PREÀMBUL
La publicació del Nou Codi de Dret Canònic de l'any 1983 amb les adients modificacions pel que fa
a les Associacions de fidels i ,més en concret, a les Confraries, ha impulsat a adaptar els Estatuts
de la Confraria de Sant Magí de Tarragona, aprovats l'any 1922 pel Cardenal Vidal i Barraquer.
Perquè no es perdi l'esperit que durant tants anys ha alenat la Confraria i perduri en l'adaptació, es
reprodueixen íntegrament els primers Estatuts, com a preàmbul dels nous.
Article 1er. A fi de promoure la devoció i el culta a Sant Magí, es funda una Confraria

que tindrà per patró el Sant Màrtir i radicarà a l’església del dit Sant
d’aquesta ciutat.

Art. 2on. Serà Director de la Confraria el Capellà Administrador de l’església.
Art. 3er.

Podran pertànyer a la Confraria totes les persones de qualsevol edat, sexe i

condició que vulguin contribuir als seus fins.

Art.4rt.

Per a pertànyer a la Confraria bastarà inscriure els noms al Llibre-registre

Art. 5è.

Per a coadjuvar als fins de la Confraria s’estableix una quota mínima

Art. 6è.

Art. 7è.
Art. 8è.

de Confrares.

anual d’una pesseta.

Les quotes, i també les obtencions que pugui tenir la Confraria, ingressaran

als fons de l’Administració de l’Església, i l’Administrador retrà comptes
cada any al Prelat diocesà.

En tenir l’Administració notícia de la defunció d’algun confrare, si va bé de

quotes, disposarà la celebració de dues misses en sufragi de la seva ànima.

Tots els confrares procuraran fomentar en ells mateixos i en les altres

persones, la veritable devoció al Sant, promoure l’esplendor del culte i assistir
a les funcions de l’església, i els homes a la processó.

Tarragona, 17 de gener de 1922.- Antoni Prenafeta, Pvre. Admor.
Tarragona, 19 de gener de 1922.- Vistos els precedents Estatuts, els aprovem.- F. Carden.
Vidal i Barraquer.- Per Manament de sa Emcia., Manuel Borrás. Scri.

Confraria de Sant Magí Màrtir de Tarragona

ESTATUTS DE LA CONFRARIA DE
SANT MAGÍ MÀRTIR DE TARRAGONA

Article 1er. Naturalesa
La Confraria de Sant Magí Màrtir de Tarragona és una associació pública de fidels amb personalitat
jurídica pròpia, constituïda a l'Arquebisbat de Tarragona d'acord amb la normativa establerta en el
Codi de Dret Canònic
- La Confraria es regirà pels presents estatuts i per les normes del Dret Canònic que li
escaiguin.
- La Confraria pot tenir diverses seccions, d'acord amb les activitats i necessitats de l'entitat.
Les seccions són una perllongació de la Confraria.
Article 2on. Domicili Social
La Confraria té el seu domicili social a l'església de Sant Magí del carrer del Portal del Carro de
Tarragona.
L'assemblea General podrà determinar el canvi de domicili dintre el territori de l'arxidiòcesi. El canvi
es comunicarà a l'Ordinari del lloc.
Article 3er. Finalitats
La Confraria té les següents finalitats:
- Mantenir i fomentar la devoció i el culte a Sant Magí.
- Col·laborar econòmicament a les despeses del manteniment de l'església del portal del Carro
i del santuari de Sant Magí de Brufaganya.
- Promoure i potenciar els actes que repercuteixin en un major coneixement i devoció del Sant
Màrtir.
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Article 4art. Altes
Poden ser confrares totes les persones de qualsevol sexe, edat i condició que reuneixin les
condicions exigides pel dret comú i acceptin els estatuts i l'esperit de la confraria.
Per a ser confrare caldrà sol·licitar-ho per escrit a la Junta, la qual en decidirà l'acceptació.
Article 5è. Drets i deures
Tots els confrares tenen els mateixos drets i deures. Per exercir-los amb tota la seva plenitud caldrà
ser major d'edat d'acord amb la normativa canònica ( cf. 97, 1 i 98, 1).
Corresponen als confrares els següents drets i deures:
- Participar amb vot i veu a les Assemblees Generals.
- Tenir vot actiu i passiu per als càrrecs directius
- Participar activament en les activitats de la Confraria en ordre a aconseguir les finalitats de la
mateixa.
- Acceptar les disposicions dels estatuts i les decisions vàlides de les Assemblees Generals i
de la Junta Directiva.
- Contribuir al sosteniment econòmic de les activitats de la Confraria que determini
l'Assemblea.
- Assistir a la celebració eucarística de cada primer diumenge de mes i a la processó del dia de
la festa del sant màrtir, en la mesura de les possibilitats personals.
Article 6è. Baixes
Els confrares deixaran de ser-ho per decisió pròpia, per defunció i per incompliment reiterat i
injustificat de llurs obligacions i d'acord amb el que està establert en el Dret Canònic. En aquests
últims casos, la Junta escoltarà abans al confrare afectat.
Article 7è. Assemblea
L'Assemblea General és l'òrgan suprem del govern de la Confraria. Està integrada per tots els
confrares majors d'edat
Article 8è. Competències
L'Assemblea General, presidida pel President de la confraria, té les següents competències:
- Aprovar la memòria anual de les activitats de la confraria, així com el pla d'actuacions del
proper any.
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- Aprovar l'estat de comptes de l'exercici econòmic anual i el pressupost ordinari i extraordinari,
si s'escau.
- Elegir el President de la Confraria que serà degudament confirmat per l'Ordinari del lloc i els
membres de la Junta Directiva.
- Acordar el domicili social de la Confraria.
- Indicar les aportacions al sosteniment econòmic de les activitats.
- Interpretar les disposicions dels estatuts de la Confraria
- Aprovar les modificacions dels estatuts i sol·licitar l'extinció de la Confraria a l'Ordinari del lloc.
Article 9è. Convocatòries
L'Assemblea General ordinària se celebrarà una vegada l'any i serà convocada pel President quinze
dies abans com a mínim de la celebració per mitjà d'una convocatòria que el Secretari adreçarà a
tots els confrares que tenen dret a participar en l'esmentada Assemblea. En la convocatòria
constarà el dia, hora i lloc de la reunió i l'ordre del dia.
L'Assemblea General extraordinària la convocarà el President quan ho consideri adient pel bé de la
Confraria, o la Junta Directiva o una quinta part dels confrares indicant l'orde del dia de la mateixa.
Article 10è. Junta Directiva
La Junta Directiva és l'òrgan executiu de la Confraria i està formada pel President, Secretari,
Tresorer, el Consiliari, cinc vocals i els presidents o representants de les seccions degudament
erigides
Els presidents o representants de les seccions són membres nats de la Junta i cessaran quan
cessin en llurs càrrecs. Els altres membres son membres electius.
Els membres electius de la Junta Directiva son elegits per un període de quatre anys.
Article 11è. Competències
Les competències de la Junta Directiva son principalment les següents:
- Executar els acords vàlids de les Assemblees Generals, si no s'encarreguen a una comissió
en concret o a una persona.
- Preparar la memòria i el pla d'activitats anuals de la Confraria.
- Aprovar l'estat de comptes de l'exercici econòmic anual i el pressupost ordinari i extraordinari
preparat pel Tresorer abans de presentar-lo a l'Assemblea General.
- Preparar l'ordre del dia de les Assemblees Generals
- Admetre els nous confrares que ho han sol·licitat.
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- Atorgar poders notarials i delegar facultats necessàries per legitimar actuacions respecte a
tercers, i atorgar poders a advocats i procuradors dels Tribunals per defensar i representar la
Confraria en assumptes judicials.
- Crear i suprimir seccions de la Confraria i exercir una supervisió sobre les mateixes.
- Donar el vist-i-plau al reglament de règim intern d'aquelles seccions de la Confraria que en
disposin
- Vetllar pel bon funcionament de les seccions
Article 12è. Reunions
La Junta Directiva es reunirà una vegada al trimestre, com a mínim. Podrà reunir-se, a més a més,
sempre que sigui convocada pel President o ho demani un terç dels membres de la Junta.
Article 13è President
El President de la Confraria és elegit per l'Assemblea General i confirmat per l'Ordinari del lloc. És el
representat legal de la mateixa. Entre d'altres, li corresponen les següents funcions:
-

Ser el representant legal de la Confraria
Presidir i dirigir les Assemblees Generals i les reunions de la Junta Directiva.
Ordenar la convocatòria i senyalar l'ordre del dia de les reunions d'aquells òrgans.
Dirigir les votacions i aixecar les sessions.
Comunicar a l'Ordinari del lloc els membres elegits per formar la Junta, l'estat anual del
comptes, el canvi de domicili social, les modificacions i la sol·licitud de l'extinció de la
Confraria pels efectes pertinents.

Article 14è. Secretari
El secretari de la Confraria que ho és també de la Junta Directiva, té, entre d'altres, les següents
funcions:
- Cursar, per ordre del President, les convocatòries de les Assemblees Generals i de les
reunions de la Junta Directiva.
- Aixecar acta de les reunions dels òrgans de govern de la confraria on constin els temes
tractats i els acords presos.
- Tenir cura del registre de les altes i de les baixes del confrares
- Certificar documents de la Confraria amb el vist i plau del President.
- Tenir cura de l'arxiu de la Confraria
Article 15è. Tresorer
El Tresorer de la Confraria té, entre d'altres, les següents funcions:
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- Administrar els bens de la Confraria d'acord amb allò que s'ha decidit a l'Assemblea i
estableix el dret comú.
- Preparar l'estat de comptes de l'exercici econòmic i el pressupost ordinari anual de la
Confraria.
- Sol·licitar dels confrares de la confraria les aportacions per al sosteniment econòmic de les
activitats de l'entitat.
Article 16è. Consiliari
El consiliari es designat per l'Ordinari del lloc per un període de quatre anys
És membre de la Junta Directiva amb vot i veu.
Tindrà cura de fomentar entre els confrares la devoció al Sant Màrtir i la participació en els plans
pastorals diocesans, així com de potenciar la vida espiritual dels seus membres d'acord amb les
finalitats de la Confraria.
Article 17è. El Capellà-administrador de l'església de Sant Magí
El capellà-administrador de l'església de Sant Magí del Portal del Carro, que sigui el Consiliari de la
Confraria, atès que és el responsable de l'església de Sant Magí i ha de vetllar per la conservació,
potenciació i difusió del culte i de la devoció al Sant Màrtir, podrà vedar el compliment d'un acord de
l'Assemblea General o d'una decisió de la Junta Directiva si aquests són contraris a la difusió de la
devoció o culte a Sant Magí o perjudiquen greument materialment o espiritual a l'església del sant
màrtir tarragoní.
Article 18è. Reunions
L'Assemblea general quedarà constituïda amb la presencia de la majoria absoluta dels convocats i,
en segona convocatòria, amb un nombre inferior.
El vot no es pot delegar, malgrat que algun confrare no pugui assistir a l'Assemblea.
Article 19è. Acords
Per a que els acords siguin vàlids es necessària la majoria absoluta de vots en els dos primers
escrutinis, i, es suficient la majoria relativa en els següents escrutinis.
Malgrat l'anterior, per a la modificació dels Estatuts i per a l'extinció de la Confraria, l'Assemblea
General haurà de prendre un acord en un únic i vàlid escrutini i amb la majoria dels dos terços de
vots.
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Article 20è. L'Autoritat eclesiàstica
Correspon a l'arquebisbe arxidiocesà les següents facultats:
-

El dret de visita i el d'inspecció de totes les activitats de la Confraria
Confirmar el President elegit per l'Assemblea general
Nomenar el Consiliari de la Confraria per un període de quatre anys.
L'aprovació definitiva dels comptes anuals de la Confraria, així com la facultat de demanar en
qualsevol moment la presentació al detall dels comptes;
- L' aprovació de les modificacions dels estatuts;
- La dissolució de la confraria d'acord amb el dret
- Les altres facultats que el dret canònic vigent li atribueixi.
Article 21è. Les seccions
- Les seccions estan integrades jurídicament, econòmica i fiscal en la Confraria, a la Junta de
la qual hauran de rendir comptes si aquesta els ho demana.
- Cada secció podrà tenir el seu reglament de règim intern, degudament aprovat per la junta de
la pròpia secció amb el corresponent vist-i-plau de la Junta de Confraria.
- La secció que tingui reglament de règim intern en lliurarà un exemplar a la Junta de Confraria.
- Les seccions tindran un representant a la Junta de Confraria.
- La Confraria disposa actualment de dues seccions: Els Portants de l'Aigua de Sant Magí, amb
Junta pròpia i reglament de règim intern i els Portants de la peanya (peana) de Sant Magí.
Article 22è. Administració dels bens
La Confraria podrà comprar, tenir, administrar i vendre bens temporals d'acord amb els estatuts i el
dret canònic vigent.
Article 23è. Modificació dels Estatuts
La modificació dels estatuts haurà de ser aprovada per l'Assemblea General en un únic escrutini
vàlid i amb la majoria dels dos terços de vots. Les modificacions, una volta aprovades per la
Confraria, precisen el reconeixement de l'Arquebisbe per començar a vigir.
Article 24 è. Extinció i dissolució
La Confraria podrà demanar a l'Ordinari del lloc l'extinció per decisió de l'Assemblea General
extraordinària, presa en un únic escrutini vàlid amb la majoria dels dos terços dels vots.
Podrà ser suprimida també pel Sr. Arquebisbe, si l'activitat de la Confraria causa un dany greu a la
doctrina o a la disciplina eclesiàstica o es motiu d'escàndol per als fidels, com indica el dret.
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Article 25è. Destí dels béns
En el cas d'extinció o dissolució de la Confraria, els béns de la mateixa seran lliurats per la Junta
Directiva a l'església de Sant Magí del Portal del Carro de Tarragona.

Tarragona, 30 de juny 2004
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