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CAPÍTOL IV. MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I OBLIGACIONS 
 

Article 4. Antics alumnes 
 
Són antics alumnes de la Universitat de Lleida i per tant, poden formar part de l’Associació, 
aquells que hagin obtingut la titulació oficial corresponent a qualsevol dels cicles, graus o 
titulacions dels estudis d'ensenyament superior en aquesta universitat i aquells que hagin 
cursat estudis en el marc d'un programa de mobilitat; així com tots aquells altres que ho van 
fer a l’Estudi General de Lleida i demés centres universitaris a Lleida que depenien de les 
universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona i Politècnica de Catalunya que després 
varen constituir la Universitat de Lleida.  
 

Article 5. Amics 
 
També poden formar part de l’Associació, com amics de la Universitat de Lleida, aquelles 
persones físiques que tinguin o hagin tingut una vinculació docent, laboral, administrativa, 
contractual o de qualsevol altre tipus amb la Universitat de Lleida o manifestin el seu interès 
per formar part de l’Associació. 
 

Article 6. Membres 
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Poden adquirir i conservar la qualitat de membre, els antics alumnes i amics de la UdL amb 
capacitat d'obrar, que desitgin col·laborar en els fins de l'Associació i estiguin disposats a 
complir els drets i els deures establerts en els presents Estatuts. 
 
També poden adquirir i conservar el dret de membres amb categoria d'amics totes aquelles 
persones físiques i jurídiques amb capacitat d'obrar que desitgin col·laborar en els fins de 
l'Associació i estiguin disposats a complir els drets i els deures establerts en els presents 
Estatuts.  
 

Article 7. Tipus de membres 
 
L'associació tindrà els següents tipus de membres: 
 
1.- Membres fundadors: ho són les persones físiques que van participar en l'acte de 
constitució de l’Associació. Aquests seran, a més a més, membres numeraris. 
 
2.- Membres numeraris: ho són les persones físiques que formen part de l’Associació. 
 
3.-.Membres d'honor: tindran aquesta consideració totes les persones físiques o jurídiques 
vinculades en l'exercici de la seua activitat a les finalitats de la Universitat de Lleida que donin 
un suport econòmic substancial a l’Associació. Tindran els mateixos drets i obligacions que 
la resta de membres numeraris, excepte l’obligació d’abonar la quota anual. 
 
4.- President d'honor: ho serà aquella persona la qual en funció dels seus mèrits, 
l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, confereixi aquesta distinció amb els 
mateixos drets i obligacions que la resta de membres, excepte pel que fa a l'obligació 
d'abonar la quota anual. Únicament una persona pot tenir aquest càrrec. 
 

Article 8. Drets dels membres 
 
Són drets i facultats dels membres de l’Associació, els següents: 
 
1.- Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. 
 
2.- Elegir o ser elegits com a membre de la Junta Directiva o per als llocs de representació. 
 
3.- Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas. 
 
4.- Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’Associació, d’acord 
amb les normes legals i estatutàries. 
 
5.- Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a 
fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics. 
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6.- Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels 
mandataris/àries de l’Associació. 
 
7.- Ésser informats per la Junta Directiva, un cop convocada l’Assemblea i amb l’antelació 
suficient, dels assumptes que s’hagi previst de tractar-hi, i rebre’n informació verbal durant 
la reunió. 
 
8.- Impugnar els acords de l’Assemblea General i de la Junta Directiva i proposar l’exercici 
de l’acció de responsabilitat contra els membres de l’òrgan de govern. 
 
9.- Rebre informació sobre la marxa i les activitats de l’Associació. 
 
10.- Obtenir un exemplar dels Estatuts i dels reglaments de règim intern, aquests últims si 
n’hi ha. 
 
11.- Consultar els llibres de l’Associació als efectes d’ésser informats de la identitat dels altres 
associats, del nombre d’altes i baixes i de l’estat de comptes.  
 
12.- Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries. 
 
13.- Formar part dels grups de treball. 
 
14.- Fer ús dels serveis i avantatges que l’Associació ofereixi, estableixi o tingui a la seua 
disposició, en compliment de les seves finalitats o amb caràcter accessori. 
 

Article 9. Deures del membres 
 
Són deures dels membres de l'Associació els següents: 
 
1.- Comprometre's amb les finalitats de l'Associació i participar activament per assolir-les. 
 
2.- Satisfer puntualment les quotes que s'estableixin. 
 
3.- Respectar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de l’Associació.  
 
4.- Complir la resta de les obligacions que resultin de les normes estatutàries i ajustar a elles 
la seua actuació com a membres. 
 
5.- Col·laborar al bon funcionament de l'Associació i acceptar les responsabilitats que els 
siguin encomanades pels seus òrgans de govern. 
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Article 10. Pèrdua de la condició de membre 
 
Són causes per ser donat de baixa de l’Associació: 
 
1.- La renúncia voluntària, que ha de ser comunicada per escrit a la Junta Directiva. Els 
membres que s'hagin donat de baixa de l'Associació i que desitgin reingressar, hauran de 
tramitar la  seua sol·licitud com si es tractés d'un primer ingrés. 
 
2.- Per les causes que s’estableixen a l’article 36 d’aquests Estatuts, dins del règim 
disciplinari 

 

TÍTOL IV. RÈGIM DISCIPLINARI 
 
Article 36. Règim disciplinari 
 

[Extracte] “En particular, es considerarà falta greu la manca de pagament d’una quota anual. 
En aquest cas la Junta Directiva podrà acordar la suspensió dels drets d’associat, la qual 
s’aixecarà automàticament si l’associat es posa al dia abans del transcurs d’un any.” 
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