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Expedient instruit arran de la sol.licitud, presentada
altres, d'inscripció de la modificació d'estatuts de I'associació
Mares i Pares d'Alumnes de l'lnst¡tut d'Ensenyament Secundari
d'Associacions de la Generalitat

Assoc¡ació de
Lluch en el Registre

Relació de fets

1. En data 2811212012, la senyora Teresa Almeda Moreno presenta una sol.licitud
d'inscripció, en el Registre d'Associacions, de la modificació d'estatuts de I'associació
denominada Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'lnstitut d'Ensenyament Secundari
Ernest Lluch, de Barcelona (Barcelona), inscrita amb el núm. 9136 de la secció 1a del
Registre de Barcelona, i hi adjunta el certificat de l'acta de l'assemblea de data 20t11t2012
iels nous estatuts expedits pel secretar¡ de l'entitat amb el vistiplau del president.
1.1 Durant la tramitació d'aquest exped¡ent, aquesta Direcció General va instar l'associació
perqué esmenés determinades deficiéncies. L'entitat va respondre a aquest requeriment en
data 03/10/20'13.

2. La modificació afecta básicament: la denominació, que en endavant será Associació de
Mares i Pares d'Alumnes de l'lnstitut Ernest Lluch (AMPA INS Ernest Lluch); l,ampliació
dels fins; la durada del mandat de la Junta Directiva que será de cinc anys; l,Assemblea
General; els articles referents als associats; determinats aspectes de la regulació de
l'organització interna ¡ s'adapten els estatuts al Lllbre tercer del codi civil de cataluñya.
Fonaments de dret

l'artide 22 de la Constitució espanyola.
L'article 118.1 de I'Estatut d'autonomia de Catalunya.
La Llei orgánica 112002, de 22 de marg, reguladora del dret d,associació.

La Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del codi civil de catalunya, relatiu a
persones jurídiques.

El Decret 206/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova
funcionament del Registre d'Assoc¡acions.

el

les

Reglament d'organització

i

s'han complert les djsposicions v¡gents en )a tranitadó de )'expedent i aquesta Drecció
General és competent per resoldre sobre la procedéncia de la inscripóió sol.licitada,
considerant que les activitats relacionades amb els seus fins es duran a tárme segons fes
normes que dspecíficament les regulin, mitjangant l'obtenció, s¡ escau, dels permisós o les

llicéncies pertinents.
Per aixó,

Pau Claris, 81
08010 Barcelona
Tel. 93 316 41 00
Fax 93 316 41 33
dgdej.dj@gencat.cat
wl,liw'

gencat.caujuslicia

oocument: co¿osrzozs¡111É
Doc^ument elecifónic admirislf¿liu gafanlri a'no signarufa elect¡onrca amb certfrcats de l'Aoéncra catalala
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

RESOLC:

lnscriure en el Registre d'Associacions de la Generalitat la modificació esmentada, en els
termes transcr¡ts en els nous estatuts que s'adjunten.
Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, lalles persona/es interessada/es
hi pot/den interposar recurs d'algada davant del conseller de Justícia, en el termini d'un mes
a comptar de l'endemá de la seva notificació, o qualsevol altre recurs que cons¡deri/n
convenient per a la defensa dels seus interessos.

El recurs d'algada es podrá entendre desestimat si al cap de tres mesos d'haver-se
interposat no se n'ha notificat la resolució. Només en aquest cas, lalles persona/es
¡nteressada/es podrá/an interposar recurs contenciós administrat¡u, en el termini de sis
mesos a comptar de l'endemá que s'hagi produil I'acte presumpte desestimator¡ del recurd,
davant de la Sala Contenciosa Adm¡nistrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Barcelona, 07 d'octubre de 2013
Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques
i.
'rii
iiii

Santiago Ballester i Muñoz

Pau Claris, 81
08010 Barcelona
Tel. 93 316 41 00
Fax 93 316 41 33

dgdej.dj@gencai.cal
www.gencat.caujusticia
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Certificat de l'acord de modificació dels estatuts
Dades relatives a la reunió
Local¡tat

Data

Barcelona

20 de novembre de 2012

Dades relatives a l'associació
Denominació

AEA INS

NIF

Ernest Lluch

G5

Localitat

c/ Diputació

Barcelona

39

11

Número d'inscripció en el Registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya

91"36

91615

Número i pis

/B

Secció

1a

Nom i cognoms de la persona que estén el certificat

Cárrec que ocupa a l'associació

Núria Miró Castellá

Secretari/ária

Cert¡fico:
Que en la reunió de l'Assemblea General de l'entitat celebrada en la data que s'ha consignat, es van
aprovar, d'acord amb les prev¡sions legals estatutáries, les modificacions dels estatuts que
s'especifiquen a continuació.

i

Modificacions dels estatuts aprovades

Veure

fulf

annex.

I perqué aixÍ const¡, signo aquest certificat.

Vist i plau
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Data
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20 de novembre de 2012
de concretar si es

carrer lna avinguda,

un

una rambla, elc.

En coñplimenl de la Llei orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de carácter personal, s'informa que tes dades personats
fac¡litades s iniegraran en u¡ ftxer del Depaatament de Juslicia de la Gene¡alitat de catalunya anomenát Registre d'enlilats, arñb la fnatitat d'exercir
elregistrament icontrolde les eniiials ju rídiq ues sobre tes quals té competéncia la Ge¡eratitat.
Aquestes dades personal§ no se cediran lora des casos previstos a la normativa. La presentació d'aquest document constitueix un consentimenl
pef tractar les dades que conté.
L'órgan adminislratiu responsable d'aquesl ftxer és la Secretaria General de Jusiícia. Es poden exercir ets drets d'accés, reciifcació cañcet.lació i
opo§ició enviant una sol'licilud acompanyada amb !na cópia d'un document identificátiu válid, per quatsevo miijá que deixi constáncia del seu
enviament i recepció, a la seu de l'órgan esmentat: carTer de Pau Claris, 81 o8o1o Barcetona o bé trameteÁi uira sot.ticitud amb signatura
electrónica certifcada per uña entital reconeg¡Jda a l'adrega
orolecciodades otecnic.di@gencat cat
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ESTATUTS

C.pítol l. La denom¡nac¡ó, els fins ¡ el dom¡cill
Att¡cle

1

LAssociació de Mares iPares d'Alumnes de l'lnstitut Emest Lluch (AMPA INS
Emest Lluch) está
constitulda a ta pobració de Barcerona i es regeix per aquests estatuts, pei ra ri"iorgáñi."i;r güsli"
3 de juliol, det dret a I'educació, et Decret 202i9a7, de i9 oe maig,

l-t

det

bepartam"nio,en""nváréni

¡

d'apt¡cació, i subsidiáriament per la r_le¡ ilzooa, ¿! i+ ¿;áoai a"i¡iiii" iái"",
oer uodr crvrr de catarunya, relaüu a les persones jurfdiques, ¡ la LIei orgánica
1/2002, de 22 de marg,
reguladora del dret d'assoc¡ac¡ó.
ITF----------------nls.9i:p1sic¡ons

L'associació no té ánim de lucre.
En tots ers documents que lassociació hagi de signar com a tal
ho fará amb ra signátura AMPA rNS
Ernest

Lluch.

Article 2
La final¡tat de l'assoc¡ac¡Ó és la d'aconsegu¡r veh¡cu¡ar i
canaliEar les relacions entre les famflies ¡ el
centre per miflorar ra quar¡tat educat¡va i elbenestar ders nostres
ñits ¡ nues.
E,s object¡us de I'assoc¡ació són:

a)

Donar suport ¡ assisténcia ars membres de- r'assoc¡ació
¡, en generar, ars pares ¡ mares d,arumnes,
als tutors, professors iarumnes d:r,cenue ¡rrs
s"u. oiglns givern ioe part¡cipació, en tot afló
que

i"

fa referénc¡a a I'educació ders seus f¡Is ¡, en gÉn"i"r,-oü
iot. ers arumnes matricurats a
I'lnstitut Emest Ltuch (en endavant centre).
b)

Promoure la part¡cipació dels pares i mares
en la gest¡ó del centre.

c)

Promoure la representac¡Ó
altres órgans col.legiats.

ila

Darticipac¡ó dels pares imares en els consells
escolars del cenfe

d)

Facilitar la cor'raboració der centre en ers ámbits
sociar, curturar, económ¡c i raborardé r,entom.

e)

cor'raborar en res act¡virats educatives der
centre ¡ cooperar amb er consel Escorar en
letaboració de directrius per a ta progr"má"io i;ááiritrtlJáiprementáries,

extraescorars o de

seryels.

f)
g)

Promoure res act¡v¡tats de formació ders pares i mares,
tant
" des der vessant curturar com de
l'especffic de responsab¡liEació en I'educació fam¡iiar.- --'

*

Promoure tota mena d,act¡vitats fisicoesportives.

Per aconseguir les seves f¡nal¡tats, l,associació realitra
les activitats següents:

a)

Reunions obertes als membres de l,associació de manera per¡ód¡ca.

¡
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b) Reun¡ons de coordinac¡ó de membres de la Junta D¡rectiva amb l'equ¡p directiu del centre.

c)

Part¡c¡pac¡ó en els consells escolars del pres¡denUa de l'associació i d'un membre que en des¡gni.

d) Creac¡ó de comissions o grups de treball especff¡cs.

e) Des¡gnació d'un membre de l'associac¡ó corir al seu representant davant d'altres ¡nstituc¡ons

i

ent¡tats.

f)

Gestió i realització d'activitats complementáries de la formac¡ó i de I'educació dels alumnes del
centre (xerrades, tallers).

g) Gest¡ó i realitració de tallers ¡ conferéncies adregedes als progen¡tors dels alumnes socis.
h) Oferta esportiva adregada als alumnes socis.
Atticle 3
El domicil¡ de I'assoc¡ació queda f¡xat al número'11 del carer D¡putació de Barcelona,
d'activitats princ¡pal se circumscriu fonamentalment a Catalunya.

iel

seu ámbit

Capítol ll. Els membres dé l,associac¡ó, els seus drets ¡ les seves obl¡gac¡ons
Article 4

Poden formar part de l'associació les mares, els pares o els representants legals dels alumnes
matriculats al centre que, de manera lliure ¡ voluntária, tingu¡n interés en leJ seves fnal¡tats i
contribueixin al seu sosteniment amb les quotes a qué es refere¡x l'article 5é dels presents estatuts.
La condició de soc¡ s'adqu¡reix automát¡cament un cop efecluat el pagament de la quota anual.
Art¡cle 5
Són drets dels soc¡s:

a) Partic¡par de la marxa de l'associació ¡ntervenint en les assemblees generals, assist¡nt a ¡es
reun¡ons obertes de la Junta Directiva, exposant gue¡xes ¡ suggeriments oialment, per
escr¡t o per

email al coneu electrónic de I'associació.

b) Tenir veu i vot a les assemblees generals.

c) Elegir ¡ ser eleg¡ts membres de la Junta D¡rectiva.
d) Tenir

acés als estatuts vigents que han d,estar penjats al web de l,assoc¡ac¡ó.

e) Consultar els llibres telemátics de l,associació.

ESTATUTS AIVPA

0 Rebre informació sobre les act¡vitats de l'associació.
g) Formar part dels grups de treball.
Són deures dels socis:

a) Contr¡buir económ¡cament a sosten¡r l'associació i les seves act¡v¡tats satisfent les quotes iles
derrames i altres aportacions acordades.

b) complk els acords adoptats per I'associac¡ó a través dels seus diferents órgans de govern, a fi
d'assolir de Ia m¡llor manera poss¡ble els object¡us de l,ent¡tat.

c) Comprometre's amb tes finaliiats de I'assoc¡ació i participar activament per assolir-les.

Adicle 6
Són causes per ser donat de baixa de l'associac¡ó:
1. Que h§ üeci§eix \a peEona interessada, que ha de comunicar a la Junta la seva decisió per escrit
o per e-mail adregat al coneu electrón¡c de I'associació.

2. No satisfer les quotes fixades.
3. No complir les obligacions estatutáries.

Capitol lll. L'As§emblea Gsnera¡
Afticle 7
1. L'Assemblea General és l'órgan sobirá de I'associació; els seus membres
en fo¡men part per dret

propi ¡ irrenunciable.

2

Els. membres de l'associaciÓ, reunits en Assemblea General legalment
const¡tulda, decideixen per
majoria els assumptes que són competéncia de l,Assemblea.

ats acords de t,Assembtea ceneral, inctoent-hi ets absents, ets
1:.I^"1'."§MT!,.-11!9!1..r¡j".t"s
qur
en o¡screpen I ets presents que s,han abstingut de

votar,

A¡ticle

I

L'Assemblea General té les facultats seguents:
a) Mod¡f¡car els estatuts.

b) Elegir i separar els membres de l,órgan de govern i controlar-ne I'activitát.

ESTATUIS AMP
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c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, itambé adoptar els acords per a la
fixació de_ la forma i l'import de la contribució al sosten¡ment de les despeses de I'assoclació i aprovar
la gest¡ó feta per l'órgan de govem.
d) Acordar la dissolució de l'assoc¡ació.

e) lncorporar-se a altres unions d'associac¡ons ¡ separar-se'n.
f) Sol.lic¡tar la declaració d'utilitat públ¡ca.

g) Ratif¡car, si escau, la baixa disciplinária

¡

les altres sancions imposades per la Junta Directiva per

faltes molt greus.
h) Conéixer el nombre de socis donats d'alta.

D Resoldre sobre qualsevol altra questíó que no estigui directament atribuida a cap altre órgan de
l'assoc¡ació. La relació de les facuttats que es fa en aquest artic¡e té un carácter meráment enúnciatiu
¡ no limita les atribuc¡ons de l'Assembleá General.
Art¡cle

I

1. L'Assemblea General es reuneix en sess¡ó ord¡nária com a mfnim un cop l'any, dins dels sis mesos
seg0ents a la data de tancament de l'exerc¡ci económic.

2. L'órgan de govern pot convocar I'assemblea general amb caracter extraord¡nari sempre que ho
consideri conven¡ént, ¡ ho ha de fer quan ho sol.licit¡ un 10 o/o dels associats; en áqueit ca",
l'assemblea ha de ten¡r lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol.licitud.

Afticle 10
1. L'Assemblea és convocada per l'órgan de govern mitjangant una convocatória que ha de contenir,

com a mfn¡m, I'ordre del dia, el lloc, ta data il'hora de la reunió.

2. La convocatór¡a s'ha de comunicar set dies abans de la data de la reunió, ¡ndividualment
mitjangant un e-mail o sms, segons les dades actual¡Eades dels socis que ha de ten¡r l,associació.

i

3. Les reunions de l'Assemblea General, les pres¡deix el pres¡deñt de I'associació. si no hi és, lha de
substituir el vocal de la Junta en qui delegui el president. H¡ ha d'actuar com a secretari qui bcupi-el
mateix cárec a la Junta Directiva.
4. El secretari redacta I'acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el pres¡dent/a, amb un
extracte de les del¡beracions, el text dels acords adoptats, el resultat numéric de bs votaóions i el
nombre toial d'assistents.

Al comengament de cada reun¡ó de lAssemblea General es llegeix l'actr de la sessió anterior a fi que
s'aprovi o s'esmeni. Dos dies abans I'acta ¡qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dLls
socis al web de I'associació.
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Afticle 11

1. L'Assemblea General es constitue¡x vál¡dament sigui quin sigu¡ el nombre de socis presents o
representats.

2. El 10 yo dels socis poden sol l¡citar a l'órgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d,un o més
assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terg
del perfode comprés entre la recepció de la convocatória i la data en qué aquest órgan s,ha de reunir.
L'Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que
s'hagi constitult amb cerácter universal o que els acords es refereixin a la convocatória d'una nova
assemblea general.

3. Quan I'associació d¡sposi de les e¡nes necessá¡¡es podrá real¡tzar l'Assemblea General amb
videoconferéncia.
Añicle 12

1. En les reunions de I'Assemblea General, conespon un vot a cada membre de I'assoc¡ació. Es
considerará només un vot per unitat familiar o representació legal de t'alumne, encara que hi hagi en
el centre dos o més germans.

2. Els socis de l'associació poden delegar el seu vot a un altre soci, qui només podrá votar per dos
membres més i haurá d'aportar I'autorització de la delegació de vot de lalés persona/bs que
representa.

3. ouan l'associació disposi de les eines necessáries, els socis també podran volar enviant un sms.

4. Els.acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats. euan
l'associació disposi de les e¡nes necesseries, es tindran en compte els vots enviats per sms.

5. Per adoptar acords sobre la mod¡ficació dels estaluts, la d¡ssolució de l'associació, la const¡tució
d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i Iá disposicú o
alienacjó de béns, es requereix una major¡a qualif¡cada dels socis presénts o representats (els vots
af¡rmat¡us superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l,elecció de la Junta Directiva, si es
presenten d¡verses candidatures, es fa per acord de la majoria simp¡e o relat¡va dels soc¡s presents
o
representats (més vots a favor que en contra).

6. Les candidatures que es presenten formalment tenén dret a una cóp¡a de la ll¡sta dels soc¡s i dels
seus domicil¡s i adreces de coneu electrónic, sempre que els soc¡s ho autor¡tsin expressament.

Capitol lV. La Junta Directiva
Atiicle 13
1. Rege¡x, administra i representa l'associac¡ó Ia Junta Directiva, que está composta pel president, et
secretari, el tresorer ¡els vocals. Aquests cánecs han de ser exércits per peÉones diferents. si en
algun moment es considera adient es nomenará un vicepresident.

2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser soc¡s, es fa per votació

l'Assemblea General. Les persones eleg¡des entren en funcions després d'haver acceptat el cárrec.

de
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3. El nomenament i el cessament dels cánecs s'han de comunicar al Registre d'Assoc¡ac¡ons
Tlitiangant un. certificat, emés pel secretiari sortint amb el v¡stiplau del president sortint, que ha

d'incloure també l'acceptac¡ó del nou president i del nou secretari.

4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el cánec gratu¡lament.
Añ¡cle 14

1. Els membres de la Junta Directíva exerceixen el cárec durant un perfode máxim de cinc anys,
sense perjudici que puguin ser reeleg¡ts.

2. El

cessament dels cárecs abens d,extingir-se

esdevenir-se per:

el termini reglamentar¡ del seu mandat pot

a) d¡miss¡ó voluntária presentada m¡tjangant un escrit a l,órgan de govem.

b) mafaltia que els incapaciti pet exerc¡ el

únec.

c) baixa com a membres de l,assoc¡ació.
d) sanció per una falta comesa en l,exercici del cánec.

3. Les vacants que es produeixin en la Junta D¡rectiva s,han de cobrlr en la primera
reunió de
l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre
de l'associació pot
ocupar

provis¡onalment el cárrec vacant.

A¡ticle 15
1. La Junta Directiva té les facultats seg0ents:

a) Representar,. d¡r¡g¡r ¡ adm¡n¡strar lassoc¡ació de la manera
més empr¡a que reconegui ra Lrei; així
mateix' comprir res dec¡s¡ons preses per rAssemblea oeneial
á;ácoro ám¡ i"" nor."ii

directrius que aquesta Assemblee estableix¡.

¡nrir*"itI,

D) Prendre els acords
ta compareixenga davant dets organismes púbtics
-que.catgu¡_T-ri!3.1? 1rb
per exercir tota mena d,acc¡ons
legals i interposar els recürsos perirnents.

¡

c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos
de l,assoc¡ació.

d) Proposar a l'Assembrea Generar ra defensa de restabriment
de res quotes que ers membres de
l'assoc¡ació han de satisfer.
e) convocar les assembrees generars icontrorarque es compreixin
ers acords que s'hi adoptin.

f) Presentar elbalang i I'estat de comptes de cada exerc¡ci a r,Assembrea
Generaf perqué ers aprovi,
confeccionar els pressupostos de lexercici segúent.
g) Contractar e¡s empleals que l,associació pugui tenh.

i
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i)

!).

:li::':,-I|,I.

lnspeccionar la comptabllitat i preocupar-se perqué els serveis func¡onin amb normalitat.

,) Estáblir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficag els flns de l'associació,
autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

i

./) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encanegar de cada grup de treball, a
proposta dels mateixos grups.

k) Dur a terme les gestions necessáries davant d'organismes prlblics, entitats i altres persones, per
aconseguir:
-subvenc¡ons o altres ajuts

-l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivéncia i comunicació i també un
centre de recuperac¡ó ciutadana

/) Obr¡r comptes corents ¡ ll¡bretes d'estalvis a qualsevol establiment de créd¡t o d'estatv¡ i disposar
dels fons que hi hagi en aquest dipósit. La d¡sposició dels fons es determina a I'article 28.

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts
pr¡mera reunió de l'Assemblea General.

¡

donar-ne compte en la

n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuida d'una manera especlfica a algun altre órgan de
govern de I'associació o que li hagi estat delegada expressament.

Afticle 16
1. La Junta Directiva, convocada prév¡ament pel pres¡dent o per la persona que el substitueix¡, s,ha de
reunir en sessió ordinária amb la periodic¡tat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot
ser inferior a una vegada cada trimestre.

2. S'ha de reun¡r en sessió extraord¡nária quan la convoqui amb aquest carácter el president o bé si
ho sol.l¡cita un terg dels membres que la componen.

Afticle 17
1. La Junta Dkectiva queda constituirda vál¡dament si ha estat convoceda amb antélació i hi ha un

quórum de la meitat més un.

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assist¡r a totes les reunions que es convoquin,
encaÍa que, per €uses iustificades, poden excus€¡r-se'n. L'ass¡sténcia del presideni o del secretári o
de les persones que els subst¡tueixin hi és necessária sempre.

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots deh assistents.
Art¡cle 18

1. !a,Ju$a Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses com¡ss¡ons o grups
de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos tergos del seus membres.

...:l
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2. També pot nomenar, amb el mate¡x quórum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que
els confiT amb les facultats que cregui oportú confer¡r-los en cada cas.

Aiicle

19

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar a les actes amb suport informátic. En ¡niciar-se
cada reun¡ó de la Junta D¡rectiva, s'ha de lleg¡r l'acta de la sess¡ó anter¡or perqué s'aprov¡ o es
rect¡f¡qu¡, segons escaigu¡.

CapÍtol V. La presidénc¡a

Nt¡cle 20
1. Són próp¡es de la presidénc¡a les funcions segúents:

a) Dirigir irepresentar legalment I'assoc¡ac¡ó, per delegació de l'Assemblea General ide la Junta
Directiva.

b) Presidir i dirig¡r els debaB, tant de l'Assemblea General com de la Junta Dkectiva.
c) Emetre un vot de qual¡tat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatória de les reunions de l'Assemblea General i de Ia Junta Directiva.
e) Visar les actes iels cert¡fcats confeccionats pel secretari de lassociació.

f) Les atibucions restants própies del cárrec i aquelles per a les quals el deleguin

l'Assemblea

General o la Junta D¡rect¡va.

2. El president és substitult, en cas d'absénc¡a o malalt¡a, pel vocal de la Junta en qui delegu¡. Cas
d'haver v¡cepresident, seria el primera substitu¡r-lo .
Capftol Vl. La trssoreria i la secretaria
Añ¡cle 21
El tresorer té com a funció la custód¡a i el control dels recursos de l'associació, com també l,elaboració

del pressupost, el balang i la liquidac¡ó de comptes. Porta un llibre de caixa informatiEat. Signa els
documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta D¡rectiva, les quals han-de ser

visades préviament pel president, ¡ ingressa el que sobra en dipósits oberts en establ¡ments de crédit
o d'estalvi.

Ad¡cle 22
El secretari ha de custodiar la documentació de I'assoc¡ació, aixecar, redactar i signar les actes de les

reunions de l'Assemblea General i la Junta D¡rectiva, redactar i autoriEar els certificats que calgui
lliurar, ¡ també portar el reg¡stre de socis a aavés de la relació ¡nformat¡Eada dels pagameñts
realiEaB anualment.
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CapltoMl. Les comissions o grupB de trsbell
Añ¡cle 23

La creació. i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, I'han de plantejar els membres de
I'associació que vulguin formar-los, que n'han d'aasabentar la Junta Directiva i eipllcar les activitats
que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analiEar les d¡ferents com¡ssions
encanegals dels quals li han d'¡nformar de les seves actuacions.

o

grups de treball, els

Capftol Vlll, El régim económ¡c

Nt¡cle 24
Aquesta associeció no té patrimoni fundacional.
Atticte 25
Els recursos económics de l'associac¡ó es nodreixen de:
a) les quotes que f¡xa l'Assemblea General per als seus membres
b) les subvencions oficials o particulars

c) les donacions, les herénc¡es o els llegats
d) les rendes del patrimon¡ mateix o bé d,altres ¡ngressos que puguin obtenir_se
Añicle 26
Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sosten¡r-la económ¡cament,
mitjangent quotes o
derrames, de ra manera ien ra proporció qué determ¡ni lAssembrea Generar, p.páit"
Directiva.

a

¿il" Jr.t"

L'Assembrea Generar pot estabrir quotes d'ingrés, quotes per¡ódiques mensuars
--{ue s,abonaran oer
mesos, tr¡mestres o semestres, segons er que dispósi ra Junta o¡iect¡va- quáie.
¡
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Afticle 27
L'exercic¡ económic coincideix amb l,any académic i queda tancat el
31 d,agost.

Atticle 28
En els comptes corents o llibretes d'estalv¡s obertes en establ¡ments de crédit
o d,estalv¡, h¡ han de
f¡gurar les signatures del pres¡dent, el tresorer ¡ el secretari.
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Per poder disposar dels fons n'h¡ ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer
o bé la del president.

Capítol lX. El .¿g¡m d¡8c¡plinari
Añicle 29
L'órgan de govern pot sancionar les ¡nfraccions comeses pels socis que ¡ncompleixen les seves
obligacions.

Aquestes infracc¡ons es poden qualificer de lleus, greus ¡ molt greus,
poden anar des d'una amonestació fins a l'expuls¡ó de l'associació.

i les sancions corresponents

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqúéncia d'una denúncia o comunicació.
En el termini de 10 dies, la Junta Directiva es reunirá, estudiará el cas iconvocará el presumpte
¡nfractor per tal que expressi la seva vers¡ó dels fets. La decisió de la Junta Directiva haur¿ de ser
aprovada per dues terceres parts dels seus membres, en eltermin¡ de 10 dies.

En els casos de sancions per faltes molt greus acordadés per Ia Junta Direct¡va, les persones
¡nteressades poden sol.licitar la rat¡flcació de la sanc¡ó davant la primera assemblea general que
tingui lloc.
Capítol X. La dissolució
Adicle 30
L'assoc¡ac¡ó pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb Grácter extraordinari
expressament per a aquest fi.

A¡lble 31
1. Un cop acordada Ia dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel
que fa a la destinac¡ó dels béns ¡ drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de
qualsevol operació pendent.

2. L'Assemblea está facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessar¡.

3. Els membres de l'assoc¡ació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabil¡tat
queda limitada a compl¡r les obl¡gacions que ells mate¡xos hagin contret voluntáriament.
4. El romanent net que result¡ de la liquidació s'ha de lliurar d¡rectament a l'entitat pública o pr¡vada

sense afany de lucre que, en l'ámb¡t territorial d'actuació de l'associac¡ó, hagi destacat més en la seva
activitat a fevor d'obres benéf¡ques.

5. Les funcions de liqu¡dació i d'execució dels acords a qué fan referéncia els apartats anter¡ors
d'aquest mateix article, són competénc¡a de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix
aquesta miss¡ó a una com¡ss¡ó l¡quidadora especialment designada e aquest efecte.
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Diligéncia per fer constar que aquests eshtuts s'han aprovat en I'assemblea general de data 20 de
novembre de 2012.

tL

El/la secretari/ária

Mst i plau
El/la presidenla

Núria Miró Cástellá
Nom i cognoms

Düniq Tti>cí

-_-.....j-

Teresa Almeda Moreno

j

G^ldJá

1,1

7
-'.4,¡-' )l

Generalitat de Catalunya
Deparlament de Justicia
D¡recció Generál de Dret id'Entitrts Juridiques
Certifico que aquests estahtts concorden amb els originals do l'erfilÁt,
les dades d'inscripc¡ó de la quatconsten a continuació.

l{úm. d lrccripc¡ó 9135

Dat Reroluc¡ó

07/10/2013

Secció la del Registre de Barcelota
La Responsable de publlcltat ¡Eg¡stral
Data 16 d'octubre de 2ol3
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ilrr;cctó General de Oret
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