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Expedient instrurt arran de la sol' licitud, presentada pel senyor Antoni Hernández rau i
altres, d'inscripció de la modificació d'estatuts de I'associació denominada A sociació
Prolaboral Xalest en el Registre d'Associacions de la Generalitat

Relació de fets

1. En data 24/01/2012, el senyor Antoni Hernández Grau presenta una sol· licitud d'inscripció,
en el Registre d'Associacions, de la modificació d'estatuts de I'associació denominada
Associació Prolaboral Xalest, de Sabadell (Barcelona), inscrita amb el núm. 19109 de la
secció 1a del Registre de Barcelona, i hi adjunta el certificat de I'acta de I'assemblea de data
15 de desembre de 2011 i els nous estatuts expedits pel secretari de I'entitat amb el vistiplau
del president.

2. La modificació afecta básicament el domicili principal de I'entitat, que s'estableix al carrer
Turina, 11, de Sabadell; determinats aspectes de la regulació de I'organització interna i
s'adapten els estatuts al Llibre tercer del CCC.

Fonaments de dret

L'article 22 de la Constitució espanyola.
L'article 118.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.
La Llei orgánica 1/2002, de 22 de marc, reguladora del dret d'associació.
La Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques.
El Decret 206/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reqlament d'organització i
funcionament del Registre d'Associacions.

Pel fet que a la documentació presentada no consta cap referencia al títol relatiu al domicili
social, no es pot justificar ni presumir, basant-se només en aquesta Resolució, cap dret de
I'entitat sobre el domicili esmentat.

S'han complert les disposicions vigents en la tramitació de I'expedient i aquesta Direcció
General és competent per resoldre sobre la procedencia de la inscripció sol' licitada,
considerant que les activitats relacionades amb els seus fins es duran a terme segons les
normes que específicament les regulin, miíjancant I'obtenció, si escau, deis permisos o les
llicéncies pertinents.

Per aixó,

RESOlC:

Inscriure en el Registre d'Associacions de la Generalitat la modificació esmentada, en els
termes transcrits en els nous estatuts que s'adjunten.

Pau Claris, 81
08010 Barcelona
Tel. 93 316 41 00
Fax 93 316 41 33
dgdej.dj@gencat.cat
wwvv.gencat.caUjusticia
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Document electrónic administratiu garantit amb signatura electrónica amb certificats de I'Agencia Catalana
de Certificació. La política de signatura aplicable és 'Condicions técniques de signatura electrónica deis
actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informátic del Registre Electrónic de la
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Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, la/les persona/es interessada/es
hi potlden interposar recurs d'alcadadavant de la consellera de Justícia, en el termini d'un
mes a comptar de l'enderná de la seva notificació, o qualsevol altre recurs que consideri/n
convenient per a la defensa deis seus interessos.

El recurs d'alcada 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, la/les persona/es
interessada/es podrá/an interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de sis
mesos a comptar de l'endemá que s'hagi produit I'acte presumpte desestimatori del recurs,
davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Barcelona, 09 de rnarc de 2012

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques
Generalitat de Cata!unya
Departament de Justicia
DirecGÍó General de Dret
i d't:ntítats Jurídiques
~ervei de Registre iAssessorament
d'Ent.¡tats de Ore! Privat

Santiago Ballester i Muñoz

-------Faíg constar que aqu~stB.!ot-,
rsprodueix fídelment ¡'ong!n' 1.

Funcionari/aria
Data -----."é-*ifAAl,f-LlJ.lL.~
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Sabadell, a 16 de Gener del 2012

Na Maria Carme Gili Pons, majar d'edat, amb DNI N°38976123, en la seva qualitat de

Secretaria de "Associació Prolaboral Xalest" , amb NIF G 61326120, domicili al carrer

Turuna, 11 de Sabadell, i degudament inscrita en el Registre d' Associacions de la

Generalitat de Catalunya, amb el número 19109

¡ CERl:IFICA QUE:

En data 15 de desembre del 2011 va tenir lloc una Assemblea General en la que amb el

vot favorable per unanimitat deIs socis presents es van aprovar els següents acords:

Primer.- Modificar i adaptar els Estatuts de l' Associació a la Llei 4/2008, de 24

d' Abril, del Llibre lIT del Codi Civil de Catalunya. A la present certificació

s' acompanya con Annex N° 1 exemp1ar deis Estatuts modificats.

Segon.- Facultar al President de l' Associació, Antoni Hernández Grau, i a la Secretaria

de l' Associació, Maria Carme Gili Pons, per a poder portar a terme tots e1s actes i

gestions necessáries per tal de culminar l'acord d'adaptació i modificació deis Estatuts,

fins a la seva definitiva inscripció registral.

I perqué així consti, signen en ellloc i data més amunt indicats.

ili Pons

Vist i p1au de la Presidenta

Antoni Hernández Grau

___"1"'"'---=-,"".-------n' Genemlrtéü de Cata!unya
.~~ , Dep.::rt<lir:r:mt de Justicia
" D!rocdó Gener~ de Dret

i d'EnUt~t;.:;Jurídiqu,es ,
Serl%l da Registre i As$eSSorament
á'd-lütá'ls de Oret Privat>.

~a:1.~~l~
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CAPÍTOL 1.- PRINCIPIS GENERALS

Article 1.- Sota la denominació ASSOCIACIÓ PROLABORAL XALEST es
constitueix a Sabadell una associació que es regirá per la Llei 4/2008, de 24 d' Abril, del
Llibre Tercer del Codi .Civil de Catalunya, per les disposicions legals i reglamentáries
vigents que li siguin d'aplicació, per aquests estatut i pels acords válídament presos per
l' Assemblea General i els seus organs directius

Article 2.- La durada de l' Associació és indefinida i el seu ámbit d' actuació és el de
Catalunya.

Article 3.- L' Associació té com objectiu social: L'ajut material i la inserció social i
laboral de tot tipus de discapacitats, mitjancant prestacions material s, docencia, creació
de centres ocupacional s, centres especials d'ocupació, ajut domiciliari i tutories, i totes
aquelles altres activitats compleinentaries de les esmentades: Oci, esport, esbarjo, temps
lliure, esplais, colónies, etc. EIs pares i farniliars associats tractaran que les activitats deIs

(

discapacitats a les hores d'oci, siguin complement de l'ensenyament i formació que rebin
en els tallers, centres o escoles.

Article 4.- L' Associació és una entitat sense afany de lucrei les possibles rendes de
la mateixa s'hauran d'aplicar a la conservació dels seus objectius social s, sense que en
cap moment puguin repartir-se beneficis entre els associats.

A'rticle 5.- El domicili es fixa al Carrer Turina, 11 de Sabadell, podent ésser traslladat
a qualsevol altre lloc per acord de l' Assemblea GeneraL

CAPÍTOL II.- DELS SOCIS: DRETS 1 DEURES.

Article 6.- Els socis són:

Socis numeraris: Els pares, familiars, tutors, protutors, representants legals o els qui
abonin la quota social d'un discapacitat psíquico

Socis usuaris: Seran aqueIls que utilitzin o se'n beneficiín, de qualsevol servei que
ofereixi l'entitat,

Socis protectors: Totes aqueIles persones o empresesque mitjancant el pagament
d'una quota periódica, ajudin al suport económic de l' Associació.

Socis coHaboradors: Aquelles persones que de forma desinteressada, col-laborin
laboral o professionalment amb l' Associació en qualsevol deIs seus serveis.

Article 7.- Qui desitgi pertányer al' Associació, caldrá que així ho sol-liciti per escrit
al Sr. President de la Junta ~~a, essent , essent aquest órgan el que prendrá la
decisió sobre la petició en fa primera reunió que tingui lloc, previ examen de la soHicitud
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.presentada. La sol-licitud de soci numerari haurá d'anar acompanyada de la corresponent
certificació acreditativa de la situació de discapacitació del discapacitat que es representi.
La aportació económica anyal per pogué ser soci protector, sera, com mínim equivalent a
la que estigui prescrita per un soci numerario

Article 8.- Són drets dels socis numeraris:

a) Contribuir al compliment de l' objecte de l' Associació.

b) Exigir el compliment deIs estatuts i la normativa vigent.

e) Conéixer i examinar les activitats idocuments de I' Associació.

d) Participar en les activitats de l' Associació, en les Assemblees i exercitar en les

mateixes el seu dret de veu i voto

e) Separar-se lliurement de l' Associació.

f) Acceptar i complir les normes establertes en els presents Estatuts.

g) Ésser nomenat membre de la Junta Directiva en la forma prevista en aquest

estatuts.

h) Ser informat periódicament dels bénsde l' Associació, així com de la seva
administració.

i) Disposar d'una placa, cas d'existir vacants, pel familiar o patrocinat, al centre

o centres assisténcies de l'Associació.

j) Ésser escoltats préviament a l'adopció de mesures disciplináries.

Article 8.1- Són drets deIs socis usuaris:

a) Contribuir al compliment de l'objecte de l' Associació.

b) Exigir el compliment deis estatuts i la normativa vigent.

e) Conéixer i examinar les activitats i documents de l'Associació.

d) Participar en les activitats de l' Associació.

e) Acceptar i complir les normes establertes en els presents Estatuts.

f) Ser informat periódicament dels béns de l' Associació, així com de la seva

adrninistració.

g) Disposar d'una placa, cas d'existir vacants, pel familiar o patrocinat, al centre

o centres assistencials de l' Associació.

h) Ésser escoItats préviament a l'adopció de mesures disciplináries.
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Article 9.- Són drets dels socis protectors:

(a) Col' laborar en l'organització i funcionament de l'associació.

(b) Exigir el complirnent dels estatuts i la normativa vigent.

ee) Participar en les activitats de l' Associació, en les Assemblees i exercitar en les

mateixes el seu dret de veu ivoto

ed) Ser elegits pe1s cárrecs de la Junta Directiva.

(e) Conéixer i examinar les activitats idocuments de l'Associació.

(f) Separar-se voluntáriament de l' Associació

(g) Ésser escoltats préviament a l'adopció de mesures disciplináries.

Article 9.1.- Són drets dels socis col-laboradors :

a) Col, laborar en l'organització i funcionament de l'associació.

b) Ser escoltats al' Assemblea General.

e) Separar-se voluntáriarnentde l' Associació.

d) Ésser esco1tats préviament a l'adopció de rriesures disciplináries.

Article 10.- Tots els membres tindran dret a sotmetre a la Junta Directiva, els
suggerirnents, projectes i plantejaments que tendeixin a millorar el funcionament de
l' Associació.

Article 11.- Són obligacions deIs socis:

a) Abonar les quotes determinades per l' Assemblea General, necessáries pel

manteniment de I'Associació i les derrames.

b) Contribuir a les tasques que reglamentáriament els corresponguin.

e) Complir les normes establertes estatutirriament iels acords válidament adoptats

pels órgans socials.

d) Cooperar en tot moment amb els fins i objectius de l' Associació.

e) Acceptar els cárrecs pels quals siguin nomenats per l' Assemb1ea General.

Article 12.- La condició de soci es perdrá:

a) Per voluntat propia, mítjancant notificació per escrit a la Junta Directiva.
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b) Per d'incompliment deis seus deures socials o de les obligacions establertes
en aquests Estatuts.

e) Per acord de la Junta Directiva, que caldrá ratificar en la propera
Assemblea que es dugui a terme, podran se separats de l' Associació
eIs membres de la mateixa que li portin descrédit, que incompleixin
de forma greu i reiterada ment les normes estatutáries o
reglamentáries, o deixin de satisfer durant un trimestre les quotes
socials que s'estableixin peI manteniment de la societat.

d) Podran ser exclosos eIs .discapacitats psíquics el qua! carácter ocasioni greus

trastorns al' Associació, obstrueixin eI seu funcionament impedint idificultant

seriosament el compliment de les seves finalitats.

CAPÍTOL ID.~ ORGANS DE REPRESENTACIÓ, GOvERN 1

ADMINISTRACIÓ

Article 13.- EIs órgans de representació, govem i administració de l' Associació són:

- L' Assemblea General.

- La Junta Directiva.

SECCIÓ r.-L' ASSEMBLEA GENERAL

Article 14.- L' Assemblea General és I'órgan superior de govem de l' Associació i
esta integrada per tots els associats.

Article 15.- L' Assemblea General tindrá encomanades les següents funcions:

a) Nomenament dels membres que composen la Junta Directiva

b) Aprovació, si s' escau, de la memoria d' activitats de l' Associació, censura de

la gestió de la Junta Directiva iaprovació de l'estat de comptes de l'exercici,

. així coro el pressupost d'ingressos idespeses per I'exercici següent.

e) Adquisició, disposició i alienació deIs seus béns irnmobles que siguin
patrimoni de l' Associació, així coro la constitució de quaIsevol cárrega o

gravamen sobre els mateixos.

d) La modificació deis Estatuts Socials.

e) Decidir sobre l'exclusió deIs socis de l' Associació.

t) La dissolució de l' Associació i el nomenament de la comissió liquidadora.

g) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuídes a cap
altre órgan de l'associació.

h) QualsevoI altre fundó prevista en els Estatuts.
)
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Artiele 16.- L' Assemblea General caldrá que sigui convocada en sessió ordinaria una
vegada a l'any, dins els sis primers mesos, per aprovar els pressupostos anuals de
despeses i ingressos , així com l'estat de comptes de l'exercici anterior. La mateixa
Assemblea coneixerá de la memoria de l' exercici anterior i dels projectes de
l' Associació.

L' Assemblea General es reunirá en sessió extraordinaria sempre que fos necessari i
així ho acordi la Junta Directiva, o ho sol-licitin al menys el deu per cent dels seus socis ..
En aquest cas, la reunió s'ha de dur a tenne en el tennini máxim de 30 dies a comptar des
de el dia de la sol,licitud

Article 17.- Les Assemblees Generals, tant ordináries com extraordináries, quedaran
válidament constituídes, sigui quin sigui el nombre d'assistents.

Hauran de ser convocades per escrit, expressant el lloc, data i hora de la reunió, així
com el seu ordre del dia. Entre la convocatoria i el día assenyalat per la ceIebració de
l' Assemblea, caldrá que passin al menys dos dies.

Article 18.- EIs acords s'adoptaran per majoria simple de vots emesos i tindran el
carácter d'obligatoris per a tots els socis, ádhuc pels dissidents i pels absents.

Caldrá eI vot favorable de dues terceres parts deIs socis presents o válidament
representats, amb dret a vot, per adoptar acords en Assemblees Extraordináries, sobre
disposició i alienació de béns, sol, licitud de declaració d'utilitat pública, modificació
d'Estatuts i dissolució de l' Associació i qualsevol qüestió que pugui afectar directa o
indirectament a la viabilitat de funcionament d'una entitat associada. En qualsevol cas,
l'eIecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fará per acord de
la majoria relativa dels socis presents orepresentats. Cada soci tindrá dret a un vot, que
podrá ser delegat per escrit adrecat al President o a un altre soci, per cada reunió i tema
concret, acceptant-se un máxim de dues delegacions de vot per socio

Article 19.- Per cada reunió que es celebri de l' Assemblea General, es fará una acta
de la mateixa pel Secretari de l' Associació, o qui el substitueixi a la reunió i en el qual es
faran contar els acords adoptats, el resultat de les votacions i les intervencions dels socis
que vulguin que constin en Acta.

Aquesta Acta sera transcrita en eI llibre d' Actes de l' Assocíació, i sera signada pel
President i el secretari de la Junta Directiva i sotmés a la propera Assemblea per la seva
aprovació.

SECCIÓ 2a .- LA JUNTA DIRECTIVA.

, Article 20.- La Junta Directiva de l' Associació és l'órgan de govem col-legiat de la
.' ..~?teixa, essent les seves funcions:

-_.~y..~ El govem i direcció de l'entitat, l'administració i gestió de les seves activitats i
\ ; recursos, així com la representació legal de la societat, podent atorgar aquesta
\ .
\\ ....

~//"
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representació legal en favor d'advocats i procuradors quan així ho consideri
convenient.

b) La proposta, contractació i fixació de drets, obligacions, atribucions i
retribucions del personal administratiu, técnics i executiu, ádhuc la gerencia,
que sigui necessari per al bon funcionament de l' Associació.

c) L' organització i presidencia de I' Assemblea General i la preparació de l' ordre

del día de la mateixa.

d) Preparació i redacció de l'estat de comptes de l'exercici anterior i el

pressupost anual d'ingressos despeses per l'exercici següent, els quals seran

sotmesos a l'aprovació de l' Assemblea General.

e) Preparació i redacció de la memoria anual d'activitats ..

f) Coo~dinació dels plans de treball de les comissions o seccions internes si es

constitueixen.

g) Nomenament dels cárrecs que quedin vacants de la Junta Directiva de forma

provisional, fins la celebració de la propera Assemblea, en la qual s'elegiran

els cárrecs vacants de forma definitiva, pel temps que quedi per complir de la

vacant produída.

h) . Realització de totes aquelles gestions, trámits i funcions que no siguin

encomanades a l' Assemblea General i de forma concreta, la formalització i

signatura de quants actes i contractes, drets i obligacions, comportin el tráfic

igir mercantil, civil, administratiu i fiscal de I'entitat.

i) Exercitar les accions judicials i extrajudicials que puguin correspondre a

l' Associació en tota classe de procediments i tribunals, ádhuc els extraordinaris

de revisió i cassació davant el Tribunal Suprem i atorgar poders judicials

a favor d' Advocats í Procuradors.

j) Realitzar tota mena d'operacions amb entitats bancáries, de crédit i d'estalvi,

com ara obri, seguir icancel-lar comptes corrents, d'estalvi i de crédit,

subscriure tota mena de contractes de credit idipósit i dipósit metál-lic,

valors i imposicions a termini, tot aixó interpretat ámpliament i sense cap

limitació. Subscriure pólisses de crédit.

k) Subscriure convenis de col-laboració ambtot tipus d'entitats, associacions de

voluntaris, fundacions, etc.

Atorgar poders per a terceres persones o membres de la propia junta en quant

a les funcions que li son própies.

..
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Article 21.- La Junta Directiva sera elegida per votació lliure, secreta i directa per
1~Assemblea General .

La Junta Directiva estará formada per un President, un Vice-president, un Secretari,
un Tresorer i coro a mínim un vocal. Els cárrecs seran gratuits i seran elegits per un
període de quatre anys. Es renovaran per meitat de temps i membres.

Article 22.- La Junta Directiva, convocada préviament pel presidentJa o per la
persona que elfla substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinaria amb la periodicitat que els
seus membres decideixin, i al menys una vegada al més. La Junta directiva es reunirá en
sessió extraordinaria quan la convoqui amb aquest carácter el President o bé si ho
sol·liciten tres membres de la mateixa."

Per que els acords siguin válids, caldrá que siguin adoptats per majoria dels vots deis
de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perqué assistents, essent
necessária al menys I'assistencia de la meitat més un dels seus components. En cas
d'empat decidirá el vot del President. Dels acords adoptats per la Junta Directiva se
n'aixecará la corresponent acta signada per el Secretari i el President. En iniciar-se cada
reunió s'aprovi o es rectifiqui, si es procedent. La responsabilitat per els acords presos
sera col-legiada,

Article 23.- La Junta Directiva sera presidida pel seu President i la seva abséncia
pel Vice-president, i en cas d'abséncia de tots dos pel membre de més antiguitat de la
Junta o él de més edat. .

La Junta podrá delegar en un dels seus membres o en comissions constituídes pels
mateixos, l'execució de determinats acords o la realització de determinades gestions que
siguin d'interés per l' Associació. Ladelegació haurá de comptar al menys, amb el, vot
favorable de les dues terceres parts dels membres de la Junta. La delegació haurá de
comptar al menys amb el vot favorable de les dues terceres parts dels membres de la
Junta. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser
utoritzats o aprovats per l' Assemblea General.

Article 24.- El President té com tasques principals:

Ostentar la representació legal i unitaria de l' Associació, davant qualsevol

entitat, persona o autoritat, compareixent en conseqüéncia davant Autoritats,

funcionaris, establiments, organismes, Tribunals i Corporacions Públiques i

privades.

Convocar, presidir, dirigirles deliberacions idonar el vist iplau a les Actes

de la Junta Directiva i les Assemblees Generals i gaudint de vot del vot de

qualitat amb les decisions de la Junta Directiva com amb les de les

Assemblees.

a)

Proposar a la Junta Directiva el Pla d'activitats de l' Associació a iniciativa
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propia o d' altres membres de la mateixa, així com dirigir les decisions preses

per la Junta.

d) Constituir, modificar, extingir o cancel·lar tota mena d'actes, contractes o

negocis relacionats amb l'objecte social.

e) Comparéixer en pleits de la jurisdicció civil, penal, administrativa, o

contenciós-administrativa; atorgar poders per a pleits a favor d' Advocats i

Procuradors.

f) Ordenar ellliurement deIs compromisos económics acordats válidament.

g) Qualsevol altra atribucíó propia del cárrec i aquelles altres que li deleguin
l' Assemblea General o la Junta Directiva. -

, Article 25.- El Vice-president substituirá al President en cas d'abséncia, malaltia,
dimissió, incapacitat o qualsevolaltra causa justificada, amb les mateixes facultats que
aquell.

Article 26.- El secretari portara el registre d'associats, sera responsable deIs treballs

administratius, la secretaria general i els serveis general s de l' entitat i sera el responsable

de la correspondencia oficial i privada de la Societat, així mate ix aixecará, redactara i

signará, les actes de les reunions de la Junta Directiva i de l' Assemblea General i també

redactara i autoritzará els certificats que calgui lliurar.

Article 27.- El tresorer portara la comptabilitat, custodiara els fons de l' Associació i
donara les ordres de pagament que autoritzi el President, portara el compte d'ingressos i
despeses, així com l' estat de comptes de l' any anterior.

Article 28.- EIs vocal s de la Junta Directiva assessoraran i col· laboraran en les
funcions que duen a terme els altres membres de la Junta i seran responsables de les
seccions o comissions que aquella pugui establir.

CAPÍTOL IV.- DEL S MITJANS ECONÓMICS DE L' ASSOCIACIÓ

Article 29.- L' Associació no té cap patrimoni fundacional, ja que al no tenir afany de
lucre o guany, no necessiten eIs socis aportar o retenir béns de qualsevol mena.

L' Associació es financará amb els següents ingressos:

a) La quota dels associats.

b) Les quotes voluntáries que els mateixos puguin aportar per la consecució de

I'objecte social.
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d)

Les subvencions oficial s iJo particulars, les aportacions voluntáries iels

donatius que es rebin

Les rendes i ingressos, obtinguts mitjancant activitats lícites realitzades dins
els fins estatutaris, preví acord de la Junta Directiva.

El pressupost anual sera de 30.050,61 €, adequable per cada exercici

económic per acord de l'Assemblea General, segons els serveis de l'Entítat.

e)

e)

• Article 30.- L' administració dels fons de l' Associació es reflectirá en els llibres de '
comptabilitat i estará sotmesa a la corresponent intervenció i publicitat suficient, per tal
que els socis puguin tenir coneixement del desti deis mateixos.

L'Exercici económic coincideix amb l'any natural i queda tancat el31 de desembre.

CAPÍTOL V.- DE LA DISSOLUCIÓ 1 LIQUIDACIÓ

Article 31.- .: L'associació es dissoldrá quan concorri alguna causa prevista a
l'artic1e 324-4 del Llibre IIIdel Codi Civil de Catalunya.

Pres l'acord de dissolució, l' Assemblea nomenará una COnuSSlO liquidadora,
composada per tres membres al menys, la qua! es fará cárrec deis fons existents i una
vegada satisfets els deures socials i cobrats els crédits pendents, proposará a l'Assemblea
General el destí del sobrant, cas d'haver-n'hi, el qua! caldrá que es destini a activitats
análogues al' objecte social, essent adrecat a entitats que així mateix no tinguin fmalitat
lucrativa.

CAPITOL VI. DEL CONFLICTE D'INTERESSOS

Article 32.- En el supósit que un membre de la Junta Directiva es trobi irnmers en un

conflicte d'interessos amb l'associació, no podrá intervenir en la presa de decisions o en

l' adopció dels acords.

EIs membres de la Junta directiva hauran de comunicar a l'órgan qualsevol situació

conflicte, directe o indirecte. Abans de que l' órgan adopti un acord en el que pot

existir un conflicte entre un interés personal i I'interés de l'Associació, la persona

afectada ha de proporcionar a l' órgan tota la informació rellevant iha d' abstenir-se .en la

deliberació ivotació.



", 10

CAPÍTOL VD.- REGIM DISCIPLINARI,

L'órgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sacies.

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 l'associació, segons el

que estableixi el reglament interno

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüéncia d'una denúncia o

comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que

tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el terrnini de 15 dies, amb

audiencia previa del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i

aprovada per dues terceres parts deis membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest órgan

de govern també dins d'un periode 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."

Estatus contenen les
celebrada el día 15 de

VIST I PLAU EL PRESIDENT
Antonio He nandez Grau
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