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I. JUSTIFICACIÓ I OBJETIUS 

 

Art. 1.- El Centre d’Estudis Vallers és una entitat no lucrativa, d’àmbit local i 

comarcal, amb projecció il·limitada, que té com a objectius bàsics: 

 

a) L’estudi i divulgació biogràfica i crítica de la persona i de l’obra de ciutadans 

de la Vall d’Uixó o persones estretament vinculades amb la comarca que 

hagen sobreeixit per les seues activitats culturals, artístiques, econòmiques o 

socials. 

b) L’auditoria i l’assessorament de totes les activitats derivades de la 

investigació, la troballa, la catalogació, la valoració i la destinació de les 

riqueses de la Vall d’Uixó en els camps arqueològic, històric, científic, 

econòmic i social. 

c) La promoció, realització i divulgació de treballs d’investigació, entorn als 

camps de la cultura i en tot allò que es referesca a la ciutat de la Vall d’Uixó i 

la comarca. 

 

Art. 2.- El Centre té caràcter paramunicipal envers l’Ajuntament de la Vall d’Uixó, i 

forma part del Consell Municipal de Cultura, en el qual s’integra d’acord amb les 

directrius de l’esmentat Consell. 

 

Art. 3.- Denominació i radicació: 

 

a) El nom jurídic d’aquesta entitat és: Centre d’Estudis Vallers (CEV). 

b) El domicili social se situa l’avinguda Jaume I, núm. 15. No obstant, les 

activitats de l’entitat podran desenvolupar-se tant en la seu social, com en 

qualsevol altre edifici o dependència de la Vall i comarca. 

 

Art. 4.- D’acord amb el Consell Municipal de Cultura i, per extensió, amb el mateix 

Ajuntament, tot el patrimoni cultural de la Vall d’Uixó (biblioteques, hemeroteques, 

museus, herbaris, arqueologia, etc.) es troba dipositat als respectius edificis públics, a 

disposició de les activitats tant del mateix Centre, com de totes aquelles altres entitats 

específiques que el Consell Municipal de Cultura autoritze. 

 

 

II. ESTRUCTURA 

 

Art. 5.-Seran membres del CEV: 

 

a) Honorífics: l’alcalde de la Vall d’Uixó i totes aquelles persones que el Centre 

designe per raó del seus mèrits a favor de la cultura vallera. 

b) Corporatius: els regidors membres de la Comissió Municipal de Cultura. 

c) Numeraris: 

1. Els membres de la Comissió Municipal de Cultura. 

2. Totes aquelles persones que el membres ja designats del Centre nomenen, 

essent imprescindible que s’hagen distingit abans en alguna activitat 
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relacionada amb les específiques que contempla aquest Centre. 

L’acceptació del nomenament suposarà la integració activa i continuada en 

un camp de treball i la col·laboració, a nivell d’assessorament i aportació, 

en les tasques de les comissions. 

d) Col·laboradors: tindran aquesta consideració totes aquelles persones 

integrades en una subcomissió, la qual desapareixerà un colp acabada la 

missió que s’ haja proposat. L’ interès i l’eficàcia demostrats en el seu treball 

es valoraran fins al punt d’ésser proposats com a membres numeraris, si 

escau. 

 

 

Art. 6.-El CEV desenvoluparà els seus treballs ramificats en diferents activitats, com, 

per exemple: 

 Art 

 Antropologia social 

 Costumisme 

 Natura i medi 

 Història 

 Llengua i literatura 

 Activitats exteriors 

 Edicions 

 Mitjans audiovisuals 

 Salvaguarda del patrimoni arquitectònic i urbanístic. 

 

Alhora, el Centre podrà establir convenis i acords d’adhesió, vinculació o 

col·laboració ambs altres entitats. Aquest convenis hauran d’ésser ratificats per la 

junta directiva i el plenari de la Corporació Municipal. 

 

 

Art. 7.-Els estaments del Centre d’Estudis Vallers seran els següents: 

 

a) L’assemblea general, formada per la totalitat dels membres: honorífics, 

corporatius, numeraris i col·laboradors. Aquest darrers, amb veu i sense vot. 

b) La junta directiva. Com que tots els seus membres poden ésser indistintament 

homes o dones, s’entén que, quan es done aquest segon cas, totes les 

referències seran en femení. La junta directiva és formada per: 

 El president nat o persona en qui delegue, 

 El director, 

 Un o més vicedirectors, 

 El secretari, 

 Un cap per cada comissió que es constituesca, 

 Vocals assessors. 

c) Les comissions: una per cada branca d’activitat. 

d) Les subcomissions: una per cada treball específic. 
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III. ADMISSIÓ I SEPARACIÓ DE MEMBRES 

 

Art. 8.- Podran ésser admeses persones majors d’edat, amb capacitat d’obrar, 

mitjançant el següent procediment: 

 

a) Honorífics: a proposta de tres o més membres de la junta directiva. Havent 

informat el president executiu, el secretari general de l’Ajuntament elaborarà 

un expedient de mèrit que, junt amb la proposta, es presentarà a la 

consideració de la junta directiva, la qual proposarà a l’assemblea general la 

seua designació. 

b) Numeraris: Amb idèntic tractament al descrit a l’article 5è, c, 2. 

c) Corporatius: Són membres nats, en funció dels seus càrrecs. 

d) Col·laboradors: S’admetran amb aquesta condició totes aquelles persones 

interessades a integrar-se en el treball d’una subcomissió específica, tant a 

pròpia iniciativa com de part del cap de comissió. 

 

Art. 9.- Separació de membres. Si la junta directiva, prèvia obtenció de les 

informacions oportunes, entén que un membre del Centre d’Estudis Vallers ha comès 

falta greu en el curs de les sues actuacions com a tal, obrirà expedient per a justificar 

clarament la realitat del càrrecs que se li imputen. 

 

a) Serà competència de l’assemblea general prendre l’acord definitiu. 

b) A la vista de les conclusions de l’esmentat expedient, la junta directiva estarà 

facultada per a apartar temporalment de les seues funcions el membre 

expedientat, fins a conèixer el pronunciament de l’assemblea. 

 

Art. 10.- La junta directiva, en la primera sessió de l’any o en reunió extraordinària 

en la convocatòria de la qual conste aquest tema, formalitzarà revisió actualitzada del 

registre de membres i, prèviament acordat per majoria de dos terços, podrà resoldre 

la baixa indefinida dels membres numeraris que tinguen notòria i continuada 

desvinculació del CEV. Aquesta decisió podrà revocar-la en qualsevol moment, quan 

les circumstàncies ho justifiquen, la mateixa junta. 

 

 

IV. ASSEMBLEA GENERAL 

 

Art. 11.- El CEV es reunirà en assemblea pública ordinària una vegada a l’any, en el 

decurs del primer trimestre, per tal de: 

 

a) Conèixer la tasca conjunta realitzada pel Centre des de l’anterior assemblea 

ordinària. 

b) Donar compte del pressupost anual i les despeses generades l’any anterior. 

c) Conèixer el programa de treball per al període següent. 

d) Aprovar l’admissió de nous membres i el nomenament de caps de comissió i 

vocals assessors. 

e) Elegir els càrrecs de director, vicedirectors i secretari, quan pertoque. 

f) Torn obert de paraula. 
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Art. 12.- L’assemblea es reunirà també, amb caràcter extraordinari, a petició d’un 

tercer dels seus membres o per acord de la junta directiva, per tal de pronunciar-se en 

totes aquelles competències que aquests estatuts li atorguen. 

 

Art. 13.- Les convocatòries i ordres del dia que corresponen a les assemblees 

generals es comunicaran amb 48 hores d’antelació com a mínim. 

 

Art. 14.- Els acords es prendran per majoria de vots dels assistents. En cas de no ser 

present la meitat més un dels membres del Centre en el moment d’obrir l’assemblea, 

caldrà esperar la segona convocatòria, prevista de celebrar trenta minuts més tard, 

amb el nombre de membres assistents. 

 

 

 
V. JUNTA DIRECTIVA 

 

Art. 15.- La junta directiva és l’organisme rector del Centre i, per tant, l’encarregada 

de coordinar i de dirigir les tasques que es realitzen al seu si. 

 

Art. 16.- Les funcions de la junta directiva seran, fonamentalment: 

 

a) Representar corporativament el CEV en tots els actes oficials en els quals 

aquest participe. 

b) Proposar anualment els plans generals de treball i presentar-los a l’assemblea. 

c) Confeccionar el pressupost anual. 

d) Donar compte a l’assemblea general de la labor realitzada des de la darrera 

convocatòria pública. 

e) Proposar a l’assemblea general la designació de nous membres honorífics, 

numeraris i vocals assessors. 

f) Crear i reglamentar les comissions de treball. 

g) Pronunciar-se pel que fa a les propostes presentades per les diverses 

comissions. 

h) Administrar els béns del CEV, atorgar poders i autoritzar representacions. 

i) Representar el CEV davant l’Ajuntament de la Vall d’Uixó. 

j) Interpretar aquests estatuts. 

k) Autoritzar la incorporació provisional de nous membres i la cobertura de 

vacants de la pròpia junta (després d’haver estat designats formalment per la 

comissió respectiva) en el cas dels caps de comissió, per tal que exercesquen 

interinament les seus funcions, mentre se segueix el procediment estatutari 

previst en cada cas. 

 

Art. 17.- El president nat tindrà automàticament delegades les funcions de director 

executiu o qui el substituesca en la forma prevista en aquests estatuts. 

 

Art. 18.- El CEV, pel mateix procediment assenyalat a l’apartat a) de l’article 8, 

podrà designar membres honorífics aquelles persones que per circumstàncies 

excepcionals així ho aconsellen, essent necessari l’acord dels dos terços, en la reunió 
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extraordinària que la junta directiva haurà de celebrar amb aquest únic punt a l’ordre 

del dia. 

 

Art. 19.- Les funcions del director seran fonamentalment les següents: 

 

a) Representar la junta directiva en les seues relacions exteriors. Aquesta facultat 

representativa és extensiva a la resta de membres de la comissió permanent. 

b) Presidir l’assemblea general i la junta directiva. 

c) Revisar i signar la documentació del CEV. 

d) Ordenar cobraments i pagaments, prèviament acordats per la junta directiva, 

mitjançant la seua signatura i la del secretari. 

e) En cas d’empat en una votació, a la segona volta podrà fer ús del vot de 

qualitat. 

f) Convocar les reunions. 

 

Art. 20.- Els vicedirectors col·laboraran amb el director i el substituiran en la seua 

absència, renúncia o dimissió. 

 

Art. 21.- El secretari tindrà al seu càrrec els llibres d’actes de l’assemblea general i 

de la junta directiva, i despatxarà tota la documentació oficial del CEV que 

requeresca la seua intervenció. 

 

Art. 22.- Els caps de comissió seran els portaveus de les comissions a les quals 

pertanyen, dins la junta directiva i en l’assemblea general. En cas d’absència, podran 

delegar les seues funcions temporalment en un altre membre de la comissió (com a 

vicepresident). 

 

Art. 23.- La junta directiva es reunirà amb caràcter extraordinari, sempre que calga i 

així ho decidesca el president/a o un terç dels membres de la junta. 

 

Art. 24.- Les convocatòries per a les reunions de la junta tindran ordre del dia i es 

faran amb un mínim de 48 hores d’antelació. 

 

Art. 25.- Deu dies abans de la celebració de les juntes ordinàries, estaran a la 

disposició dels directius les actes corresponents a la sessió precedent, a fi que les 

puguen haver llegides abans de la sessió següent. 

 

Art. 26.- Els acords es prendran per majoria de vots dels membres assistents. En cas 

de no estar present la meitat més un dels membres de la junta directiva en el moment 

d’obrir la sessió, caldrà esperar la segona convocatòria, prevista de celebrar 15 

minuts més tard. 

 

 
VI. COMISSIONS 

 

Art. 27.- Les comissions del CEV són òrgans creats per al desenvolupament de les 

actuacions previstes a l’article 1. 
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Art. 28.- Les comissions les crearà la junta directiva. 

 

Art. 29.- Cada comissió podrà crear subcomissions específiques. S’hi adscriuran 

tantes persones com ho desitgen, per a portar a terme el fi proposat. 

 

Article 30.- Cada comissió elegirà entre els seus membres un cap, que presidirà la 

comissió i farà de portaveu. 

 

Art. 31.- Quan a les reunions d’una comissió o subcomissió hi assistesca el director o 

el vicedirector del CEV, aquest tindrà facultat de dirigir-les. 

 

Art. 32.- Les comissions i les subcomissions establiran el seu propi pla de treball, 

d’acord amb les característiques i els terminis operatius disponibles en cada cas. 

 

Art. 33.- Les conclusions de tot tipus, els documents i el treball realitzat en les 

subcomissions específiques hauran d’ésser ratificats tot seguit per la comissió de què 

depenguen. 

 

Art. 34.- Serà competència de les comissions: 

 

a) Investigar dins el camp específic de la seua competència. 

b) Proposar i estudiar davant la junta directiva els afers de la seua especialitat. 

c) Crear les subcomissions específiques que calguen. 

d) Presentar anualment a la junta directiva, abans de l’assemblea ordinària anual, 

la memòria de la tasca realitzada des de la darrera presentació. 

e) Establir i modificar reglamentacions per a l’àrea de la seua competència, la 

validesa de les quals haurà d’aprovar la junta directiva. 

 

Art. 35.- Una funció primordial del CEV són les publicacions, que podran ésser de 

tres tipus: 

 Llibres, 

 memòries, fullets i catàlegs, 

 revistes, 

 materials audiovisuals i electrònics, 

 publicacions digitals. 

 

Art. 36.- Per a poder editar qualsevol publicació, caldrà que: 

 

a) Coincidesca amb l’esperit i l’àmbit cultural propi del Centre i els seus plans 

d’actuació, dels quals tothora en podrà demanar informació el Consell 

Municipal de Cultura. 

b) Tinga una qualitat indispensable. 

c) Siga informada favorablement per la comissió corresponent. 

d) Siga aprovada per la junta directiva. 
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VII. DELEGACIÓ DEL CONSELL DE CULTURA 

 

Art. 37.- El Consell Municipal de Cultura podrà delegar al CEV tasques de foment, 

de premi i d’estímul de la cultura vallera i comarcal. Entre altres, pot encomanar-li 

l’estudi o la realització de convocatòries de premis i concursos, actes d’homenatge, 

actes commemoratius, tutela de monuments vallers, tutela del passat i del tipisme 

valler, i qualsevol altra funció d’interès cultural. 

 

 

VIII. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CEV 

 

Art. 38.- Procediment: 

 

a) Abans del 15 de desembre anterior a la celebració de l’assemblea ordinària 

anual en què corresponga la renovació parcial de directius que prescriu 

l’article 40, els membres del Centre que vulguen ésser candidats hauran de 

comunicar per escrit a la secretaria del Centre el càrrec per al qual es 

presenten. 

b) Els càrrecs de director, vicedirectors i secretari tenen caràcter de reelegibles. 

c) L’assemblea procedirà, en votació, a l’elecció d’entre les candidatures 

presentades i el resultat serà ratificat pel plenari municipal. 

d) Si en el decurs dels 30 dies següents a la celebració de l’assemblea no es 

produeix l’acord esmentat en el punt anterior, els membres de la junta 

directiva, amb excepció dels cessants, es constituiran en junta gestora 

presidida pel president nat, amb l’únic objecte de negociar l’intent de noves 

candidatures i de convocar una assemblea extraordinària per a formalitzar 

l’acord (fent ús excepcional del que es preveu en l’article 12), amb caràcter 

de decisió anticipada de l’assemblea ordinària següent. L’Ajuntament 

ratificarà definitivament les designacions d’aquesta assemblea extraordinària. 

 

Art. 39.- La junta directiva només s’ampliarà quan es constituesca una nova 

comissió. El procediment a seguir serà: 

 

a) Aprovació de la junta directiva de crear una nova comissió, i constitució 

d’aquesta mateixa comissió. 

b) Presentació d’un candidat a cap de comissió per part dels membres que la 

componen, tal com estableix l’article 30. 

c) Aquesta candidatura serà sotmesa a la doble aprovació de l’assemblea general 

i del plenari municipal, per aquest ordre. 

d) En cas de no obtenir aquesta doble aprovació, es repetirà el procediment amb 

un segon candidat. Si tampoc no és acceptat, s’actuarà d’acord amb el que 

preveu l’apartat d) de l’article 38. 

 

Art. 40.- Duració del mandat de la junta directiva: 

 

a) La duració del càrrec serà de dos anys a partir del seu nomenament, i podran 

presentar-se a reelecció. 

b) Es renovaran dos càrrecs cada dos anys, de la següent manera i ordre: un any 
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es renovaran el director i el vicedirector segon; i l’any següent es renovaran el 

primer vicedirector i el secretari. 

c) Els titulars que cessen per motiu de renovació seguiran exercint les seues 

funcions fins al moment de fer-se efectiva la designació de la persona que els 

susbtituesca. 

d) Els directors seguiran el mateix procediment de designació descrit per als 

caps de comissió, llevat de la proposta, que serà feta per la junta directiva. 

Caldrà també el nomenament de l’assemblea i la ratificació de l’Ajuntament. 

e) El president nat del CEV serà sempre, per dret, l’alcalde de la Vall d’Uixó o 

la persona en qui ell delegue. En cas de vacant, serà substituït pel president de 

la Comissió Municipal de Cultura. 

f) En cas de vacant del personal de la junta directiva, s’actuarà segons: 

 En cas de vacant del director, assumirà interinament aquestes funcions el 

primer vicedirector. 

 En cas de vacant del director i el primer vicedirector, assumirà 

interinament aquestes funcions el segon vicedirector.   

 En cas de vacant del director i els dos vicedirectors, assumirà interinament 

aquestes funcions el president nat, fins que es convoquen eleccions. 

Aquest termini no podrà ser superior a tres mesos. 

g) La junta directiva no tindrà minvades les seues atribucions en cap moment (ni 

durant l’actuació de la junta gestora, ja que és compatible aquesta dualitat 

d’organismes). En tot cas, si es produeix una situació d’emergència o un 

conflicte en el normal funcionament estatutari en general o en el resultat de 

l’apartat d) de l’article 39 en particular, abans de repetir-ne l’aplicació, la 

junta directiva convocarà amb urgència una assemblea extraordinària, de 

caràcter permanent fins que no es resolga la circumstància que la motiva. 

Aquesta assemblea, que presidirà el president nat, assumirà totes les funcions 

de la junta. 

 

Art. 41.- L’assemblea, per iniciativa pròpia o a proposta de la junta directiva, podrà 

designar quan es considere necessari un auditor general per temps indefinit, el qual 

no tindrà funcions executives, sinó exclusivament d’auditoria sobre tot l’àmbit del 

CEV, amb facultat d’intervenir en totes les qüestions de l’entitat, elevant els informes 

que siguen convenients per al millor funcionament del Centre. 

 

 

IX. RÈGIM ECONÒMIC 

 

Art. 42.- L’entitat no té patrimoni fundacional. El CEV podrà proposar a 

l’Ajuntament l’adquisició de béns d’interès local. 

 

Art. 43.- El CEV podrà acceptar donacions i llegats i administrar els seus béns, amb 

destinació a les seues finalitats específiques. Caldrà, però, l’acord de l’Ajuntament de 

la Vall d’Uixó per a alienar-los. 

 

Art. 44.- En el sosteniment econòmic del CEV hi col·laborarà, mitjançant 

subvencions, l’Ajuntament de la Vall d’Uixó, sempre d’acord amb el programa 

global d’actuació presentat pel Centre. Així mateix, el Centre haurà d’establir els 
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comptes justificats de la utilització dels seus fons. 

 

Art. 45.- El CEV es nodrirà de: 

 

a) Consignacions anuals de l’Ajuntament de la Vall d’Uixó, segons l’article 43. 

b) Subvencions i donatius de tota mena, fixos o eventuals, d’entitats oficials o 

privades, o de particulars. 

c) El producte de la venda de les seues publicacions. 

d) Els ingressos que es deriven dels convenis amb altres entitats. 

 

Art. 46.- El pressupost anual del CEV vindrà determinat al pressupost municipal, i es 

consignarà en una partida nominal dels pressupostos municipals anuals. 

 

Art. 47.- L’exercici econòmic del CEV coincidirà amb l’any natural. Només variarà 

per a adaptar-se al període comptable de l’Ajuntament de la Vall d’Uixó. 

 

 

X. REFORMA D’ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DEL CEV 

 

Art. 48.- Aquests estatuts podran ésser modificats per decisió majoritària de 

l’Ajuntament de la Vall d’Uixó, com a culminació del següent tràmit: 

 

a) Prèvia proposta d’un mínim del terç del membres del CEV. 

b) Aprovació per majoria dels dos terços dels assistents, en assemblea 

extraordinària del CEV. 

c) Informe favorable de la Comissió Municipal de Cultura i aprovació del 

plenari de l’Ajuntament. 

 

Art. 49.- Únicament l’Ajuntament de la Vall d’Uixó, després de ser informat per 

l’assemblea general, per motius de justícia i millors causes, podria acordar la 

dissolució del CEV. 

 

Art. 50.- L’assemblea general haurà d’ésser convocada en sessió extraordinària per a 

aquesta finalitat, i l’informe que presente a l’Ajuntament haurà d’obtenir l’aprovació 

de la majoria del dos terços dels reunits. 

 

Art. 51.- Acordada la dissolució, totes les propietats del CEV, degudament 

inventariades, quedaran dipositades a favor de qualsevol altra institució anàloga que 

l’Ajuntament determine. Finalment, es redactarà un acta de dissolució, signada per la 

darrera junta directiva, l’original de la qual quedarà dipositat a l’arxiu municipal de 

la Vall d’Uixó. 


