracció  que es 
declari i provi comesa i a la concurrència de circumstàncies atenuants o 
agravants de la responsabilitat concreta pel soci infractor, les sancions 
aplicables es graduaran d’acord amb la següent escala: suspensió 
temporal dels drets de soci i separació definitiva de la Confederació.  
 
3. - La imposició de qualsevol sanció pel Comitè Executiu, es podrà recórrer 
en alçada davant la Junta directiva sense perjudici del que diu l’article 
13è.  
 

CAPÍTOL V 
 

ÒRGANS PERSONALS  
 

Article 41è.- El President.  
 
El president haurà de ser un empresari soci de CEPTA, i l’exercici del seu 
càrrec serà personal.  
 
Serà competència del President de la CEPTA les següents funcions:  
 
a).- Convocar amb la seva signatura, fixar l’ordre del dia i presidir dirigint els 
seus debats, totes les sessions, ordinàries o extraordinàries de l'Assemblea 
General, de la Junta Directiva i del Comitè Executiu, podent delegar totes 



les funcions en el Vicepresident primer o successiu en cas d’absència, 
malaltia  o impossibilitat.  
 
b).- Visar amb la seva signatura les actes de les sessions dels òrgans de 
govern col·legiats de la Confederació així com també poder signar les 
certificacions dels acords vàlidament adoptats pels mateixos, així com 
vetllar per l’execució i el compliment estrictes dels citats acords.  
 
c).- Comparèixer, en nom i representació de la Confederació davant tota 
classe d’institucions, Corporacions, Organismes, Autoritats, Entitats 
Públiques i Privades, Jutjats i Tribunals de qualsevol instància i jurisdicció, i 
de persones jurídiques i naturals, espanyoles i estrangeres amb la finalitat d' 
actuar en defensa i promoció dels legítims interessos i drets de la 
Confederació i en la consecució dels fins que li són propis.  
 
d).- Signar els contractes i convenis de tot gènere i naturalesa en la part 
que li sigui interessada sense perjudici d’efectuar les delegacions i atorgar 
els apoderaments, inclusiu amb facultat de substitució, en els casos que 
estimi necessari, en idèntics termes als que preveu l’article 30. b).  
 
e).- Ordenar els pagaments corresponents a les despeses contretes per la 
Confederació i autoritzats pel òrgans competents en cada cas, així com 
també els cobraments a rebre.  
 
f).- Proposar la data i convocar les eleccions als òrgans de govern de la 
Confederació, amb els requisits i amb els termes previstos en el règim 
electoral. 
 
 
Article 42è.- Els Vicepresidents.  
 
Correspon als Vicepresidents, les següents funcions:  
 
a).- Substituir per ordre successiu en el seu cas, al Sr. President en casos 
d’absència, malaltia, impossibilitat d’aquest o bé dimissió, per motius 
justificats, tant en la convocatòria i presidència de les sessions, ordinàries i 
extraordinàries dels òrgans de govern col·legiats de la Confederació, com 
els de tots els demés actes de representació i de gestió al front de les seves 
activitats.  
 
b).- Col·laborar estretament amb el President ajudant en la seva tasca, 
activitat gestió, a l’objecte de poder substituir-lo en qualsevol 
circumstancia de la necessària continuïtat de la labor presidencial.  
 



c).- Actuar, per delegació expressa del President, en els assumptes i en la 
forma que ell acordi, li confiï o indiqui.  
 
Article 43è.- El Vicepresident Econòmic.-  
 
Correspondran al Vicepresident Econòmic les funcions següents: 
 

1. Preparar els pressupostos ordinaris i extraordinaris d’ingressos, 
despeses i inversions de la Confederació que s’han de presentar a 
l’aprovació de l’assemblea general, així com el seu seguiment 
periòdic i liquidació al final de cada exercici econòmic. 

2. Proposar a la Junta directiva l’adopció de mesures comptables, 
bancàries i financeres que estimi més convenients per a l’adequat 
funcionament econòmic i social de la confederació. 

3. Posar a disposició dels censors de comptes la documentació 
necessària relativa a la comptabilitat de la confederació. 

4. Participar per delegació del President en el sistema de pagaments 
que estigui estipulat per la confederació. 

 
 
Article 44è.- El Secretari general.  
 
Seran funcions del Secretari general, les següents:  
 
a).- Custodiar els llibres d’Actes, els documents i el segell de la 
Confederació, a excepció dels de la comptabilitat.  
 
b).- Comprovar la veracitat de les actes de les sessions, ordinàries i 
extraordinàries que celebrin els òrgans col·legiats de govern de la CEPTA, 
de les quals donarà fe i subscriurà juntament amb el President.  
 
c).- Lliurar i expedir, amb el vist i plau del President, certificacions 
acreditatives dels acords vàlidament adoptats. 
 
d).- Supervisar la publicació de la Memòria anual d’activitats 
 
e).- Exercir la direcció dels serveis de la confederació i la prefectura del 
personal que hagi estat contractat; proposar mesures adequades per a la 
contractació del personal, per al seu règim laboral, social i disciplinari, així 
com per al seu cessament; i igualment per a la contractació de serveis o 
de treballs temporals, eventuals o extraordinaris. Podrà delegar totes o 
algunes d’aquestes funcions en el director de la Confederació. 
 



f) Participar per delegació del President en el sistema de pagaments 
estipulat per la Confederació. 
 

CAPÍTOL VI 
 

ÒRGANS ASSESSORS 
 
 
Article 45è.- La confederació podrà constituir òrgans assessors per la millor 
gestió del president. Els òrgans assessors son òrgans de consulta per a la 
formació de criteris bàsics i línies generals d’actuació. 
 
Poden ser òrgans assessors : 
 
- Consell consultiu 
- Comissions assessores 
- Presidents anteriors 
 
Aquests òrgans poden ser de caràcter permanent o temporal segons ho 
consideri el comitè executiu, per la finalitat pel que han estat creats. 
 
Article 46è.-  El Consell consultiu 
 
El consell consultiu és l’òrgan de pensament bàsic de la Confederació que 
proposarà als òrgans de govern línies fonamentals d’actuació de l’entitat 
per tal que s’arbitrin les mesures per satisfer-les. El consell consultiu es reunirà 
almenys un cop a l’any, prèvia convocatòria del president, i les seves 
propostes tindran un caràcter no vinculant. 
 
El Consell consultiu estarà format pels següents membres: 
 
- Els òrgans personals de la Confederació. 
- Els expresidents de la Confederació  
- Els membres assessors designats pel President 
- El director de CEPTA 
 
Article 47è.- Les Comissions assessores 
 
Les comissions assessores són òrgans d’estudi, consulta i proposta de 
naturalesa especialitzada per sotmetre als òrgans de govern els criteris, 
suggeriments i dictàmens pertinents segons mandat rebut a l’efecte. 
 
La constitució, composició i delimitació de les competències de les 
comissions assessores seran determinades per la Junta Directiva, que 



designarà al president de cadascuna de les comissions, entre els vocals de 
la pròpia Junta. 
 
Article 48è.- Els expresidents de CEPTA 
 
S’estableix expressament que els presidents anteriors podran ser convocats 
pel president i podran assistir a totes les reunions dels òrgans de govern de 
CEPTA a les que hagin estat convocats, amb veu i sense vot. 
 

 
CAPÍTOL VII 

 
ÒRGANS DE GESTIÓ 

 
Article 49è.- El Director 
 
Serà nomenat i separat de les seves funcions pel Comitè Executiu a 
proposta del President. Participarà de les reunions dels òrgans de govern i 
assessors, amb veu però sense vot. 
 
Les seves funcions són: 
 

a) Portar a terme els acords presos pels òrgans de govern de la 
Confederació, i fer-ne un seguiment, col·laborant directament 
amb la Presidència, el Secretari General i la resta d’òrgans 
personals i assessors de CEPTA. 

b) Dirigir el funcionament tècnic, econòmic, administratiu i del 
personal dels serveis de la Confederació. 

c) Recollir les inquietuds dels socis de la Confederació, i 
transmetre-les als òrgans de govern. 

d) Tenir cura de la Secretaria dels òrgans de govern i assessors. 
e) Redactar les actes de les reunions dels òrgans de govern i 

assessors. 
f) Altres funcions que li siguin confiades pels òrgans de govern. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÍTOL V 
 

RÈGIM ELECTORAL 
 

Article 50è.-   
 
Es garanteix estatutàriament que tots els càrrecs de govern electes de 
CEPTA enumerats en aquests estatuts, seran elegits per mètodes 
democràtics mitjançant sufragi lliure. 
 
Article 51è.-  
 
El mandat electoral tindrà una durada de quatre anys, en aquest sentit la 
convocatòria electoral corresponent ha de determinar l’inici i la finalització 
de cada mandat. 
 
En arribar la data de finalització fixada pel mandat, i amb una anticipació 
de com a mínim seixanta dies naturals, el President, amb acord de la Junta 
Directiva, convocarà l’Assemblea General electoral i es procedirà a obrir el 
procés electoral i al nomenament de la Mesa Electoral i als seus membres, 
amb aprovació del Pla Electoral detallat al Reglament electoral. 
 
Article 52è.- Pla Electorals 
 
El pla electoral haurà de garantir, sense perjudici del que es desenvolupi 
reglamentàriament, com a mínim: 
 

1. El sistema de publicitat i transparència del procés electoral. 
2. La fixació del cens electoral provisional amb l’assignació del nombre 

de vots que correspon a cada soci. Aquest cens serà exposat en el 
domicili social de CEPTA per a la consulta dels socis sense perjudici 
d’errors u omissions, per a la pràctica de les votacions.  

3. La forma de presentació de candidatures, el nombre mínim de 
suports dels electors per a la validesa de les candidatures a president 
i vocals de la Junta Directiva. Cada soci només podrà donar suport a 
una candidatura a president o vocal de la Junta Directiva. 

4. La pràctica de les votacions. 
5. Les formalitats relatives a les paperetes de votació i delegacions de 

vot.  
6. El sistema del còmput de vots. 
7. El calendari electoral, que haurà de permetre la presentació de 

candidatures com a màxim vint dies abans de la data de celebració 
de l’Assemblea Electoral. 

 



Article 53è.- La Mesa electoral 
 
La mesa electoral presideix tots els actes del procés electoral i estarà 
formada per tres vocals titulars i tres vocals suplents, tots ells representants 
de socis de Cepta, prioritàriament vocals de la Junta Directiva que no 
presentin la seva candidatura a president o vocal de la nova Junta 
Directiva. 
 
La mesa electoral es constituirà en el domicili social de Cepta dintre de les 
quaranta-vuit hores següents a la finalització del termini per la presentació 
de candidatures, i en el mateix acte s’aprovarà per la Mesa electoral : el 
cens electoral definitiu en base a l’elabora’t per la Junta Directiva anterior 
amb la incorporació dels nous socis fins a la data, l’admissió o rebuig de les 
candidatures presentades, i la proclamació de les candidatures admeses, 
mitjançant la seva publicació en el domicili social de la Cepta que tindrà 
efectes de notificació. 
 
Dins de les quaranta vuit hores següents a la proclamació de candidatures 
i de manera improrrogable, els electors o candidats poden recórrer les 
resolucions adoptades per la mesa d’acord amb el paràgraf anterior, en 
un únic recurs de reposició davant la mateixa mesa, que s’haurà de 
resoldre en les vint-i-quatre hores següents. 
 
Article 54è.- Els electors i els elegibles 
 
1.- Són electors i elegibles tots els membres de l’Assemblea General, 
designats pels socis que es troben al corrent de les obligacions estatutàries 
amb Cepta i incorporats al cens electoral definitiu sense perjudici del que 
estipula l’article 17.5 dels presents estatuts, i són elegibles els candidats 
proclamats com a tals per la mesa electoral. 
 
2.- No podran exercir el seu dret a vot els electors que es trobin en la 
situació prevista a l’article 24 dels presents estatuts.  
 
3.- No poden ser candidats els electors que es trobin en alguna de les 
següents situacions: 
 

a) Els càrrecs directius  del anterior equip de govern que no hagin 
participat com a mínim en la meitat de les sessions dels òrgans de 
govern de Cepta al que pertanyen, celebrades mentre han ocupat 
el càrrec. 

b) En l’exercici d’un càrrec de direcció, administració o govern de 
qualsevol administració pública o partit polític, i de representació 



política amb mandat popular, així com amb la condició de 
candidat en eleccions públiques.  

c) Aquells que es trobin en l’exercici d’un càrrec de direcció, 
administració, govern o representació d’un altre confederació 
d’organitzacions empresarials i empreses que actuï en el mateix 
àmbit territorial de Cepta i que la Junta Directiva de CEPTA consideri 
incompatible amb les finalitats de la Confederació.  

 
Article 55è.-  
 
Els electors voten personalment, o per delegació en els termes previstos a 
l’article 21è dels presents estatuts. 
 
Article 56è.-  
 
Finalitzades les votacions, la Mesa electoral celebrarà públicament 
l’escrutini i proclamarà elegits els candidats que han obtingut el major 
nombre de vots. 
 
Article 57è.-   
   
La Junta Directiva electa es constituirà en les quaranta-vuit hores següents 
a la seva proclamació en els termes previstos a l’article 27è dels presents 
estatuts. 
 
En aquesta Junta s’escollirà també els membres del Comitè Executiu 
d’acord amb el que preveu l’article 33 dels estatuts. 
 
Article 58è.-  
 
El present títol es podrà desenvolupar en tot allò no especificat de forma 
expressa en el mateix mitjançant les normes reglamentàries o acords dels 
òrgans de govern corresponents, i d’acord amb els termes i garanties 
previstos en els presents estatuts.      
 
 

TÍTOL VI 
 

RÈGIM ECONÒMIC I COMPTABLE DE LA CONFEDERACIÓ 
 

Article 59è.- Patrimoni 
  
El patrimoni actual i futur de la Confederació s’integrarà per les 
aportacions que efectuïn els membres associats i pels bens i drets de 



qualsevol classe que d’acord amb les lleis rebi d’Organismes Oficials, 
d’Entitats Públiques o Privades i de particulars. 
 
L’esmenta’t patrimoni serà propietat exclusiva de la Confederació com a 
persona jurídica diferenciada dels membres associats que la conformen. 
 
Article 60è.- Comissió Econòmica 
 
S’estableix estatutàriament la creació d’una comissió econòmica que 
estarà formada pels següents membres:  
 

- el Vicepresident econòmic 
- el Secretari General 
- 2 vocals del Comitè executiu designats pel president 

  
Aquesta comissió s’encarregarà de vetllar per tot allò relatiu al règim 
econòmic i comptable de l’entitat, la qual es reunirà com a mínim un cop 
cada trimestre. 
 
Article 61è.- Recursos econòmics.  
 
Els recursos econòmics pel manteniment de la Confederació i el 
funcionament dels seus serveis seran els següents:  
 
a).- Les quotes, ordinàries i extraordinàries que acordi l'Assemblea General 
que deuran ser satisfetes periòdicament pels socis.  
 
b).- Els fruits, naturals o civils del patrimoni de la pròpia Confederació.  
 
c).- Les donacions, herències, llegats i subvencions amb els quals la 
Confederació fos beneficiada. 
 
d).- Qualsevol altre ingrés que a títol de recursos no permanents s’arbitrin a 
través de les activitats que la Confederació realitzi o dels serveis que presti 
en exercici de les funcions i facultats de que disposa per a la consecució 
dels fins proposats.  
 
Article 62è.- Quotes i derrames.  
 
1.- Tots els socis estaran obligats al manteniment econòmic de la 
Confederació i al finançament de la mateixa per al ple funcionament dels 
seus serveis mitjançant el pagament a tal efecte de les quotes ordinàries i 
de les extraordinàries periòdiques que acordi establir l' Assemblea General.  
 



2.- La fixació de la quantia de les quotes ordinàries serà la que acordi 
l'Assemblea General per als socis, i s’establirà en relació al número 
d’associats i d’altres variables socioeconòmiqes que es puguin acordar 
pels òrgans de govern.  
 
3.- L' Assemblea General, en cas extraordinari pot acordar l’establiment de 
derrames per a necessitats especifiques i demostrades de la Confederació.  
 
Article 63è.- Destinació de les quotes i derrames.  
 
1.- Les quotes, tant ordinàries com extraordinàries, que satisfacin els 
membres associats, es donarà per entès que seran lliurades a la CEPTA. En 
conseqüència, les obres i instal·lacions que amb elles es realitzin, els serveis 
que es creïn i es desenvolupin, els béns i drets que s’adquireixin a títol 
onerós d'Organismes oficials o d'Entitats públiques o privades o de tercers 
particulars, formaran part de la Confederació i integraran el seu patrimoni.   
 
2.- Sense perjudici del disposat en l' apartat anterior, excepcionalment en 
el cas de que no es portin a terme, per qualsevol causa no imputable a la 
pròpia Confederació, les obres i instal·lacions projectades, o no es realitzin 
o prestin els serveis previstos que haguessin motivat que l' Assemblea 
General acordés l’establiment de les corresponents quotes i/o derrames 
extraordinàries, podrà la pròpia Assemblea General decidir posteriorment 
que les mateixes siguin reintegrades, en tot o en part, als membres 
associats que les haguessin satisfet anticipadament o bé reinvertides en 
benefici de la Confederació. 
 
Article 64è.- Pressupostos i exercici econòmic.  
 
1.- Per a cada exercici econòmic que coincidirà amb l’any natural, 
formularà la CEPTA el corresponent pressupost ordinari d’ingressos i 
despeses i el pressupost d’inversions, que hauran de ser aprovats per 
l'Assemblea General, a proposta de la Junta directiva en la forma prevista 
en els presents Estatuts.  
 
2.- Tota modificació dels pressupostos ordinaris haurà de ser aprovat per la 
Junta Directiva, l’aprovació i modificació dels pressupostos extraordinaris 
per a obres i serveis no previstos en els ordinaris, hauran d’ésser aprovades 
per l'Assemblea General a proposta també de la Junta directiva, en la 
forma estatutàriament establerta. 
 
3. - Igualment seran competència de l'Assemblea General, la liquidació, en 
el seu moment, dels pressupostos ordinaris i extraordinaris de la 
Confederació.  



 
Article 65è.- Responsabilitat dels membres associats.  
 
La responsabilitat dels socis de la Confederació, estarà limitada a les 
aportacions econòmiques de cadascú. 
  
Article 66è.- Disposició de fons.  
 
La disposició de fons de la CEPTA requerirà la signatura conjunta i 
mancomunada de dos d'entre quatre càrrecs directius que tinguin 
aquesta facultat, que són el President, el Vicepresident econòmic, el 
Secretari general i el Director gerent, mitjançant la seva signatura 
degudament registrada per a l’expedició d’ordres i lliuraments de 
pagaments.  
 
 

TÍTOL VII 
 

MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS, DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA 
CONFEDERACIÓ 

 
 
Article 67è.- Modificació dels Estatuts.  
 
1.- Els presents Estatuts  només podran ser modificats per acord adoptat per 
l'Assemblea General Extraordinària de la Confederació, a  proposta de la 
Junta directiva i amb el vot favorable dels dos terços dels vots presents i 
representats en la sessió.  
 
2.- La reforma estatutària acordada d’aquesta manera es notificarà a 
l’autoritat competent als efectes previstos en la vigent normativa legal en 
matèria d' Associacions. 
 
 
Article 68è.- Dissolució de la Confederació.  
 
La Confederació es dissoldrà, per alguna de les següents causes:  
 
a).- Voluntàriament per acord de l' Assemblea General extraordinària, 
sempre que hagi el vot favorable de les tres quartes parts dels vocals 
presents o representats en la sessió.  
 



b).- Amb caràcter forçós, en virtut de sentencia judicial ferma o per 
resolució executiva de l’autoritat competent que no doni lloc a ulterior 
recurs.  
 
c).- En virtut de les causes establertes en el Llibre tercer del Codi Civil de 
Catalunya o per qualsevol altra causa prevista en les demés disposicions 
legals en matèria de dret associatiu o en els presents Estatuts. 
 
Article 69è.- Liquidació de la Confederació.  
 
Acordada o decretada, en el seu cas, la liquidació de la CEPTA, es 
procedirà al compliment i l’execució de totes les obligacions que la 
mateixa tingui pendents. 
 
Article 70è.- Comissió liquidadora.  
 
1.- De no acordar-se un altra cosa per l' Assemblea General extraordinària 
en la mateixa sessió en que es decideixi la dissolució i liquidació de la 
Confederació, es designarà amb el vot favorable de la meitat més un dels 
vots totals presents i delegats, una comissió liquidadora integrada per 
membres components de la Junta Directiva, a proposta del President.  
 
2.- La Comissió liquidadora, s’encarregarà d’amortitzar amb la major 
brevetat possible el passiu de la Confederació, mitjançant la realització i 
execució del patrimoni final de la mateixa.  
 
Article 71è.- Destinació del patrimoni social.  
 
La comissió liquidadora acordarà amb el vot favorable de la meitat dels 
vots presents i representats en la sessió, la destinació que hagi de donar-se 
als béns immobles i mobles, als drets de la Confederació que poguessin 
resultar com excedents després d' ateses en la seva totalitat les obligacions 
pendents de la mateixa.  
 
Disposició transitòria primera 
 
Amb l’aprovació dels presents estatuts la Junta directiva fixarà una nova 
data per les properes eleccions, abans de la finalització de l’exercici en 
que s’aprovi definitivament aquest text. 
 
Disposició transitòria segona 
 



Els socis col·lectius tindran un termini de trenta dies des de l’aprovació dels 
presents estatuts per decidir i comunicar la seva modalitat d’afiliació com 
a soci ordinari o adherit. 
 
Disposició derogatòria 
 
L’aprovació dels presents estatuts dona lloc a la derogació de la totalitat 
de qualsevol document, text i article aprovat amb anterioritat a aquesta 
data per l’entitat, així com de les normes complementàries a aquests últims 
que en el seu cas fessin referència a continguts de caràcter estatutari. 
 
Disposició final 
 
Els presents estatuts entraran en vigor al dia següent de la data de la seva 
aprovació per part de l’assemblea general extraordinària. 
 
 

Tarragona, a 26 de gener de 2010 


