Estatuts

Preàmbul
D’acord amb l’article 11 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans, aprovats pel Ple els
dies 22 de gener i 2 d’abril de 2001, i d’acord amb l’article 67 del Reglament de règim
interior de l’IEC, aprovat pel Ple el dia 8 d’abril de 2002, es modifiquen els Estatuts de la
Societat Catalana d’Ordenació del Territori ratificats pel Ple de l’Institut el dia 24 de gener
de 1992, els quals queden redactats tal com segueix.
Capítol I. Objectius i característiques
Article 1. Denominació, regulació i llengua pròpia
1. La Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT), filial de l’Institut d’Estudis
Catalans adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials, és una societat científica
pluridisciplinària que té per finalitat l’estudi, la discussió i la difusió de totes les qüestions
relacionades amb l’ordenació del territori, l’urbanisme i la ciència regional.
2. L’activitat de la SCOT es regeix per aquests Estatuts, així com pels Estatuts i el
Reglament de règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).
3. El català és la llengua pròpia de la Societat i la que és usada normalment en els seus
actes i publicacions.
Article 2. Àmbit d’actuació
L’àmbit d’actuació de la SCOT és el de les terres de llengua i cultura catalanes.
Article 3. Domicili
El domicili de la SCOT és el de l’IEC, que actualment té la seu a Barcelona, al carrer del
Carme, número 47.

Article 4. Objectius
Els objectius fonamentals de la SCOT són:
a) Promoure la recerca i l’intercanvi de coneixements sobre aspectes teòrics de
l’ordenació territorial, l’urbanisme i de la ciència regional.
b) Propiciar l’estudi de l’estructura territorial de les terres de llengua i cultura catalanes,
de llur evolució i dels principals elements generadors de canvi, i formular propostes de
millora.
c) Impulsar l’anàlisi de les possibilitats d’aplicació i dels efectes profunds dels
instruments i les mesures d’ordenació territorial.
d ) Fomentar el debat sobre aquests temes entre els seus socis i en el conjunt de la societat.
e) Difondre els resultats dels treballs dels seus socis i qualsevulla aportació que es
consideri rellevant en aquest camp.
f ) Mantenir relacions de col·laboració i intercanvi amb centres universitaris i de recerca,
amb altres societats científiques i professionals i amb les administracions que s’ocupin
d’afers relacionats amb el territori.
g) Organitzar sessions de debat, congressos, conferències i activitats de camp al voltant
d’un tema central.

Capítol II. Dels socis
Article 5. Règim
1. Pot ésser soci/sòcia de la Societat qualsevol persona física o jurídica interessada en el
camp de l’ordenació del territori, de l’urbanisme i de la ciència regional. La sol·licitud
d’admissió, d’acord amb el formulari establert, s’ha de presentar al secretari. L’aprovació de
la sol·licitud correspon a la Junta Directiva.
2. La renovació de la condició de soci/sòcia s’efectua automàticament mitjançant el
pagament de la quota anual.
3. Es causa baixa de la Societat per un dels motius següents:
a) La renúncia per voluntat pròpia.
b) La manca de pagament de la quota anual.
c) La vulneració greu dels objectius de la Societat o d’aquests Estatuts, apreciada per
l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
4. Són socis protectors les persones físiques o jurídiques que col·laboren amb la Societat
mitjançant una especial aportació econòmica o d’una altra classe.
Article 6. Drets
Són drets dels socis de la SCOT:
a) Participar en les assemblees generals, amb veu i vot.
b) Elegir els membres de la Junta Directiva i presentar-s’hi com a candidat.
c) Rebre tota la informació i la documentació elaborada per la Societat.
d ) Assistir als actes que organitza la Societat i participar-hi activament.
e) Aportar a la Junta Directiva propostes, suggeriments i reclamacions.

Article 7. Deures
Són deures dels socis de la SCOT:
a) Abonar la quota establerta per la Junta Directiva.
b) Exercir el dret de vot en les assemblees generals i en l’elecció de la Junta Directiva,
d’acord amb el que determinen aquests Estatuts.
c) Col·laborar en la realització de les activitats orientades als objectius de la Societat, a
petició de l’Assemblea General o de la Junta Directiva.

Capítol III. Dels òrgans de govern
Article 8. L’Assemblea General
1. L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de la Societat i està formada, amb
igualtat de drets, per tots els socis que hi assisteixen.
2. L’Assemblea General es reuneix quan ho indica el president, la Junta Directiva o ho
demanen el deu per cent dels socis. S’ha de reunir preceptivament, com a mínim, una vegada
a l’any dins el primer semestre, i ha d’ésser convocada amb un mínim de quinze dies
d’antelació, sens perjudici del que determina l’article 10.1.
3. Són funcions de l’Assemblea General:
a) Aprovar les actes de les sessions.
b) Aprovar les propostes de modificacions dels Estatuts, abans de sotmetre-les a l’IEC.
c) Aprovar, si s’escau, el Reglament de règim interior i les modificacions posteriors, que
han d’ésser tramesos al secretari general de l’IEC.
d ) Aprovar les línies generals d’actuació de la Societat i el control de la gestió dels
càrrecs electes de la Junta Directiva.
e) Aprovar la liquidació de comptes de l’any anterior i el pressupost de l’any en curs.
f ) Elegir els membres de la Junta Directiva.
g) Crear, modificar o suprimir seccions especialitzades.
h) Tractar de qualsevol assumpte que li sotmeti la Junta Directiva o bé un mínim de cinc
socis per escrit, amb una antelació mínima de tres dies a la celebració de l’Assembla
General.
4. Les assemblees generals adopten els acords per majoria simple dels socis assistents. En
cas d’empat, decideix el vot del president. Els acords adoptats vinculen tots els socis de la
Societat.
5. Tots els socis poden utilitzar el vot per correu amb acreditació de la identitat, el qual ha
d’arribar a la seu de la SCOT un dia abans de la celebració de l’Assemblea. No s’admet el
vot delegat.
Article 9. La Junta Directiva
1. La Junta Directiva és l’òrgan executiu de l’Assemblea General. La componen un
president/a, un vicepresident/a, un secretari/ària, un tresorer/a i tres vocals.
2. Poden ser candidats a la Junta Directiva tots els socis majors d’edat de la Societat.
3. La durada del mandat dels membres de la Junta Directiva és de quatre anys, reelegibles
consecutivament una sola vegada en el mateix càrrec.

4. La Junta Directiva es reuneix, a proposta del president, un cop cada tres mesos, com a
mínim, i es considera constituïda si hi assisteixen almenys quatre dels seus membres, un dels
quals ha d’ésser el president/a o el vicepresident/a. Els acords es prenen per majoria simple;
en cas d’empat, decideix el vot del president.
5. Les funcions de la Junta Directiva són:
a) Aprovar l’admissió en la Societat de nous socis.
b) Convocar les assemblees generals ordinàries i extraordinàries i vetllar que es
compleixin els acords que s’hi adoptin.
c) Preparar el programa d’activitats i aprovar el projecte de pressupost de l’exercici de
l’any corrent.
d ) Acceptar, si s’escau, subvencions i donacions de persones i entitats a la SCOT.
e) Dur a terme les actuacions necessàries per tal de complir els acords presos per les
assemblees generals, portar a la pràctica el programa d’activitats i assolir les finalitats de la
Societat.
6. Les persones que ocupen les vocalies, a més de l’àrea de responsabilitat concreta que
tenen assignada, col·laboren en les altres tasques de la Junta segons llur capacitat i
disponibilitat.
Article 10. Elecció de la Junta Directiva
1. La convocatòria d’Assemblea General per a l’elecció de la Junta Directiva ha d’ésser
tramesa per la Junta Directiva sortint a cadascun dels socis de la Societat amb un mínim d’un
mes d’antelació a la data de la celebració. La convocatòria ha d’especificar el lloc, el dia i el
període per a dur a terme la votació.
2. Les candidatures per als càrrecs de la Junta Directiva es poden presentar a la seu de la
Societat, mitjançant un escrit adreçat al president, fins a vint dies abans de la data de les
eleccions. Les candidatures han d’anar avalades amb la signatura de tres socis, com a mínim.
La relació de candidats s’ha de trametre immediatament als socis juntament amb els
programes corresponents.
3. La votació es pot fer personalment, acudint al lloc designat durant el període de
votació, i acreditant la pertinença a la Societat, o per correu. Per a la votació per correu, s’ha
d’introduir la papereta de votació en un sobre en blanc, que s’ha de trametre a la seu de la
Societat dins un altre sobre, en el dors del qual ha de figurar el nom i la signatura del
membre de la Societat que vota. Els vots per correu es consideren vàlids si compleixen
aquests requisits i es reben un dia abans de la celebració de l’Assemblea General per a
l’elecció de la Junta Directiva.
4. La mesa electoral és formada pel president/a, el secretari/ària de la Junta Directiva
sortint (sempre que no es presentin a la reelecció, cas en el qual cas han de ser substituïts per
altres dos membres de la junta) i dos socis de la Societat designats per sorteig (sempre que no
es presentin). Els candidats poden designar interventors, que s’han d’incorporar a la mesa.
5. En acabar el període de votació, el president de la mesa obre els sobres exteriors dels
vots per correu; un cop comprovats en el cens de socis, introdueix dins l’urna el sobre
interior amb el vot secret. Desprès de l’escrutini, la mesa aixeca acta del resultat de la
votació i s’encarrega d’enviar-la a tots els socis.
6. La nova Junta Directiva resultant de l’escrutini ha de prendre possessió dels càrrecs
corresponents al cap de cinc dies d’haver realitzat la votació.
7. Les vacants de la Junta Directiva que es produeixin entre dues eleccions
reglamentàries són proveïdes per la Junta Directiva, amb caràcter interí fins a les eleccions
immediates.

Article 11. Funcions del president/a
Són funcions del president/a:
a) Ordenar la convocatòria de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, i presidir-ne
les reunions.
b) Tenir cura de l’execució dels acords.
c) Exercir la representació de la Societat.
d ) Assistir amb veu i, si escau, vot a les reunions de la secció corresponent i als plens de
l’IEC, d’acord amb el determinen els Estatuts i el Reglament de règim interior de l’Institut
d’Estudis Catalans.
e) Informar la secció corresponent de les activitats i el funcionament de la Societat.
f ) Participar en la Comissió de Societats filials de l’IEC.
Article 12. Funcions del vicepresident/a
Són funcions del vicepresident/a actuar amb autoritat delegada del president/a en tots els
afers que aquest li encomana i substituir-lo en les seves absències i sempre que convingui.
Article 13. Funcions del secretari/ària
Són funcions del secretari/ària:
a) Convocar l’Assemblea General i la Junta Directiva per ordre del president.
b) Donar fe dels acords presos en les reunions de l’Assemblea General i de la Junta
Directiva i aixecar les actes corresponents.
c) Informar immediatament la secció corresponent dels canvis que es produeixen en les
juntes directives.
d ) Comunicar al Consell Permanent de l’IEC i a la secció corresponent el programa
d’activitats de la Societat i els canvis que es produeixin en la Junta Directiva.
e) En acabar cada curs, i per mitjà de la secció corresponent, trametre al secretari general
de l’IEC la memòria anual.
Article 14. Funcions del tresorer/a
Són funcions del tresorer/a:
a) Gestionar les finances de la Societat d’acord amb el pressupost aprovat i donar-ne
compte a l’Assemblea General.
b) Redactar la memòria anual de tresoreria i el pressupost.
Article 15. El delegat/ada de l’Institut
1. Un membre numerari o emèrit de l’IEC, elegit per la secció corresponent i ratificat pel
Ple, actua de delegat/ada de l’IEC davant la Junta Directiva de la Societat i és el responsable,
davant l’IEC, de les publicacions i els actes públics de la Societat.
2. El delegat/a és convocat a les reunions de la Junta Directiva de la Societat i actua de
nexe entre l’Institut i la Societat.
3. Informa la secció corresponent de les activitats i el funcionament de la Societat.

Capítol IV. Del règim econòmic
Article 16. Mitjans econòmics
1. El patrimoni fundacional és constituït pels documents i les publicacions de l’Àmbit
VIII Congrés de Cultura Catalana.
2. Constitueixen recursos de la Societat:
a) Els recursos ordinaris, constituïts per les quotes dels socis i per les aportacions de
l’IEC.
b) Els recursos extraordinaris, constituïts per subvencions i donatius concedits per
persones físiques o per entitats públiques i privades.

Capítol V. De la modificació dels Estatuts i la dissolució de la Societat
Article 17. Modificació dels Estatuts
1. Aquests Estatuts es poden reformar en una reunió de l’Assemblea General convocada a
aquest efecte. Perquè la reforma sigui vàlida, cal que obtingui el vot favorable de les dues
terceres parts dels socis assistents i que sigui ratificada pel Ple de l’IEC, amb el dictamen
previ favorable del Consell Permanent, d’acord amb el que estableixen els Estatuts i el
Reglament de règim interior d’aquesta institució.
2. La proposta de modificació dels Estatuts, ha d’ésser formulada per la Junta Directiva,
per mitjà d’un acord pres per unanimitat, o bé pel vint per cent dels socis de la Societat,
mitjançant un escrit en aquest sentit adreçat a la Junta.
Article 18. Dissolució de la Societat
1. La dissolució de la Societat pot ésser proposada per la Junta directiva per unanimitat, o
bé a petició del seixanta per cent dels socis de la Societat.
2. L’acord de dissolució ha d’ésser pres en una reunió extraordinària de l’Assemblea
General, però no té efecte mentre un terç dels socis acordin continuar la Societat.
2. Perquè la dissolució sigui efectiva, ha d’ésser objecte d’un informe previ i ha d’ésser
proposada per la Secció, dictaminada favorablement pel Consell Permanent i aprovada pel
Ple de l’IEC per majoria absoluta.
3. El patrimoni existent en el moment de la dissolució passa a integrar-se al de l’IEC.

Disposició transitòria. Eleccions
Una vegada entrin en vigor aquests Estatuts s’han de convocar eleccions per a tots els càrrecs
de la Junta Directiva en el termini màxim de tres mesos a comptar de la data d’entrada en
vigor.

Disposició final. Entrada en vigor
Estatuts aprovats per l’Assemblea General de la SCOT el 10 de maig de 2011.
Ratificats ple Ple de l’IEC el 26 de setembre de 2011, amb el dictamen previ favorable del
Consell Permanent.

