DECRET

JOAN PIRIS FRÍGOLA
PER MISERICÒRDIA DE DÉU BISBE DE LLEIDA
EN COMUNIÓ AMB LA SEU APOSTÒLICA

Examinats el text dels
ESTATUTS DE LA PONTIFÍCIA I REIAL ACADÈMIA BIBLIOGRÀFICA
MARIANA DE LLEIDA

Pel present,
DECRETO

L’aprovació dels esmentats estatuts i disposo que entrin en vigor a
partir de la data de la seva publicació.

Lleida, 6 de maig de 2013

+ Mons. Joan Píris Frígola
Bisbe de Lleida

Mn. Víctor M. Espinosa Oller
Canceller – Secretari General

ESTATUTS DE LA PONTIFÍCIA I REIAL ACADÈMIA BIBLIOGRÀFICA
MARIANA DE LLEIDA

Títol I. Naturalesa i domicili de l’Associació

Article 1r. – Naturalesa
L’Acadèmia Mariana és una associació pública de fidels, amb personalitat
jurídica pública, constituïda a la diòcesi de Lleida, a l’empara d’allò que
estableix el Codi de Dret Canònic. (c. 312, 3r.)
L’Associació es regirà pels presents estatuts i per les disposicions del dret
canònic vigent que li siguin aplicables.

Article 2n. – Domicili Social
L’Associació té el seu domicili social a Lleida, carrer de l’Acadèmia núm. 17,
en l’edifici propietat del Bisbat de Lleida, Acadèmia Mariana.

Títol II. Finalitats

Article 3r. – Finalitats
L’Associació té per objecte:
a) Promoure i impulsar la devoció a la Mare de Déu, sota l’advocació de
l’Acadèmia, patrona de la ciutat de Lleida.
b) Promoure i impulsar activitats de recerca, estudi i divulgació de la
Mariologia inserida en l’eclesiologia del Concili Vaticà II, mitjançant
simposis, conferències, seminaris i altres activitats adients a aqueixa
finalitat.
c) Cooperació amb l’Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida
(IREL) en el programa de postgrau dels alumnes que s’hi graduïn.
Cooperació amb el mateix IREL i els convenis que pugui tenir amb la
Universitat i altres entitats acadèmiques.
d) Acollir i impulsar l’evangelització en la línia pastoral de la diòcesi.
e) Promoure la reflexió arran del paper de la dona en la missió de
l’Església, tenint la Verge Maria com a referent humà i cristià.
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f) Du a terme activitats culturals i socio-religioses, literàries com ara els
certamens marians, formatives mitjançant el teatre, cinema-fòrum i
altres.

g) Oferir una litúrgia i activitats de dinamització espiritual d’acord amb la
Vicaria de Pastoral de la diòcesi.

Títol III. Membres de l’Associació

Article 4t. – Altes
Podran ser membres de l’Associació qualsevol persona major d’edat que
estigui en comunió amb l’Església Catòlica, es comprometi a contribuir a
la realització de les finalitats de l’Associació i sigui acceptada per la
Junta, prèvia petició escrita de les persones interessades.

Article 5è – Drets i obligacions
Tots el membres de l’Associació tenen els mateixos drets i obligacions.
Corresponen als membres els següents drets i obligacions:
-

1.- Participar amb veu i vot en les Assemblees Generals;

-

2.- Tenir vot actiu i passiu per als càrrecs directius:

-

3.- Acceptar les disposicions dels estatuts i les decisions vàlides de
les Assemblees Generals i de la Junta Directiva.

-

4.- Participar activament en les activitats de l’Associació per tal
d’aconseguir les finalitats estatutàries de la mateixa;

-

5.- Contribuir amb la quota que fixi l’Assemblea General.

Article 6è – Baixes
Els membres de l’Associació causaran baixa per decisió pròpia i també o
bé per haver incorregut en alguns dels supòsits del c. 316, en el qual cas
la Junta Directiva escoltarà prèviament el membre interessat.
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Títol IV. Govern de l’Associació

Article 7è – Assemblea General
L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’Associació. Està
integrada per tots els membres de l’Associació.

Article 8è – Competències
L’Assemblea General, presidida pel President (Director) de l’Associació,
té especialment les següents competències:
-

1.- Aprovar la memòria anual de les activitats de l’Associació, així com
el pla d’actuacions del pròxim any;

-

2.- Aprovar l’estat de comptes de l’exercici

econòmic anual i el

pressupost ordinari i extraordinari;
-

3.- Elegir el President (Director) de l’Associació, entre els socis de
més d’un any d’antiguitat, el qual haurà de ser confirmat pel Bisbe
diocesà i els membres de la Junta Directiva. Cas de que quedés
vacant la presidència de l’Associació durant el mandat de quatre anys,
el Sr. Bisbe nomenarà un president amb caràcter transitori, amb les
facultats de l’article 14è, fins que es convoquin noves eleccions.

-

4.-Acordar el canvi de domicili social de l’Associació;

-

5.- Fixar la quantitat de la quota ordinària i extraordinària amb què han
de col·laborar els membres de l’Associació;

-

6.- Interpretar les disposicions dels estatuts de l’Associació;

-

7.- Aprovar el Reglament de règim interior, si l’Associació creu oportú
tenir-lo;

-

8.- Aprovar les modificacions dels estatuts i acordar l’extinció de
l’Associació;

-

9.- Decidir sobre qualsevol altra qüestió important referent al govern i
direcció de l’Associació.
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Article 9è – Convocatòria
L’Assemblea General ordinària es celebrarà anualment i serà convocada
pel President, amb almenys quinze dies d’antelació, mitjançant
convocatòria que el Secretari adreçarà per escrit en suport paper o per
correu electrònic a tots els membres que tinguin dret a participar en
l’Assemblea. En la convocatòria s’hi farà constar el dia, hora, lloc de la
reunió i l’ordre del dia de la mateixa.

Article 10è - Assemblea General Extraordinària
L’Assemblea General extraordinària

es convocarà, almenys amb

quaranta-vuit hores d’antelació a la data que s’assenyali, quan ho
consideri per al bé de l’Associació, el President, o la Junta Directiva o una
cinquena part dels membres de l’Associació, amb veu i vot, indicant
l’ordre del dia de la mateixa.

Article 11 è – Junta Directiva
La Junta Directiva és l’òrgan executiu de l’Associació i està integrada pel
President, Vicepresident, Secretari, Tresorer de l’Associació, i per quatre
Vocals.
Els membres que integren la Junta Directiva són elegits per un període
de quatre anys, podent ser reelegits una sola vegada per un altre període
successiu de quatre anys,

i substituint-los quan algú o alguns d’ells

causin baixa a petició pròpia o per algun dels motius previstos en aquests
estatuts. Hi podran ser convocats, quan s’escaigui, els responsables que
s’anomenin per a la realització de les finalitats de l’Associació.

Article 12è – Competències
Les competències de la Junta Directiva són especialment les següents:
-

1.- Executar els acords vàlids de les Assemblees Generals, que no
s’encomanin a una comissió especial o persona;
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-

2.- Proposar al Bisbe els socis o altres persones que es creguin
idònies, encara que no siguin socis, per a dur a terme les finalitats de
l’Associació, els quals actuaran sempre sota l’autoritat, directrius i
aprovació de la Junta Directiva.

-

3.- Preparar la memòria i el pla anuals d’Activitats de l’Associació;

-

4.- Aprovar l’estat de comptes de l’exercici econòmic i el pressupost
ordinari i extraordinari preparat pel Tresorer, abans de presentar-lo a
l’Assemblea General.

-

5.- Preparar l’ordre del dia de les Assemblees Generals;

-

6.- Admetre els nous membres de l’Associació i decidir la baixa dels
membres, d’acord amb l’article 6è dels estatuts;

-

7.- Facultar el President per a que en nom de l’Associació atorgui
poders notarials i delegar les facultats necessàries per a legitimar
actuacions respecte de tercers, atorgant els corresponents poders a
advocats i procuradors dels Tribunals per a defensar i representar
l’Associació en assumptes judicials.

-

8.-Acceptar béns temporals mitjançant donacions, herències o llegats.
I designar dos consellers per a l’administració dels béns temporals per
un període de quatre anys.

Article 13è - Reunions
La Junta directiva celebrarà tres reunions anuals; podrà reunir-se, a més,
sempre que sigui convocada pel President o ho demani un terç dels
membres de la mateixa.
La forma de celebrar i convocar les reunions serà establerta per la
mateixa Junta Directiva.

Article 14è - President
El president de l’Associació serà el Director de l’Acadèmia Mariana,
ostenta la representació legal de la mateixa en tots els assumptes
ordinaris de la vida de l’Associació i en aquells a que es refereix l’article
12è dels estatuts; i li corresponen les següents funcions:
-

1.- Presidir i dirigir les Assemblees Generals i les reunions de la Junta
Directiva;
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-

2.- Ordenar la convocatòria i assenyalar l’ordre del dia de les reunions
d’aquells òrgans;

-

3.- Dirigir les votacions i aixecar les sessions;

-

4.- Comunicar a l’Ordinari del lloc, per a la seva aprovació i
nomenament, els membres elegits per a integrar la Junta Directiva,
així com els responsables de les activitats a dur a terme per assolir
les finalitats de l’Associació; presentar per a la seva aprovació l’estat
anual de comptes, el canvi de domicili social, les modificacions dels
estatuts i l’extinció de l’Associació, als efectes pertinents.

Article 15è – Vicepresident
El Vicepresident substituirà el President en totes les seves funcions quan
aquest no pugui actuar.

Article 16è.- Secretari
El Secretari de l’Associació, que ho serà també de la Junta Directiva, té
les següents funcions:
-

1.- Cursar, per ordre del President, les convocatòries de les
Assemblees Generals;

-

2.- Aixecar acta

de les reunions dels òrgans de govern de

l’Associació, on hi constin els temes tractats i els acords presos;
-

3.- Procurar que els encarregats de dur a terme els acords presos els
hi donin acompliment;

-

4.- Dur el registre d’altes i baixes dels membres de l’Associació;

-

5.- Certificar documents de l’Associació amb el vist-i-plau del
President;

-

6.- Tenir cura i custodiar l’arxiu de l’Associació.

Article 17è – Tresorer
El tresorer de l’Associació té les següents funcions:
-

1.- Administrar els béns de l’Associació d’acord amb el que hagi
decidit l’Assemblea General i d’acord amb les normes del Llibre V del
Codi de Dret Canònic i del dret comú;
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-

2.- Preparar l’estat de comptes de l’exercici econòmic i el pressupost
ordinari i extraordinari anuals de l’Associació;

-

3.- Recaptar dels membres de l’Associació les quotes fixades segons
els estatuts.

Article 18è – Consiliari
Serà nomenat pel Bisbe diocesà prèvia consulta a la Junta Directiva, per un
període que el Bisbe determinarà. Podrà ser remogut pel Bisbe d’acord amb
les normes establertes pel Dret Canònic.
Assistirà a les Assemblees Generals i a les reunions de la Junta Directiva,
amb veu però sense vot.
Les funcions del consiliari són fonamentalment l’atenció del culte de l’Oratori
de la Patrona, l’animació espiritual dels membres de l’Associació, contribuir a
que es mantingui sempre la seva naturalesa i finalitats eclesials i fomentar la
participació de l’Associació en els plans pastorals diocesans.

Títol V. Reunions i acords de l’Associació

Article 19è – Reunions
L’Assemblea General quedarà constituïda, en primera convocatòria, amb la
presència de la majoria absoluta dels convocats i, en segona convocatòria,
amb un nombre inferior.
Quan es tracti d’eleccions no es podrà delegar el vot.

Article 20è – Acords
Per a prendre acords vàlids i per a eleccions s’estarà a allò que disposa el c.
119 del Codi de Dret Canònic.
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Per a la modificació dels estatuts i per a l’extinció de l’Associació,
l’Assemblea General haurà de prendre l’acord en un únic escrutini vàlid amb
la majoria dels dos terços de vots.

Títol VI. Facultats de l’autoritat eclesiàstica
Article 21è
Correspon al Bisbe diocesà les següents facultats:
-

1.- El dret de visita i el d’inspecció de totes les activitats de
l’Associació.

-

2.- L’aprovació definitiva dels comptes anuals de l’Associació, així
com la facultat d’exigir en qualsevol moment el rendiment detallat de
comptes;

-

3.- L’aprovació de les modificacions dels estatuts;

-

4.- La dissolució de l’Associació, d’acord amb el dret;

-

5.- Les altres facultats que el dret canònic li atribueix.

Títol VII. Administració dels béns

Article 22 è
L’Associació podrà adquirir, retenir, administrar i alienar béns temporals,
d’acord amb el que disposa el Llibre V del Codi de Dret Canònic.
Podrà adquirir béns temporals mitjançant donacions, herències o llegats, que
siguin acceptats per la Junta Directiva. L’Associació comptarà amb dos
consellers que ajudin a l’administració dels béns, designats per la Junta
Directiva.

Títol VIII. Modificació dels estatuts i dissolució de l’Associació

Article 23è – Modificació dels estatuts
La modificació dels Estatuts haurà de ser aprovada per l’Assemblea General,
en un únic escrutini vàlid, amb la majoria dels dos terços de vots. Les
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modificacions, un cop aprovades per l’Associació, cal que siguin aprovades
pel Bisbe diocesà per entrar en vigor .

Article 24è – Extinció i dissolució
L’Associació podrà extingir-se per decisió de l’Assemblea General
extraordinària, presa en un únic escrutini vàlid, amb la majoria dels dos
terços de vots. Podrà ser suprimida per decisió del Bisbe diocesà, si de
l’activitat de l’Associació en resultés un greu dany per a la doctrina o la
disciplina eclesiàstica o causés escàndol als fidels, tal com estableix el dret.

Article 25è – Destí dels béns
En cas d’extinció o dissolució de l’Associació, els béns de la mateixa seran
lliurats al Bisbe diocesà, d’acord amb c. 123.

Disposició Addicional
L’Associació Acadèmia Mariana és de les institucions integrades en la Casa
de l’Església, per la qual cosa, en allò que calgui, s’hauran de tenir en
compte els estatuts de l’esmentada Casa.

Disposició transitòria primera
El Sr. Bisbe, a l’aprovar els presents estatuts, nomenarà una Comissió
Gestora per tal de fer-los efectius.

Disposició transitòria segona
Els actuals socis de l’Acadèmia Mariana gaudiran de la mateixa condició a
l’entrar en vigor els presents estatuts.
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