
Article 2. Objecte social i àmbit d'actuació

1. El  CDP té  com a  objecte  social  promoure  el  diàleg,  la  recerca  i  la  difusió  dels  valors
humanístics, la fraternitat i l’associacionisme per aconseguir el bé comú. Així com difondre
els coneixements artístics, literaris, humanístics. El CDP te la voluntat de donar suport a les
inquietuds i inèrcies juvenils en totes les seves formes, com a proposta de futur en valors i
escola de ciutadania. El CDP, també, donarà suport l’activitat esportiva en la societat com a
complement imprescindible de la tasca educadora i de transformació de la societat. Des del
CDP es promocionarà i es tindrà cura pel desenvolupament cultural del país i de la llengua
catalana.

2. També tindrà com a objectiu la pràctica de les modalitats o disciplines esportives següents:
Rugbi i Touch Rugbi (o rugbi al toc). Dita pràctica esportiva es durà a terme per les diverses
seccions que en cada moment es constitueixin per part de l’entitat, mitjançant els oportuns
acords de l’Assemblea General.

La junta podrà proposar la incorporació de noves modalitats o disciplines esportives per a la 
seva pràctica en el si de l’entitat, la qual cosa haurà de ser aprovada per l’assemblea general.

En qualsevol cas, la constitució de dites seccions esportives s’haurà de comunicar al Registre 
d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva inscripció.

3. El  CDP estendrà  la  seva activitat  principalment  al  territori  català;  quan escaigui,  podrà
desenvolupar-la on sigui adient.

Article 5. Activitats

1. Per  al  desenvolupament  del  seu  objecte  social,  el  CDP  organitza  i  convoca  cursos,
seminaris, conferències, mostres, exposicions, edicions, tallers i altres activitats adients pel
foment de la cultura i del creixement ciutadà, en els seus diversos aspectes.

2. El CDP posa a disposició dels seus socis tot l’equipament del mateix; Sala d’actes, Saló
social, oficines, sales de reunions, sala d’exposicions; així com d’altres espais i
instal·lacions de la seva seu. El CDP també organitza actes públics.

3. El CDP podrà establir acords de col·laboració amb d’altres associacions i entitats destinats a
l’acompliment del seu objecte social.

4. El CDP i en el si de la seva pràctica esportiva, podrà promoure els convenis oportuns, així
com administrar cessions d’aquells equipaments esportius que convinguin, amb la finalitat
de poder dur a terme l’activitat de les seves seccions esportives.



Article 6. Règim jurídic

1. El CDP es regeix per les disposicions legals vigents, per la voluntat dels socis  manifestada
en aquests Estatuts, per les normes i les disposicions que l'Assemblea General i la Junta
Directiva  estableixin com a  interpretació  i  desenvolupament d'aquests  Estatuts  i  per  les
decisions que els diferents òrgans i directius adoptin dins l'àmbit de les seves competències
respectives.

2. L'entitat i en allò específic per a les seccions esportives de la mateixa, es regirà per la Llei de
l’esport i per les normes reglamentàries vigents en matèria esportiva que la despleguin en
cada moment.

Article 17.bis Règim disciplinari de les seccions esportives.

El règim disciplinari de l’entitat s'estén a conèixer i decidir respecte de la jurisdicció esportiva i de les 
normes de conducta associativa.

La jurisdicció esportiva s’exerceix en tres àmbits: el disciplinari esportiu, el disciplinari competitiu, i 
l’electoral.

El règim disciplinari confereix als òrgans competents la possibilitat de conèixer, enjudiciar i, si escau, 
sancionar a tots els socis i sòcies de l’entitat, com també, als esportistes i al personal tècnic.

L'exercici de la potestat disciplinària correspon:

a) Als jutges i jutgesses o els/les àrbitres, pel que fa a la jurisdicció esportiva en l’àmbit 
disciplinari i competitiu, durant el desenvolupament d'un joc, partit o competició de caire 
intern associatiu.

b) A la junta directiva, pel que fa a la jurisdicció esportiva en l’àmbit disciplinari i competitiu, 
com també respecte de les normes de conducta associativa.

1. Contra els acords disciplinaris adoptats per la junta directiva, es pot interposar recurs davant:

a) El comitè d’apel·lació de la federació esportiva catalana corresponent a l’esport principal de 
l’entitat, si l’entitat practica esport federat i està afiliada, quan es tracti de sancions per 
infraccions contra la conducta esportiva, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la 
notificació de l'acte impugnat.

b) El Tribunal Català de l’Esport, si l’entitat no practica esport federat i no està afiliada, quan es
tracti de sancions per infraccions contra la conducta esportiva, en el termini màxim de 10 
dies hàbils següents a la notificació de l'acte impugnat.



c) L'autoritat judicial, quan es tracti de sanció imposada per infracció de les normes de 
conducta associativa, en el termini de 40 dies següents a la notificació de l'acte impugnat.

2. Per mitjà de reglament de règim interior, proposat per la junta directiva i aprovat per l'assemblea 
general, s'estableix un règim tipificat de sancions, així com els procediments disciplinaris 
d'aplicació i de recursos, de conformitat amb la legalitat vigent. Subsidiàriament és d'aplicació el 
règim disciplinari previst en el Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2000, de 31 de juliol.

Article 29. Composició de la Junta Directiva

1. La Junta Directiva té caràcter col·legiat i està composta per:

a) Un President

b) Dos Vicepresidents. El Vicepresident primer, que s'ocupa d'impulsar les polítiques
culturals i pot presidir una comissió específica, i el Vicepresident segon, que s'ocupa
d'impulsar les polítiques econòmiques i pot presidir una comissió específica.

c) Un Secretari

d) Un Tresorer-comptador

e) Un Conservador

f) Tres Vocals

g) Un representant de cada entitat o secció esportiva, soci col·lectiu.

2. La Junta Directiva també pot acordar la incorporació permanent o temporal de les persones
físiques o jurídiques que contribueixin de manera substancial a l'adopció o l'execució de
determinades decisions. El nombre màxim d'aquestes persones no ha des ser mai superior a
la meitat dels membres electes de la Junta. Els incorporats tindran veu, però no vot, en les
reunions de la Junta, i podran ser apartats dels seus càrrecs per acord de la Junta. El seu
nomenament serà, en tot cas, a títol gratuït.

Article 37. Elecció dels membres de la Junta Directiva i durada dels càrrecs.

1. La Junta Directiva s'ha de renovar totalment cada tres anys.

2. Els representants  dels socis col·lectius seran nomenats,  segons  el  procediment que
estableixi  cada  entitat,  tot  observant  les  lleis  vigents  i  aquests  Estatuts.  La renovació
d'aquests càrrecs son competència dels socis col·lectiu; segons l'Article 9, paràgrafs 4 i 5.

3. L'elecció s'ha de dur a terme en una jornada electoral, la qual s'ha de celebrar durant el
primer trimestre de l'exercici en què finalitzi el mandat de la Junta Directiva.



Excepcionalment,  també es podran celebrar  eleccions segons el  que disposa l'article 30,
paràgraf 4.

4. Els membres de la Junta Directiva són escollits  pels  socis mitjançant  l'emissió d'un vot
personal, directe i secret.

5. Per exercir el dret de vot en les eleccions a Junta Directiva, és imprescindible constar com a
soci en el cens del CDP ininterrompudament durant els sis mesos anteriors a la data de les
eleccions  i  estar  al  corrent  de  pagament  de  les  quotes  i  de les altres aportacions que
corresponguin.

6. L'elecció de membres s'ha de realitzar mitjançant el procediment que s'exposa a continuació:

a) L'anunci d'eleccions a membres de la Junta Directiva s'ha de realitzar amb una antelació
mínima d'un mes a la data de la jornada electoral. Amb la mateixa antelació, s'ha de
publicar el reglament electoral al taulell d'anuncis del CDP i per mètodes telemàtics.

b) S'ha de concedir un termini de quinze dies per a la presentació de candidatures. Les
candidatures han de ser per un dels càrrecs dels quals es compon la Junta Directiva i es
poden presentar individualment o conjuntament en una sola llista, si bé en aquest últim
supòsit les llistes han de ser obertes.

c) Dins dels cinc dies següents al termini de presentació de candidatures, la Junta Directiva
cessant ha de publicar la relació de candidatures acceptades i rebutjades, i fer constar els
motius de denegació de les últimes.

d) Una candidatura només pot ser rebutjada per incompliment dels requisits establerts a la
llei o en aquests Estatuts.

e) Els candidats que hagin estat rebutjats disposaran de cinc dies per presentar les
al·legacions que creguin oportunes.

f) Acabat el termini de presentació d'al·legacions, la Junta Directiva disposarà de cinc dies
per resoldre les al·legacions presentades.

g) En la convocatòria de la jornada electoral, hi ha de constar la proclamació definitiva de
candidats i una relació de les candidatures rebutjades definitivament.

h) Per ser elegit President de la Junta Directiva, és necessari haver tingut la condició de
soci ininterrompudament com a mínim durant els 2 anys anteriors a la data de les
eleccions i estar al dia de pagament de les quotes i altres



aportacions que corresponguin.  Per ser escollit  membre de la Junta Directiva, aquest
període de gaudi de la condició de soci serà d'un any, en idèntiques circumstàncies .

i) (eliminat)

j) Els candidats més votats han de ser escollits membres de la Junta Directiva en el càrrec
per al qual han presentat la candidatura.

k) La Junta Directiva sortint ha de proclamar els resultats de les eleccions en el termini
màxim dels cinc dies següents al dia de la seva celebració.

l) Els membres de la Junta Directiva que hagin estat elegits prendran possessió dels seus
càrrecs en el curs de l'Assemblea General, reunida en sessió ordinària  en el  mateix
trimestre en el què s'hagin celebrat les eleccions. Si, peru qualsevol motiu, les eleccions
se celebren en un altre moment de l'any natural, distint del primer trimestre, els membres
de la  nova Junta  Directiva  que resultin escollits  han  de prendre possessió dels  seus
càrrecs  en  el  termini  dels  cinc  dies següents  a  la  proclamació  dels  resultats  de  les
eleccions. La Junta Directiva entrant haurà de convocar noves eleccions amb l'antelació
suficient perquè es celebrin durant el primer trimestre de l'any natural següent a l'any en
què es compleixi el tercer aniversari de la seva presa de possessió.

CAPÍTOL IV – DE L'ORGANITZACIÓ DEL CENTRE DEMOCRÀTIC I PROGRESSISTA

Secció 1a: De les seccions i altres activitats i serveis Article 

42. Les seccions

1. Per tal d'incorporar els socis a les tasques del CDP i estimular-ne la participació, es poden
constituir seccions especialitzades en els diferents àmbits de la cultura, així com de l’esport
d’acord amb allò establert en l’article 2 dels presentes estatus per a la constitució de les
corresponents les seccions esportives.

2. Les seccions actualment existents són: Jazz Sessions Club, Comissió del TACA'M, Concurs
de teatre amateur de Caldes de Montbui, Secció de concerts, i la secció esportiva de Rugbi i
Touch Rugbi.
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