
Serveis T'erriiorials de Lleida

ESTATUTS A G R U P A'T (Agrupació de Persones
Entorn les Addiccions als Tóxics).

Gapitol l.- La denominació, els fins i el domicili.

Article 1.

L'associació AGRUPA'T (Agrupació de Persones Entorn les Addiccions als
Tdxics) regula les seves activitats d'acord amb el que estableix la Llei 412008,
de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques; la Llei orgánica 112002,de22 de marg reguladora el dret, iels seus
estatuts.

Article 2.

Els fins de I'associació son:
- lmpulsar, planificar, investigar, gestionar, avaluar i/o implementar els diferents
projectes i activitats adregades a millorar la problemática personal,
sociosanitária, sociolaboral-formativa, legal i social (habitatge, ciutat...) de les
persones amb problemes de drogues.
- Facilitar la comunicació, coordinació, intercanvi d'experiéncies i

investigacions, programes d'actuació i altres, entre I'associació i altres
associacions i agrupacions que treballin igualment en l'ámbit de
drogodependéncies, així com les diferents organitzacions que els agrupin i/o
representin.
- Establir projectes i activitats conjuntes amb federacions, societats,
plataformes, associacions, agrupacions, agrupacions i centres amb fins
similars.
- Potenciar I'autorecolzament entre les persones implicades en les
problemátiques derivades del consum de drogues.
- Donar cobedura a les necessitats (formatives, legals, d'oci, assessorament.,.)
de les persones amb problemes de drogues que no poden/volen integrar-se en
la xarxa d'activitats normalitzada de la ciutat.
- Crear i/o padicipar en espais de debat i sensibilitazació en la comunitat oferint
noves perspectives en el treball de prevenció i tractament de les
drogodependéncies.
- lmpulsar la creció i donar a conéixer I'existéncia d'aquests tipus
d'associacions i agrupacions com a nous métodes de treball amb persones
amb problemes de drogues, integrant-les en la planificació, gestió,
implementació i avaluació de les activitats i projectes del grup.
- Qualsevol altre fi que es derivi dels esmentats anteriorment.
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Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les
-Activitats de formació i sensibilització relacionades amb la problemática de

l'associació.
-Activitats terapeutiques i d'inserció laboral.
-Activitats d'apropament a les persones més desfavorides del col.lectiu.
-Activitats relacionades amb els fins de l'associació adregades a millorar la

problemática personal, sociosanitaria, sociolaboral-formativa, legal i social
(habitatge, ciutat, .) de les persones amb problemes de drogues.

En queda exclós tot ánim de lucre.

Article 3.-

1.- El domicili de I'associació s'estableix a Lleida, i radica a Plaga Pare Nadal
número 6.
2.- Les funcions d'aquesta associació s'exerceixen majoritáriament a

Catalunya.

Capitol ll. Els membres de I'associació, els seus drets i les seves
obligacions.

Article 4.-

Poden formar part de I'associació totes les persones físiques i jurídiques que,

de manera lliure i voluntária, tinguin interés en les seves finalitats.

Pel que fa a les persones físiques:

1.- Cal que tinguin capacitat d'obrar.
2.- Si són menors en edats compreses entre els 14 iels 18 anys ino estan
emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple

dret, amb dret de vot a les assemblees general, i no poden ser elegits membres
de la Junta Directiva.
3.- Els menors de 14 anys poden adquirir la condició d'associats i exercir els
drets derivats d'aquesta condició per mitjá dels seus representats legals.

Pel que fa a les persones jurídiques:

1.- La sol.licitut d'ingrés ha de ser acordada per l'Órgan competent.
2.- Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han
d'excloure la possibilitat de formar part d'una associació.

Per integrar-se a una associació cal presentar una sol.licitud per escrit a la

Junta Directiva, la qual prendrá una decisió sobre la petició en la primera reunió
que tingui lloc i la comunicará a l'assemblea general més immediata.

Es distingeix entre socis fundadors, socis numeraris, col'laboradors i membres
simoatitzats.
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$osi fuxcidadon: f;s u¡na qualifioaciÓ interna Eele s'u$
perssne$ que irnpulsen [a ronstit*e¡ó d* !'associaeié, que e*njuntam*nt amb

altres personss slencarreguen de dur a te*-s:e els trámits de e*nstitucié d'una

se*im{at de i* qual s*ran merr'}bres. Te¡ren igumltat de drets i dsures quo els

scels numerarÉs.

$sa* mn¡a*rerar$. ffis aquell que te plenitud de drets i d'cblEgaeicr¡s *cm a soei

a*tiu de l'sntitat assmelativa. HsBmelaEment, el s*ci numsrari ts dret a ssslstir

amb vmu i vot a áe* Assennblees Genmrals, *rd[nárles i extranrdis-¡d¡ries, regint a

trmvés d'*!i*s la vida de I'assueia*ié TS tanrbé dret a s*r elegit peil e qulalsevo[

*árrec de la Junta Sirectiva. I tenen obligacié genórica de eont¡"ibuir als fins do

l'assmcia*ié i t'especBflca de smtisfer tm qu*ta mnual qL¡* üs$snyali l'assemhlca
*ensral.
ffilns dels so*is numcraris ped*m distingir an-:b les mateixes *bligneiens i

deures e$s se6üer:ts: Aquelies peilsorlss que purten un

ter:lps vin*ulades a I'mssncEació i quo Berticipen do ies a*tivitats dm la nnateixa,

$ier ae*nseguir ia finalitat i la misslé. Sén per$orlfis qu* *stan due¡"¡t a terrns un

segL*lme¡rt psEncteropéutie dins de I'entitmt per part dels pr*fesxionals, CI que

pei la $eva evuiueié persc,eraE a*tuslrn*nt particip*n de E'org*r:itxaei{)

d'esdeveniments n activitats de la prÓpi* sr:titst.
: Per*cne$ que treballen dins de l'entitat actuaEr*n¡¡t eon"¡

pr*fessí*nals, que tenen resp*nsabilitats associadcs a lss scvc$ funeions i

cdrree. { persCIr:es EUe r}ü trebalten dins de l'ass*ei*cié, p*rd que $ler les seves

ir:quriet¡.¡ds i smbers professE*naEs dins d* les ci*ncies sccials I l'i*r-r¡bit de les

toxlenmmnies, estan ccl ' laborant amh l'e¡ltitat i estan vin**lad** m aqu*sta

g:o¡"$abo¡,adons; Són aquells qu* ajuden en farme perrnnnent a l'associaeié

a¡nb dlners, béns c senveis, poden petr*einar e! ingrés d'tln pustu$mnt a soei,

assistin a l*s Assemblees GenenaEs arnh drst * veu i pnesentar ¡rrojm*tcs.
N*més ect* obligmt ffi eornplir les pr*stacions qus voluntárinnle¡'lt s'hagi

imp*sat.

fflec.Hbres e$rnpat$tzar¡ts: Aquell*s per$ünes físiques que H titot individua[

ccmp*rt*ix*n els objectius i fins de I'assccis*ió. No tenqn l* condici* de sccis,

ni *ls dnets n! mbligmciosrs dels mateixos. $ense g:erjudici del qu* s'ha exposnt
pnden msslsfir" a l*s assenrblecs generats de soeis an¡b vcu per*: sense vut i

$sfise que la seva $*n$urréncia CI abssncia sfecti el quórurn de les nrateixes.

Article 5.-

Són drets dels membres de I'associació:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir cárrecs

directius.
3. Exercir la represéntació que se'ls confereixi en cada cas.

4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de

I'associació, d'acord amb les normes legals iestatutdries.
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5. Exposar a I'Assemblea i a la Junta Directiva tot I que considerin que

pugui contribuir a fer més plena la vida de I'associació i més eficag la

.-.- realització dels objectius socials básics.

5;- Sot.ti.itar i obteni explicacions sobre l'administració i la gestió de la
Junta Directiva o dels mandataris/áries de l'associació.

7. Ésser escoltats préviament a I'adopció de mesures disciplináries.
B. Rebre informació sobre les activitats de I'associació'
g. Fer ús dels serveis comuns que I'associació estableixi o tingui a la seva

disposició.
10. Formar part dels grups de treball
11. Posseir un exemplar dels estatuts.
12. Consultar els llibres de I'associació (previ escrit demanant la consulta).

Article 6.-

Són deures dels membres de l'associació:
1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i pafticipar activament

per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes,

derrames i altres aporlacions económiques fixades pels estatuts i

aprovades d'acord amb aquests.
3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions

estatutaries.
4. Acatar i complir els acords válidament adoptats pels Órgans de govern

de I'associació.

Article 7.-

Son causes per ser donat de baixa de l'associació:
1. Que ho decideixi la persona interesessada, que ha de comunicar per

escrit la seva decisió de la Junta Directiva.
2. No satisfacer les quotes fixades.
3. No complir les obligacions estatutáries.
4. Questions sancionadores.
5. Inhabilitació o incapacitació.

Capítol lll. L'Assemblea General.

Article 8.-

1. L'Assemblea General és l'órgan sobirá de l'associació; els SeuS

membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalmente

constituída, decideixen per majoria els assumptes que són competéncia
de l'Assemblea.
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3. Tots els menbres quedan subjectes als acords de l'Assemblea General,

incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han
abstingut de votar.

Article 9.-

L'Assemblea General té les facultats següents:
a) Aprovar, si escau, la gestió de l'Órgan de govern, el pressupost i els

comptes anuals.
b) Elegir i separar els membres de l'órgan de govern i controlar-ne

I'activitat.
c) Modificar els estatuts.
d) Acordar la forma i l'import de les contribucions al finanqament de

I'associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les

apoftacions al patrimoni de l'associació.
e) Acordar la transformació, la fusió, l'escissió o la dissolució de

I'associació.
f) Acordar l'ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
g) Sol.licitar la declaració d'utilitat pública.
h) Aprovar el reglament de régim intern i les seves modificacions.
i) Conéixer les sol.licituds presentades per a ésser soci o sócia, i també les

altes i les baixes d'associats i associades per una raó diferent dela
separació definitiva.

j) Ratificar, si escau, la baixa disciplinária dels associats i les altres
sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.

k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribu'ides a
cap altre órgan de I'associació.

Article 10.-
1.- L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinária com a mínim un cop
I'any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici
económic.
2.- L'órgan de govern pot convocar l'assemblea general amb carácter
extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho
soli.liciti un 10% del associats; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc
dins el termini de trenta dies a comptar de la sol.licitud. Mitjangant escrit
presentat a l'associació dirigit al president, amb el comprovant de rebut.

Article 11.-
1.- L'Assemblea és convocada per l'Órgan de govern mitjangant una
convocatória que ha de contenir, com a mínim, I'ordre del dia, el lloc, la data
i I'hora de la reunió.
2.- La convocatoria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la
reunió, individualment i mitjangant un escrit adregat al domicili que consti en
la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir I'associaciÓ.
3.- Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president o
presidenta de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament,
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secretariiaria qui ocupi el mateix cárrec a la Junta Directiva.
4.- El secretari o la secretária redacta l'acta de cada reunió, que han de
signar elila mateixla i el president o presidenta, amb un extracte de les
deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numéric de les
votacions i la llista deles persones assistents.

Al comengament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix I'acta de
la sesion anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota
manera, I'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels
socis i sócies al local social.

Article 12.-
1.- L'Assemblea General es constitueix válidament sigui quin sigui el
nombre de persones associades presents o representades.
2.- El 10% dels associats/ades poden sol.licilar a l'órgan de govern la
inclusió en I'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. En el cas que
ja s'hagi convocat I'Assamblea, pode fer-ho dins el primer terg del període
comprés entre la recepció de la convocatória i la data en qu'we aquest
órgan s'ha de reunir. L'assemblea únicament pot adoptar acords respecte
als punts inclosos en I'ordre del dia, llevat que s'hagi constitui't amb carácter
universal o que els acords es refereixin a la convocatória d'una nova
assemble general.

Article 13.-
1.- En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada
membre de l'associació.
2.- Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sócies
presents o representats.
3. - Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de
I'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la
integració en una de ja existents, i la disposició o alienació de béns, es
requereix una majoria qualificada dels associats/ades presents o
representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En
qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses
candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i

sócies presents o representats (mes vots a favor que en contra).
4.- Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una cópia
de la llista dels socis i sócies i dels seus domicilis i adreces de correu
electrónic, sempre que els associats ho autoritzin expresament.

Capitol lV. La Junta Directiva.

Article 14.-
1.- La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació.
Componen aquest órgan el president/a, tresorerla, el secretari/a i els/les
vocals, carrecs que han de ser exercits per persones diferents.
2.- L'elecció dels menbres de la Junta Directiva, que han de ser associats i

majors d'edat, es fa per votació de I'Assemblea General. Les persones
elegides entren en funcions després d'haver acceptat el cárrec.



3.- El nomenament i el cessament dels cárrecs s'han de comunicar al

Registre d'Associacions mitjangant un certificat, emés pel secretari/a sortint
amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d'incloure també l'acceptació
del nou president/a i el nou secretari/a.
4.- Els membres de la Junta Directiva exerceixen el cárrec gratultament.

L'organ de govern competent será la Junta Directiva formada per set
membres dividits en un 50% socis usuaris referents i un 50% socis
profesionals.

Article 15.-
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el cárrec durant un periode
tres anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
2. El cessament dels cárrecs abans déxtingir-se el termini reglamentari del seu
mandat pot esdevenir-se per:
a) mort o declaració dábséncia, en el cas de les persones fisíques, o extinció,
en el cas de les jurídiques.
b) incapacitat o inhabilitació.
c) renúncia notificada a l' órgan de govern.
d) separació acordada per l'assemblea general.
e) qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.
0 per motius sancionadors.
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la
primera reunió de I'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un

membre de I'associació pot ocupar provisionalment el cárrec vacant.

Article 16.-
La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administar l'associació de la manera més ámplia que
reconegui la Llei; aixi mateix, complir les decisión preses per l'Assemblea
General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta
Assemblea estableixi.
b) Prendre els acoords que calgui en relació amb la compareixenga davant dels
organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els
recursos pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de I'associació.
d) Proposar a I'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes
que els membres de I'associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords
que s'hi adoptin.
f) Presentar el balang i l'estat de comptes de cada exercici a I'Assemblea
General perqué els aprovi, i confeccionar els pressupostos de I'exercici
següent.
g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perqué els serveis funcionin amb
normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficiente i eficag
els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a
terme.

/
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j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin dencarrégar de cede**'**
grup de trebal, a proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessáries davant d'organismes públics, entitats i

altres persones, per aconseguir:
- subvencions o altres ajuts.
-l' ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivéncia i

comunicació itambé un centre de recuperació ciutadana.
l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crédit o
d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipósit. La disposició dels
fons es determina a I'article 28.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no haguin previst els estatuts i

donar-ne compte en a primera reunió de l'Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribulda d'una manera especifica a
algun altre órgan de govern de I'associació o que li hagi estat delegada
expressament.
o) Elaborar, desenvolupar i avaluar els projectes en funcionament.
p) Tenir cura de la bona entessa dins de l'associació i en el seu defecte de la

funció sancionadora.

Article 17.
'1.- La Junta Directiva, convocada préviament pel president/a o per la persona
que elila substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinária amb la periodicitat que
els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada
cada trimestre
2.- S'ha de reunir en sessió extraordinária quan la convoqui amb aquest
carácter el presidenUa o bé si ho sol.licita un terg dels membres que la
componen.

Article 18.
1.- La Junta Directiva queda constituida válidament si ha estat convocada amb
antelació i hi ha un quórum de la meitat més un dels seus membres.
2.- Els membres de la 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 president/a o del secretari/a o de les persones
que els substitueixin hi és necessária sempre.
3.- La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels
assistents.
4.- Tots els acords i informacions que es derivin de les reunions s'han de
mantenir en confidencialitat. Els membres de la Junta quedan sotmesos aquet
principi sota la posibilitat de ser sacionats d'acord amb el regim intern.

Article 19.
1.- La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o
diverses comissions o grups de treball si compta, en fer-ho, amb el vot
favorable de dos tergos del seus membres.
2.- També pot nomenar, amb el mateix quorum, un o uns quants mandataris
per exercir la funció que els confil amb les facultats que cregui oportú conferir-
los en cada cas.
3.- No són delegables la formulación dels comptes ni els actes que haguin de
ser autoritzats o aprovats per l'Assemblea General.
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Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de

ser signats pel secretarila iel president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta
Directiva, s'ha de llegir l'acta del a sessió anterior perqué s'aprovi o es

rectifique, si és procedent.

Capitol V. La presidéncia .

Article 21.-
1.- Son própies del president/a les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment I'associació, per delegació de I'Assemblea
General ide la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de I'Assemblea General com de la Junta
Directiva.
c) emetre un vot 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 els certificats confeccionats pel secretarilária de l'associació.
f) Les atribucions restants própies del cárrec i aquelles per a les quals el

delguin I'Assemblea General o la Junta Directiva.
2.- El president/a és substituil, en cas d'abséncia o malaltia, pel membre de
I'organ amb més antigüetat en el carrec.

Gapitol Vl. La tresoreria i la secretaria.

Article 22.
El tresorerla té com a funció la custódia i el control dels recursos de
I'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balang i la liquidació
de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres
documents de tresoreria. Pagar les factures aprovades per la Junta
Directia, les quals han de ser visades préviament pel president/a, i ingressa
el que sobra en dipósits oberts en establiments de crédit o d'estalvi.

Article 23.
El secretarilária ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar,
redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta
Directiva, redactar i autoritzar els ceedificats que calgui lliurar, i també portar el
llibre de registre de socis i sócies,

Gapitol VIl. Les comissions o grups de treball.

Article 24.
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, I'han de
plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que j'han
d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a
terme.
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La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comisissions o
grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes
un informe detallat de les seves actuacions.

Capitol Vlll. El régim econdmic.

Article 25.
Els recursos económics de I'associació es nodreixen de:
a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres.
b) les subvencions oficials o particulars.
c) les donacions, les heréncies o els llegats.
d) Les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-
se.

Article 26.
Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la
económicament, mitjangant quotes o derrames, de la manera i en la proporció
que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periódiques mensuals
-que s'han d'aboner per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi
la Junta Directiva- i quotes extraordináries.

Article 27.
L'exercici económic coincideix amb l'any natural i queda tancat 31 de
desembre.

Article 28.
En els comptes corrents o llibretes d'estalvis oberles en establiments de crédit
o d'estalvi, hi ha de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el
secretari/ária.
Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha
de ser la del tresorer/a bé del president/a.

Capitol lX. El régim disciplinari.

Article 29.
L'órgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i socies.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les
sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de
I'associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüencia d'una
denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena
un instructor, que tramita I'expedient sancionador i proposa la resoució en el
termini de 15 dies, amb audiéncia prévia del presumpte infractor. La resolució
final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres
de la Junta Directiva, l'adopta aquest órgan de govern també dins d'un període
de 15 dies.
En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta
Directiva, les persones interessades poden sol.licitar la ratificació de la sanció
davant la primera assemblea general que tingui lloc.
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| / Article 30.
L'associació pot ser dissolta si ho acorda I'Assemblea General, convocada amb
carácter extraordinari expressament per a aquest fi.

Articte 3i.
1.- Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les
mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de
I'associació, com a la finalitat, I'extinció i la liquidació de qualsevol operació
pendent.
2.- L'Assemblea esta facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que
ho cregui necesarri.

4'- El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament aI'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l'ámbit territorial
d'actuaciÓ de I'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d,obres
benéfiques.
5'- Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a qué fan referéncia els
aparts anteriors d'aquest mateix article, són competéncia de la Junta Directiva
si I'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissio liquidadora
expecialment designada a aquest efecte.

Diligéncia per fer constar que aquets estatuts s'han aprovat en l'assembla
general de data 21 de setembre de 2012

3.- Els membres de l'associació estan
seva responsabilitat queda limitada a
hagin contret volu ntáriament.

El secretarilária

exempts de responsabilitat personal. La
complir les obligacions que ells mateixos

Vist i plau
El/la president/a

--
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Maria Pilar Polo Gil Francisco Nuñez López.
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