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Senyor bisbe

1/ No s’admetran noves altes a la Confraria
i, per tant, la composició de l’associació
quedarà limitada i determinada amb els
socis que ho són en l’actualitat, sens perjudici de les baixes per defunció que es
produeixin.

DECRETS
> DECRET 4/2015 D’APROVACIÓ DE LA
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA
«CONFRARIA DE SANT JOSEP PATRÓ
DE LA BONA MORT», DE SANT HIPÒLIT
DE VOLTREGÀ
Vista la sol·licitud de data 18 de febrer de
2015 en què se sol·licita l’autorització i
aprovació de la modificació dels Estatuts
de la «Confraria de Sant Josep Patró
de la Bona Mort», de Sant Hipòlit de
Voltregà;

2/ Els actuals membres de la Confraria no
faran pagament de les tarifes previstes i,
per tant, la dotació actual quedarà fixada
en la suma acumulada fins avui, més els
interessos que es meritin per la dita suma
i, també, les quotes meritades fins aquesta
data i que hagin resultat impagades i que
es podran reclamar.

Vista l’acta de la reunió de l’assemblea
general, en sessió ordinària i extraordinària,
de la «Confraria de Sant Josep Patró de la
Bona Mort», celebrada el 29 d’abril del 2014
en què s’acorda la modificació dels Estatuts
de la Confraria, introduint una Disposició
Transitòria del següent literal:

3/ Es faran efectius els ajuts econòmics
per ordre de defunció dels actuals membres de la Confraria fins a esgotar la
dotació de l’associació, als quals efectes
la família del darrer difunt que pugui percebre l’ajut econòmic ho serà en la suma
romanent del fons.

«DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA:

4/ L’import de l’ajut econòmic per cada
associat difunt serà de 750 €.

Tenint en compte la falta de viabilitat a
mig termini de donar compliment a l’objectiu de la CONFRARIA DE SANT JOSEP
de fer pagament de l’ajuda econòmica a
la família del confrare respecte al qual es
produeixi la defunció segons resulta dels
estudis econòmics efectuats, s’inicia un
procés transitori de la Confraria amb el
següent règim legal:
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5/ Una vegada s’hagin esgotat els fons, es
procedirà a la dissolució i liquidació de la
Confraria.»
Vist que la Promotora de Justícia del Bisbat,
per informe de data 17 d’abril del 2015,
ha trobat que la susdita modificació és
conforme al que estableix el Codi de Dret
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Canònic (c. 94) i ha donat el seu parer
favorable a procedir a l’aprovació de la dita
modificació;

respectivament); disposo que la susdita
modificació entri en vigor a partir del dia
d’avui, sigui publicada en el Butlletí Oficial del Bisbat i es procedeixi, d’acord amb
la sol·licitud rebuda, a inscriure-la en el
Registre d’Entitats Religioses del Ministeri
de Justícia.

Atès que, de conformitat amb el que
disposen els cc. 299 §3 i 323 § 2 del Codi
de Dret Canònic, correspon a l’Ordinari
l’aprovació dels estatuts de les associacions privades de fidels,

Ho decreto i ho signo a Vic, el dia 23 d’abril
del 2015.

PEL PRESENT DECRET aprovo la susdita
modificació dels Estatuts de la «Confraria
de Sant Josep Patró de la Bona Mort»,
de Sant Hipòlit de Voltregà, i alhora disposo que sigui introduïda en els estatuts
aprovats en data 30 d’agost del 2002 i
modificats en data 30 de gener del 2003
(publicats en el BOBV núms. 2.921 i 2.924,

+ Mons. Romà Casanova i Casanova
Bisbe de Vic
Per manament de l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe
David Gómez Zaragoza
Canceller i Secretari General
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