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ESTATUTS

DE L?SSOCIACIó DE VEiNS I VEINES FONT DE LA GU.ATLLA-N¡REÓRN
Adaptais a les disposicions del titol lf del llibre tercer del Codi civil de Catalunya Llei4/2008 det 24 d'abrit de 2008

CAPíTOL t- La denominació. els fins i el domicili

Article l. Denominació
AMb IA denominació "ASSOCIACIÓ DE VEINS I VEINES FoNT DE LA GUATLLA-MAGÓRIA,', es va
constituir el dia 5 de juliol de 1984 una associació que va agtutinar, per fusió, les anterÍors associacions
que existien al mateix bani, i que es denominaven 'Associaci-ó de Vei'ns iAmiis de Mágória" iAssociació
de Veins Font de la Guatlla". Aquest acte va tenir ltoc al tocal del carrer Fontflorida, num. t i 3 del bani de
Font de la Guatlla situat al Districte Sants-Montjulc de Barcelona.
4qugsla en!i!at, que ja té adáptats els seus estatuts, a l'empara de l'art. 22 de la Gonstitució, la Llei
orgá¡ica 1l20az del dret {.ags9ciagjo regulará, a partir d'ara les seves activitats d'acord amb el coniingut
del Llibre Tercer del Godi Civit Catalá i els seus esiatuts.

Article 2. Finalitat
a) -Promoure ta párticipació dels veins i veines de l'ámbit tenitorial de l'Associació per tat d,adoptar,
conjuntament, les resolucions que afectin llurs interessos i en concret, assurnir totes les iniciativei de
caire cultural, recreatiu, social, sanitari, urbanístic, etc. que siguin considerades d'interés pel veinat
b)_ Participar en la governabilitat del districte i ciutat, cerbant la millora de la qualitat de vida de les velnes i
veTns. Amb aquest objectiu col'laborará amb altres entitats del món associaiiu del Diskicte i entitats afins
de qualsevol ámbit d'actuació, iparticipará en les xarxes associatives que cerquin aquests nns, fambe,
en aguest senti[ participará en totes aquefles reunions, audiéncies priUtiques i consells de Districte que
l'as_sociació cregui d'interés per aconseguir els seus objectius.
c) Organitsar grgPq i comissions de treball quan es végi convenient per assolir els objectÍus de defensa
dels interessos del barri idet seu veinat.
d) Fomentar, donar suport i gestionar si cal, les iniciatives que es considerin d'interés per a la millora i e[
Oegelvglqeqment de la comunitat ciutadana, en el sentit més ampli, en els ámbits de tá inclusió sociáI, el
voluntariat, la cultura, I'esport, la immigracÍó, etc. Amb aquaita finalitat organÍEará tota mena de
d'activitats que facilitin aouests 9-bjgc!ius, com per exernple 

'excursions, 
viageé, festes popularS, cine,

fórums, exposicions, concursos, biblíoteques, colónies, convivéncies, teatre, au:d¡cions mus¡cáls,...eic.
e) Qualsevol altre fínalitat lÍcita que l'Assemblea Generalacordi.
-f), S'exclouen totes aquelles activitats que són alienes a les caracteristiques d'aquesta mena
d'associacions.

g) L'associació no tindrá cap finalitat lucrativa.

Article 3, Domicili
L'Associació té fixat com a domicili social el Centre de Cívic Font de la Guatlla, situat al carrer de Montfar
s/n. amb accés, també, pel carer del Rabf Rubén, núm. 22 al26, de Barcelona. Aquest domicili podrá ser
canviat d'acord amb les disposicions tegafs vigents i amb I'acord previ de la Juilta Directiva i ratificat,
posteriorment, per I'Assemblea General.

Article 4. Ambit territoriat
Comprén el sector de la ciutat de Barcelona conegut amb el nom de "Bari Font de la Guagta,', al Districte
{e.s3nts-ltl9fi'u'lb, el qual está limitat pel Parc de Monguic i pels caners: Mineria, Gran Ma áe tes Corts
Catalanes i Méxic. Peró, amb la voluntat d'actuar de mañera jtouafaaaora i par¡6pativa, aquest ámbit espodrá ampliar pera determinades activitats a nivellde districté ide ciutat.

Article 5. Relacions
Per a complir millor les seves . finalitats, i sempre, en benefici del barri, aquesta associació podrá
col'laborar amb les Administracions de Catalunya o aitres entitats afins.'També podrá adherir+e o
federar-se, a proposta de la Junta Directiva, a- d'altres associacions, d'acord amb e¡ que dictarnini
I'assembJea general. L'assemblea general i l'órgan de govem, d'acord amb llurs atribucüns legals o
estatutáries, podran acordar la creació d'altres órgans, temporals o permanents, amb funcions delelades
de.carácter deliberant o executiu.

Article 6. Durada
LAssociació es constitueix per temps indefinit.
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Article 7. Dels socis i sócies
Poden adquirír ta condíció d'assocíats/des fes persones amb capacitat d'obrar i els menors no emancipats
de més de catoze anys, amb l'assÍsténcia de llurs representats legals. EIs menors amb capacitat natural
suficíent poden oposar-se sempre a I'ingrés idonar-se'n de baixa en qualsevol moment

a) - L'Associació es compon de quafe cfasses de socis i sócies:
. . Numeraris

o Protectors
. f nfantifs
. Honorífics

Seran socis numeraris, tots aquefls que estiguin al corrent en el pagament de les quotes
regfamentáries. \
Seran socis protectorc, aquells que simplement prestin ajuts económics a lAssociació.
Seran socls infantils, els infants i joves de menys de 14 anys que, proposats, avalats i recolzats
per llurs pares o tutors, socis de I'Entitat, sol.licitin la seva inscripció a I'Associació fent-se
responsables, els esmentats pares o tutors, dels deures iobligacÍons que els hicaldria com a socis
numeraris. Els soeis i sócies infantils no tindran niveu ni vot fins que hagin assolit la majoria d'edat
reglamentáría
Seran socis honorffics, les persones que per la seva col-laboració i ajudes de cert relleu, hagin
realiEat treballs iaccíons pel bé de f'Entitat. Aquests socis i sócies tindran veu peró no vol

b) El nombre de socis isócies será il.limitat

c) Per formar part de lAssociació, a més d'haver de satisfer la quota periódica que es decideÍxi, han
de presentar una sol.ficitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrá una decisió sobre aixó en
la primera reunió que tingui lloc i la comunicará en l'Assembfea General immediata.

AÉicle 8. Drets ideures
a) Són drets defs membres de l'associació:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de I'assemblea general:
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir cárrecs directius.
3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
4. lntervenir en elgovem i les gestions, en els serveis i les activitats de I'Associació, d'acord

amb les normes legals estatutáries.
5. Exposar a I'assemblea i la Junta Directiva tot elque consideri que pugui contribuir a fer més

plena la vida de I'Associació i més eficag la realiEació dels objectius socials básics.
6. Sol-licitar i obtenir explicacions sobre I'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels

mandataris de I'associació.
7. Ésser escoltats préviament a l'adopció de mesures discÍplináries.
8. Rebre informació sobre les activitats de lAssociació.
9" Fer ús dels serveis comuns que lAssociáció estableixi o tingui a la seva disposició.

10. Formar part dels grups de treball.
11. Posseirun exemplardels Estatuts.
12. Gonsultar els llibres de I'associació,
13. Donar-se de baixa lliurament de I'associació i a recuperar si s'escau les aportacions restituTbles

que hagi fel

b) Són deures dels membres de I'associació:

1. Comprometre's amb les finalitats de I'Associació i participar activarnent per assofir-les,
2. Contribuir al sosteniment de les despeses de I'Associació arnb el pagament de quotes,

denames ialtres aportacions económiques fixades pels Estafuts íaprovades d'acord amb
aquests.

3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutáries.
4" Assumirefs acords válidament adoptais pels órgans de govern de lAssociació.

c) Són causa per ser donat de balxa de I'Associació:

d. Que ho decideixi la persona ínteressada, que ha de comunicai per escrit Ia seva decisió a la
Junta directiva.

2. No satisfer les quotes fixades.
3. No complir les obfigacions estatutáries será també motiu de baixa.

d) La pérdua de Ia qualiht de soci o sócia comporta la pérdua de tots els drets *
a8
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Article 9,
a) L'Assemblea General és l'órgan sobirá de l'Associació; els seus membres en formen part per dret

propi i irenunciable. Com a órgan sobirá, podrá deliberar sobre qualsevol assumpte d'interás per a
I'associació, adoptar acords en l'ámbit de la seva competéncia i controlar l'órgan de govem. Els
membres de I'associació, reunits en Assemblea General fegalment constituTda, decideixen per
majoria els assumptes que són competéncia de l'Assemblea. Totes les persones membres queden

\ subjectes als acords, incloeni-fhi les persones absents, les que discrepen i les presents que s'han
abstingut de votar.

b) Perqué els acords siguin válíds, tant el de les assemblees ordináries com extraordináries, caldrá
l'assisténcia mínima, en primera convocatória, de la meitat més un del total d'associats/des, i, en
segona convocatória, de qualsevol nombre de socis o sócies assistents. La segona convocatÓria
tindrá lloc, en totS els casos¡ mi$a hora després de la primera
Será presidida pel President/a o per qui ef substitueíxi i actuará de Secretari/a quí ocupi e[ mateix
cárrec a Ia Junta Direótiva , o, en cas d'abséncia, el o la vocalde més edat de la Junta.

c) L'ássemblea la convocará l'órgan de govern, individualment i mi$angant un escrit adregat al domicili
' que constien la relació actualitsada de socis i sócies, quinze dies abans de la data de fa reunió, on
hi haurá de constiar, com a mínim, I'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.

d) L'assemblea generál no podrá adoptar acords sobre assumptes que no constin en llordre del dia,
. llevat que srhagi constitult amb caracter universaf o que els acords es refereixin a ¡a convocatória

d'una nova assemblea general.
e) L'assemblea generales reunirá en sessió ordinária, com a mínim, una vegada a I'any, dins dels tres

primers mesos de I'any per aprova4 si s'escau, la gestió de l'órgan de govem, el pressupost i els
comptes anuals.
L'Ordre deldia de I'Assembtea Gejneral Ordinária comprendrá:

1, Lectura i aprovació, sis'escau, de l'Acta de I'Assemblea anterior.
. 2. Lectura de la Memória d'activitats de f'any,

3. Aprovació, si s'escau, de la gestió de l'órgan de govern.
4. Lectura de l'estat de Comptes idel Pressupost anual per a la seva conesponent aprovació.
5. Mocions a la Junh Directiva.
6. Renovació de cánecs quan procedeixi.
7. Torn obert de paraules.

f) Les mocions a la Junta Directiva hauran de ser presentades per escrit almenys cinc dies abans de
l'assemblea i hauran d'anarsignades, com a mlním, pel5% dels socis o sócies numeraris/es.
Seran discutides isotmeses a votacÍó per I'Assemblea General.

g) L'assembtea generales reunirá amb carácier extraordinarien els casos següents:

. i, Quan la convoqui la Junia Directiva, ja sigui per acord de la mateixa o la petició, com a
rnínim, del10o/a delssocis i sóbies numeraris/es; en aquest cas, I'assemblea ha de tenir lloc
dins eltermini de trenh dies a comptar de la sol'licitud.

2. Per a la modificació dels Estatuts.
3. Per acordar I'ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
4. Per a la liquídacíó de béns.
5. Per acordár fa transformació, la fusió, I'escissió o la dissolució de I'associació.
6. Per acordar la forma i I'import de les quotes i contribucions al finangament de I'associació o al

pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimonide I'associació.
7. Per aprovar el reglameni de régim interior i les seves modificacions-
8. Per acordar o ratificar la baixa disciplinária dels associatsldes.
9. Per elegir i separar els membres de l'órgan de govem.

10. Per a sol.licitar la declaració d'uülitat pública.
11. Per adherir-se a principis de conducta reconeguts; codi étic, codis de conducta, etc.
12. Per a resoldre sobre qualsevol altre qüestió que no estigui directament atribuTda a cap

altre órgan de I'associació. La relació de les hcultats que es fa en aquest article té un
carácter merament enungiat¡u i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

En tots els casos s'especificaÉ I'objecte concret de I'assemblea, i només es podran prendre
acords sobre aquests, encara que es podrá afegir a I'ordre del dia un torn obert de paraules, a fi de

, conéixer els suggeriments i les aspiracions dels associats iassociades.

h) EIs acords de l'assemblea generaf es prendran per majoria quafificada dels socis i sÓcies presents.
En cas d'empat, será decisiu el vot del PresidenVa, el qual només votará en aquesi cas. L'elecció
dels membres de l'órgan de govem o de qualsevol altre órgan, només requereix el vot favorable de
la majoria dels socis isócies presents; si hi ha més d'una candidatura, será elegida la due obtingui
un major nombre de vots.
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k)

r)

Per adoptar acords sobre la separació'dels membres, la modificació dels estatuts, fa dissolució de
l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una ja
existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents.
Si en I'assernblea general es pretén tractar l'exercici de l'acció de responsabilitat contra rnembres
de l'órgan de govein o la separació d'aquests de llurs cárrecs, s'ha de convocar en el mateix acte
una sessió extraordinária de i'assemblea'general amb aquest com a únic punt de I'ordre del dia. "
Les votacions pera.l'adopció d'acords háuran dlésser secretes si'ho sot'liciten, almenys, el 10%
deis socis i sócies presents
El PresidenUa o la persona que el subsiitueki, dirigirá els debats, procurant que el degut ordre i dins
deliemps disponibie, cada soc¡/a pugui exposar i defensar la seva opinió. En cas d'algun incident, la
personá gue irresideixi f'assembfea podrá suspendre la sessió Í anunciaÉ en veu alta el día i hora
án que es reprendrá, o bé fixará una data lÍmit í comunicará, més endavant, als socis isÓcies la
data concreta en que es conünuará l'assemblea.

Ganíto-l,.M; La Junta Directiva

Articte 10.
l. L' Órgan de govern o Junta Directiva regeix, administra i representa I'Associació, Els seus membres,
per exeróir llurs funcions, tenen dret i deure d'assistir a les reunions, d'informar-se sobre la maxa de
I'associació i de participar en les deliberacions i en I'adopcíó d'acords.
2, Hauran de cómptir també els deures comptables, elaborar els pressupostos i els comptes anuals que
s'hal¡ran de presentar a t'Assemblea General perqué els aprovi, eustodiar els llibres, ienir-los actualiEats i
guardar secret de les informacíons confidencials'relatives a I'associació, fins i tot després d'haver deixat
el cánec.

Article 11.
1. La .Junta Directiva estará constituTda per un PresidenUa, un Mcepresident/a, un Secretari/a, un

Tresorer/a, i uri mínim de quatre vocals que es responsabiliEaran de les seccions de I'associaciÓ.
Aquests cárrecs han de ser'exercits per persones diferents. Els seus membres han de ser associats
o associades i han de tenir capacitat per a exercir llurs drets socials
Seran elegits per votació de l'assernblea general. Les persones etegides entren en funcions després
d'haver acceptat els cárecs. El nomenament i el cessament dels cárrecs hauran de ser certificats
pel Secretarila sortint, i s'han de comunicar al Registre d' Associacions.

2. H nornbre de vocals podÉ ésser augmentat si el nombre de seccions ho fa necessari.
3. Els membres de l'óigan de govern exerceixen llurs cárrecs gratui'tament, si bé.tenen dret a la' 

bestreta í al reemboésament de les despeses degudament justificades i a la indemniEació pels
danys produ'rts per raó d'aquest exercici.

4. La iurita Direciiva es coni¡dera constituida sempfe que hi assisteixi la meitát més un dels seus
components, i els seus acords es prendran per majoria dels membres presents.

Article 12.
La Junta Directiva té les facultats següents:

1. Representar, dirigir i administrar I'associació de la manera més ámplia que reconegui la Llei; atxí
mateix, complird les decisions preses per lAssemblea General, d'acord amb les normes,
instruccions í directrius que aquesta Assemblea estableixi.

2. Prendre els acords que'calgúi en relació amb la compareixenga davant flels organismes públics i
pel exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.

3. Cobrir provisionalment les vacanti que es produeixin a la mateixa Junta, fins la primera Assemblea
Generál que es convoqui, així com'proposar a f Assemblea t'admissió i expulsió de socis i sócies
que préviament hagÍ acordat.

4. Nomenar delegacions, mmissions i ponéncies,
5. Convocar I'Asiemblea General, portar a efecte les seves decisions i vigilar el compliment de tots els

articles d'aquests Estatuts.
6" Contractar els/les empleatsides que l'associació pugui tenir.
7- Decidir la creació de noves Seccions i Comissions de Treball.
8. Proposar a I'assemblea general [a defensa de I'estabfiment de les quotes que els membres de

I'assocÍació han de satisfer-
Presentar el balang i I'estat de comptes de cada exercici a I'Assemblea General perqué els aprovi, i
confeccionar els pressupostos de l'exercÍci següent.
Elaborar la Memória anual d'activitats i sotmetre-la a l'aprovació de l'Assemblea General.
Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficag els fins de I'associacíó i
autoriEar els actes que aquests grups projecün realiZar. 

i,,
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altrés persones, per12. Dur a terme les gestions necessáries davant d'organismes públics, entitats i

aconseguir:
a) Subvencions o altres ajuis.
Oi t-'ris de locals o edificis que puguin arríbar aser lloc de convivéncia iconrunicacíó i també un

centre de recuperació ciutadana.
13. Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crédit o d'estalvi i disposar

dels fons que hi hagi e aquest dipósit. La disposició dels fons es determina a I'artícle 24.
14. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s'hagi previst als Estatuts i donar-ne compte a Ia

primera Assemblea General.
15. Qualsevol altre facultat que no estigui atribuida d'una manera específica a algun al'r.i'e Órgan de

govern de f'assocíació o que fí hagi estat detegada expressament.
16. En general, exercir les funcions i donar les orientacions que consideri oportunes per aconseguir la

bona marxa de I'associacíó.

Article 13.

1. La Junta Directiva, convocada préviament pel president o la persona en que delegui, s'ha de
reunir en sessió ordinária amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i en cap cas no
pot ser inferíor a un mes.

2. S'ha de reunir en sessió extraordinária quan la convoqúi amb aquest carácter el president o bé si
ho sol'licita la majoría dels membres que la conformen

3. En el moment que les condicions ho permetin i no suposi exclusió pef a cap membre, la
convocatória es podrá realiEat mitjangant procediment electrÓnic.

Article 14.

1. La Junta Directiva queda constituTda válidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un
quorum de la meitat més un.

2. Els membrgs de ta Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin,
encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assisténcia del/la presidenUa o del/la
secretariia o de les persones que els substitueixin hi és necessária sempre.

3. , La Junta Direcüva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article f 5.

1. La Junta Direcüva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses cornissions o
grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos tergos dels seus membres.

2. També pot nomenar, amb el mateix quorum, un o més mandataris per exercir Ia funció que els
bonfil amb les faouliats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 16.

Els acords de la Junta Directiva sfhan de fer constar en el llibre d'actes o en aquell format que s'hagi dotat
f'associació per feráo i han de ser signats pel secretarila i ellla presidenVa. En iniciar-se cada reunió de
la Junta Directiva, s'ha de llegir I'ach de la sessió anterior perqué s'aprovi o es rqctifiqui, si és procedent.

GaoítolV. Ellla presidenUa i el/la vicepresiden-ía

.A,rticle 17. Són própies del/la presidenVa les funcions següents:

a) Dhigir i representar legatment l'associació, per delegació de I'Assemblea General i de la Junta
Directiva.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de I'Assembfea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vót de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatória de les reunions de I'Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i ceriificats confeccionats pel secretari/a de I'associació.
f) Actuar com a representant de liassociacíó en la sol.licitud de subvencions a institucions públiques o

privades, signatura de convenis de col-laboració amb altres entiiats o institucions públiques i
d'aquelles que hagin estat aprovades per la Junta Directiva

g) Les atribubions rástants piOpies del cárrec i aquelles per a les quals el deleguin I'Assemblea
Generaf o la Junta Directiva.

1. El/ta presidenVa és substitult, en cas d'abséncia o malaltia, pellla vicepresidenUa o vocaldé més
edat de fa Junta,per aquest ordre,
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GapítolVl. Elfla secretari/a i el/la tresorer/a

Article 18.

El/la secretari/a ha de custodiar la documentació de llassociació, aixecar, redactaf i signar les acies de

tes reunions de t'Assemblea General i ta Junta Directiva, redactar i autoriEar els certificats que calgui
lliurar, i també portar el lfibre de Regisbe dels socis i sócies. Les actes, tant les de les Assemblges
Generals com lós de reunions de la Junta Directiva es podran portar en format informátic, tots els fulls
aniran grapats i gl darrer convenientment signat pef secretari/a i etvÍst-i-plau del presÍdenfa.

Article 19.

EI/la tresorer/a té com a funció ta custodia iel control deJs recursos de I'associació'com també
I'elaboració del pressupost, el balang i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts
de quotes i atfés documents ije treéoreria. Paga les factures aprovades Rer Ia Jqntq Directiva, Ies quats

han de ser visades préviament pel/la presidenU-a, i ingressa el que sobra en dipÓsit obert en establinrents
de crédit o d'estalvi. Tot el sistema comptable es podrá portar informáticament.

CapítolVll. Les vocalies. comissions o qrups de trebafl

Article 20. Gorrespon als/les Vocals

Col,laborar en tot alló que contribueixi at millo¡, funcionament de I'associaciÓ.
Representar la Secció de ta qual és responsable, assabentant la Junta Directiva i explicant les
activitats que es proposa dur a terme.
Presentar, un cop al mes, un informe detallat de Ies seves actuacions.
Formar part de les comissions o grups de treball per a les quals hag¡n estat designats.

Article 21. Renovació dels cárrecs

2. Les candidatures que es presentin formalment a elecció tenen dret a comunicar llur programa
' 

d'actuació als soc¡é i sócies abans de la data de I'elecció, essent la Junta Directiva qui els fará
anibat a lturs domícilis, tambá el podran exposar en lAssemblea Geneial, durant la mateixa
reunió.

La renovació dels cánecs de la Junta Directiva es fará per meitats, cada quatre anys. En un primer relleu
cessaran etVicepresidenVa, el Secretari/a, i els o les Vocals senars; i en el relleu següent el PresidenUa,
elTresorer/a i els o les Vocals parells.

Tots els membres de la Junta Directiva poden ésser reelegits.

L'accephció del cánec per al qual han estat escollits o nomenaF els membres de f'Órgan de govern s'ha
d'inscriure en el Registre d'Associacions.

cAPíToLVtll. El réqim económ¡c

Article 22, Patrirnonifundacional i recursos económics

a) El patrimoni fundacional de I'Associació es constitueix amb el patrimoni.proced^ent de les dues' 
Associacions que es varen fusionar ique puja a la quantitat de: 4.154,09 € (691'182,00 psl)

b) Els recursos económics de l'Associaeió es nodriran de:
1. Les quotes que fixa lAssemblea General per als seus membres'
2. Les subvencions oficials o particulars
3. Les donacions, les heréncies o els llegats.
4. Les rendes det patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que se'n puguin obtenir.

c) La quantia i la periodicitat de la quota a pagar pels socis i sÓcies, haurá d'ésser aprovada per
lhssemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

Article 23

Tots ets membres de I'Associació tenen I'obligació de sostenir-la econÓmicament, mi$angant quotes o
denames, de la manera i en la proporcÍó que determiní I'Assemblea General, a proposta de la Juqta
Directiva.

a)
b)

c)
d)
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4 Es podÉ establir, prévia aprovació de lAssemblea General, que els associats/des hagin de fer
apohacions quan ingressín i I'entitat o, si hi ha necessÍtats de finangament que ho justifiquin, en un
friománt posier¡or. 5¡ així s'establís, aquestes aportacions es poden retornar quan, per qualsevol

causa, es produeixi A náixa de trassocia'Uda que les ha fetes o quan es dissolgui l'associaciÓ
En caá d,aportacions restituTbles, es podran establir cláusules dbstabiliEacÍó del vator del dindr-
El reemboisament, si les aportacioñs són restituTbles, només es produiran en la mesura que no
*mporti que I'assóciació resti en una situació de patrimoni net negatiu. El dret de restitució no es
fará fins qüe no s'hagin aprovat els comptes de llexercici en elqual s'ha produi't la baixa o, en el cas
de dissolució, els comPtes finals'

2.

Tots els fons de I'Associació s'ingressaran en un compte corrent, obert a nom de la-mateixa, en,una
oficina bancária de Barcelona. L'ekracció de fons es fará miijangant xecs, que hauran de ser signats pgr

dos dels tres cárrecs següents: el Presidenla, el Tresorer/a i el Secretari/a.

Tots hauran de retre comptes alTresorer/a i lilliuraran els comprovants de les operacions.

Capítol IK Réqim Disciplinari

Articfe 25. Responsabílitdts

1. Efs membres de l'órgan de govern í/o altres órgans responen dels danys que causin a l'associació
per incompliment de-la lleiddels estatuts o pei actes diomissió negligents en l'exercíci de funcions'

2. L,acció de responsabilitat en interés de I'associació prescriu al cap de tres anys de la data en que

els responsables cessen en el cánec.
3. lJórgaá ae govern-fot sancionar fes ínfracqions comeses pefs socis i sÓcies que incompleixin les

sevás obligácions. Aquestes infraccíons es poden qualificar de lleus, glels.j mólt greus, i les
sancions oónesponenti poden anar des.d'una amonestació fins a I'expulsió de I'associació, segons
elque estableixi el reglament intern.

4. El ¡irocedirnent sánciónador s'inicia drofici o bé com a conseqüéncia d'una denúncía o comunicació.
La'Junta Directiva nomena un instructor, que tramita I'expedient sancionador i proposa la resolució,
amb audiéncia prévia del presumpte infrabtor. La resoluiió final, que ha de ser motivada, f'adopta
l'órgan de govern.

S. Els socis o sócies sancionats gue no estiguin d'acord amb les resolucions adoptades -po.den
sol.licitar que s'hi fronuncii t'Assemblea Genáral, que les confirmará o bé acordará les,resolucions
de sobresefment oPortunes.

6. La responsab¡liht, ;i és imputable a diverses persones, té carácter sofidari.

GAPLO.LK La d¡ssoluc¡ó

Article 26. L'associació pot ser dissolta si ho acorda lAssemblea General, convocada amb carácter
exiraordina¡ expressám"nt p"r a aquest fi amb el percentatge de vots que s'ássenyala en I'article 9, i)
d'aquests estatuts.

Article 27.

1, Malgrat l'apartat anterior, l'Assocíació no podrá ésser dissolta si hi ha un mínim de socis que d-esüg¡
accéptar eis cárrecs de la Junta DÍrectivá i 10 socis numéraris que estiguin disposats a continuar
assoóiats i complir els Estatuts.

.2. En cas de dissólue¡ó, l'tiltima Junia Direcüva es constituirá en Comissió Liquidadora, i els béns que

restin, després de feta la liquidació de tots els deutes, seran lliurats a una o més Enütats sense
aÉny de ldcre i dedícades á I'atencÍó de les necessitats socÍals del bari o de[ Districie Municipal
corresponent al de l'associació.

g. Els fi¡ris documentals de t'associació es lliuraran a les mateixes entitats anteriors.
4. La total'rtat de I'Axiu Históric i objectes donats a I'entitat i que romanen exposats, en cas de

dissolució de t'enütat, seran lliurais ál D¡str¡cte de Sanis Mon$uib per a la seva conservació.

Les funcions de liquidació id'execució dels acords aqué fan-referéncia els apartats anteriors d'aquest
mateix article, serán competéncia de la Junta Directiva si I'Assemblea General no confereix aquesta
missió a una comissió liquidadora especialment designada.
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cAPíToLlg

Article 28. lnterpretació i reforma dels Estatuts

a) Correspon a la Junta Directiva salvar les omissions i interpretar els Estatuts, tins que I'Assemblea
General resolgui definitivament.

b) Per a la reforma dels Estatuts será imprescindible la cefebració d'una Assemblea Generál
Extraordinária,

CAPÍTOL fI

LEGISLA.CIÓ APLICAB LE

Aquests Estatuts han estat adaptats d'acord amb la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer Titol tl de
les associacions, del CodÍ civil'de Catalunya, publícada al Diari OficÍal de la Generalitat de Catalunya
Núm. 5123 de 2 de maíg de 2008.

L'adaptació dels Estatuts a [a nova Llei han estat aprovats en t'Assemblea
dia vint-i-sis de marg de dos mil deu.

Extraordinária.celebrada el

ume Teixidor Badia
Semetari

Barcelona, a trenta de marg de dos mildeu

Vist-i-plau
Lluis Maté Solé

818


