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ESTATUTS

Capítol l. La denominació, ets fins i et domicil¡

Arttcle 2

Ets fns de lassoc acló son

1 ?romou.e eL coneixement tntercultural la rnciusó social la iguattat d aportuntats i lexercc] de La

plena c ütadania

LAssociac¡ó Atzavara-arreLs reguia Les seves actvtats d acord amb el que estableix La I lel

4/zao3. de 24 dabrll det llbre tercer del Cod civil de Catalunya. relatiu a les persones ¡urklques La

Llel orgén ca "J2aa2. de 22 de marQ. reguladora del dret d assocracÓ i els seus estatuts

2 Fonnentar la convivéncia en el respecte lennqument mutu a través de Les aportacions de totes

les persones que convivirn en aquesta societal

3 Potenc ar eis valors humans sota eLs ciments de La dqnitat hurnana per a que cacla indlvdrl

esdev ngu¡ eL protagon sta de [a seva prÓpia hlstÓr a

4 Pron-Loure ta insercLó i ta retnsercó de drferents col lectrus d espec al dlficultat especlaLrnent

persones rrnmgrants i./o en flsc dexclusió

Al ticle I

5 Donar assislenc a a les rnnories étniques

g. Impuisar ipromoure ta soldaritat i faluda mutua enlre les persones deis coltectlus esmentats

6 lrnpulsar lorganlUació de cursos de formacó ocupaaional adreQats a persones rnmigrades t/o en

nsc d exctusró pler tal de faciltar los una sortida iaboral r soclaL rntegradorá

7 prornoure [a prese de conscénca de¡s probLernes que afecten als collectius abans esrneniats

per part de persones fisrques o.lunhques. institucons organlsmes pÚirlics . i La poblaciÓ en generaL.

amb la flnaLtat que . conluntament es trobin eis m tlans de coL laboraciÓ a tots eLs n vetls per

aconsegutr ia nclusró cle collectus de persones iirnmtgrades i/o persones en risc dexclusiÓ

B Promoure pro.lectes de mentoria motvac Ó formaciÓ cont¡nua autoocupaclÓ mit.lanQant

lassessorament. la tram¡taclÓ la recerca i el segulment d aquests
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11 Potencar la reftexió critica r el reconexement de [a dvers]tat socal cuLturaL

12 AcotLr. assessor. acompanyar i orientar a les persones rnm]qrades

13 Famentar la partrcrpació i la inclusió deis r les ]oves de [associació arxi com [a seva autononn]a

17 Potencrar rn llorar els vrncles. Iautonom¡a i la retac¡ó amb lentorn de les persones en lámbit de
la salL rl rnenla

14 Desenvolupar actuacions per tal de fornentar la cohe§ó del couectiu de dones de lassocacró
ia promocló deis sabers de les dones I lernpoderament de les seves capacitats

r5 Afa',ror r la incLusó sociaL cultural Ingüs¡ca dels.loves rngrats sols sense referents farntars el
seu desenvolupament personal formatru forrrentant relacons Eostives entre CuaLs

16 M¡llorar La quattat de vrda de les persones grans. promovent ienvelLrnent actru iafavornt les
relacions lntergenerac onals

10 lnnpulsar acüvitats que contrbueixen a m Ltorar les condtcions de vda. que potencin Lacotliment
la sens bilitzacló envers els coLlectus esrnentats

18. Facilitar la inclusró sociat r lautonomia de les persones arnb discapacitat idiversitat funcional axi
com les seves capacitats

19 Promoure el respecte pÉr la diversitat afectiva sexual rde génere. donant visrbilitat a la drverstat
fonnentant els valors de la coeducació

a Per assolr els obleclus esmentats. Iassociacró podra portar a terme tota mena d actuacions
accions d acord amb [a Legrstacró vgent

Intercutturalrtat, cohesió sociat i acció comunitária

22. En queda exclós tot ánim de lucre

Per aconseguir les seves finaLtats lassocracó realitza les actrvtats seguents

20 promoure leducació a[ desenvolupament. ta cooperació i la solidaritat internaconal fomentant
els valors de la dlversitat. la convlvénc a el pluraUsme la nterculturalitat I la cultura de pau
potencrant la capacrtat crilca en la ciutadanra que permehn conéxer r enlendre m llor la
realitat que ens envolta per assolir la translorrnació social i la construccó dun món més.]ust
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lnterculturatitat, cohesió social ¡ acc¡ó comunitária

Punt dlnformacó dacolLda assessoran¡ent i acornpanyament a persones
nouvingudes rninores étnques. persones en risc d exctusó de vulnerabtrtat socal

b) Classes i taLters d acolLiment linaustic r cultural

c) Actvrtats de lteure nfantrts I uvenrls

d)

fl Partrcipació activa en ftres. festes de ta ciutat etc

Talters. diátegs oberts. xerrades. conferéncies nterculturats per a la transformació
sociaI

e) Actvtats per donar a conetxer lá rquesa de la divers¡tat culturai al tertoÍ

g)

h) En queda exclós tot ánlrn de lucre

Treball en xarxa des duna artculactó comuntária entre ets dlerents recursos locals i

terrilonats

Articte 21 Secció de dones

Dins de Iassocacró hauré una branca formada per dones. on es desenvoluparan actvtats prop.!
per prornoure un espar de fobada drntercanvi. de reflexió de sabers comuns des duna perspectrva
de génere. amt-1 la flnalilat de tluitar contra les drscrrrrrnactons promovent soc¡etats basades en el
resglcte nnutu r les relacones entre iquals

Els drets rdeures de les mer¡bres de La branca de dones seran ets rnatexos que els de la resla
de socis/es de lassoc ac ó

Per aconsegurr les seves frnalitats. Iassociacó reaLjtza les actrvtats segúents

a) Tatlers i actvrtats per al desenvolupament de ies hab¡irtats socals comunicatlves i e¡noconals
adreQades als cottectrus de dones

b) Actvtats relacionades amb les noves masculinrtats la prevencró de la voléncia de génere

c) En queda exctós tot ánim de lucre
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Atucle 3

1 El domclt de lassociació sestabtex a Tortosa. I radica al carrer Poeta Vcent García núm 3

2 Les funcions d aquesta assoctació sexercetxen rnaJoritárament a Catalunya

Capítot ll. El.rs membres de I'associació, eLs seus drets i les seves obt¡gac¡ons

Aricle 4'

Poden formar part de lassociacó totes les persones físiques I .]urdiques que. de rnanera luure I

voiuntéria. ¡ngu n nterés en les seves flnatttats.

Pel que fa a Les persones fÍsques

1 Cal que tinqurn capactat dobrar

2 Si són rnenors en edats compreses entre ets r4 i els rB anys no estan emancipats.
necessrten ei consentrnent dels pares o tutors per ser socts de pte drel amb dret de vot a

les assen-blees generals. no poden ser elegits membres de la.]unta Drreclva

1 La condlció de soci ha de ser conqruent annb la denorn nacró les finaltats de lassoc¡acló

3 Els rnenors de 14 anys poden adqurrrr la condcró dassocats exeror els drets derivats
d aquesta cond cró per m tlá deLs seus representants legals

Pel que fa a Les persones Juícliques.

1 La solLctud d ¡ngrés ha de ser acordada per tórgan competent

Les normes per les quaLs es regula [a persona Jurdica en qr]estió no han dexcloure [a
oos.rbLLot de fo'mor p..1 duna asso( ac ó

Per integrar-se a una assocracó cal presentar una soltcitud per escrit a la.lunta Directiva la quai
prendrá una dec sió sobre ta petc¡ó en [a prirnera reunló que t]ngui ttoc i la cornunicara a
lassemblea generaI més nnmed ata
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AÍtcle 5

Són drets dels membres de [associacró

1 Ass¡strr annb veü vot a les reunions de lAssernbLea General

2 tlegrr o ser elegits per als llocs de representacó o per exercir cárrecs dlrectLis

3 Exercrr la representació que sels conferetxt en cada cas

4 intervenrr en ei govern i les gestrons. en els serveis I les act¡vitats de lassociacó dacord amb les
normes legals i estalutár es

5 Exposar a lAssernblea i a la -]unta Drrectiva tot el que consrderin que pugu contrbuir a fer mes
plena la vda de lassocracó més efrcae La realtzació dets ob.lectus socials b,áscs

6 Sollicitar i obtenlr explcac¡ons sobre Ladm¡n stracró i ta gestró de [a.]unta Drectrva o dels
mandatans de I associacró

7 Esser escoltats prévrament a ladopc ó de mesures disciplinares

B Rebre nformacó sotlre les actvitats de Lassociació

g Fer ús dels servers comuns que lassocació estabteix o Ungu a la seva dsposicó

10 Forrnar part clels grups de treball

I Posser un exemplar dels estatuts

12. Consultar els libres de Iassoc¡ació
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Són deures dels membres de lassocacó

:L Comprometre s arnb les finaitats de lassocracró i particpar act¡vament per assoljr-les

2 Contr burr al sosten¡ment de [associac¡ó amb e[ pagament de quotes. derrarnes i altres

aportacrons econónnLques fxades pels estatuts i aprovades d acord amb aquests

4 Acatar i compl]r els acords válrdament adoptats pets órgans de govern de lassoclacó

Aicle 7

Són caüses per ser donat de baixa de lassoc ació

1 Oue ho decdext la persona interessada. que ha de comunrcar per escrit la seva decisró a la Junta

Directiva

l¡ .o ,f=r o q- 'e> l :o.:

3 No complr tes oblrgac¡ons estatut¿r€s

CápÍtol. lll. L'Assemblea Géneral

Art¡cle I

i. LAssennbtea General és Lórgan sobrrá de lassoclaoó els seus memf)res en fornnen part per dret
propi i renunc abLe

2 Ets membres de Iassoclació reunlts en Assemblea General legalment constitulda. decldeixen per

majora els assurnptes que són competéncia de iAssernbtea

3 Tots els membres queden sub.tectes aLs acords de lAssemblea General ncloent h els absents

els qu en discrepen rels presents que shan abstngut de votár

Ari/cle 6

3 CompLr la resta d obligacrons que resultn cie les drsposrcions estatutár¡es
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AÍ/cie I

LAssemblea General té les lacuLtats seeLlents

á) Aprovar. sr escau. ia gestó de iorgan de govern el pressupost I els comptes anuais

b) Etegrr r separar els membres de [órgan de govern ]controlar-ne Iactvtat

c) Mod¡ficar els estatuts

ol Acordar la forma r limport de les contnbucrons a[ frnanQament de lassociació o al pagarnent de
les seves despeses. ¡ncloenl h¡ ies aportacions al patrrmon de lassoctacto

e) Acordar la translormacó la fusió [escrssró c la dissolucró de Iassooaco

,4 Acordar L ngrés i la barxa en federactons o confederacions

O Sol lictar la declara.ió d uUltat públca

I Conerxer les sollicituds presentades per ser soci. tarnb,é les altes ] Les baxes per una raó diferenl
de la separacó deflnrtrva

/, Ratrflcar. s escau. la baxé dlsciplnaria les altres sancions rmposades per la -lunta Drrectva per

faltes rnotl greus

4 Resoldre sobre les qLestrons que no estgurn expressament atr buldes a cap, altre órgan de
lassoOació

Ai¡cle 10

1 LAssembtaa General es reuneix en sessió ordin¿ra corn a mrnim un cop lany. drns dels sis mesos
seg-ents a la data de tancament de [exercic] economic

2 Lórgan de govern pot convocar lassemblea general amb carácter extraord]nari sempre que ho
consideri convenient I ho ha de fer quan ho solLciti un ta '% dels associats. en aquest cas
lassernbtea ha de tenr tloc dns el terrntni de trenta dres a comptar de la sotlcrtud

h Aprovar el reglament de régim tntern I les seves modif cacions.
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1 LAssemblea és convocada per lorgan de govern mrt_lanQanl una convocatór¡a que ha de
conten r. con-r a mínirn lordre del dia. eL tloc. la data i ihora de Ia reun ó.

2 La convocatória sha de cornun¡car qunze dres abans de la data de la reunió indvdualment
mtjanQant un escrt adreqat a[ dorncrtr que consti en la relació actualüada d assocats ¡ assooades
que ha de tenrr lassocacó

3 Les reunons de lAssemblea General les presdex eL presrdent c1e [assocac]ó Si no h és. lhan de
sullstrturr. successivament el vcepresdenl o el vocal de més edat de la Junta H ha dactuar com a

secrelar qu ocupi e[ mateix c¿rrec a la Junta Directva

4 El secretari redacta Iacta de cada reunió que ha de signar ]unt arnb e[ presdent. arnb un extracte
de les dellberacons. el text dets acords adoptats. el resultat numérc de les votacons I la llsla de
les persones assrstents

Ai cornenQament de cada reun¡ó de tAssemblea General es llegelx tacta de la sessió anterior a fl
que s aprovi o sesmeni. Clnc dles abans. de tota manera. Lacta iqualsevol altra documentacÓ ha

d estar a d sposic¡ó dels socrs al local sociat

lntercutturalitát, cohesió social i acció comunit¿ria

Ancie il

Alficle 12

L. En les reunions de lAssemblea GeneraL correspon un vot a cada membre de lassoclaciÓ

2 Els acords es prenen per rna]oria slmple de vots dels socis presents o representats

? Elrc % dels socs poCen soLlctar a iórgan de govern [a nctusró en lordre del da dun o n]es
assumptes per tractar En el cas que.Ja shagi convocat lAssemblea. poden fer ho dins el prmer

terq det perÍode connprés enire la recepcó de la convocatória I la data en qué aquest Órgan sha de
reunir LAssernblea únicarnent pot adoptar acords respecte als punts nciosos en lordre del da.

Llevat que shagi constlturt amb car¿cter unversal o que els acords es refereixrn a la convocatÓria

d una nova assembLea general

1 LAssemblea GeneraL es constitue¡x váldarnent sEUi quin sigu¡ e[ nombre de soc¡s presents o
representats

Anicle 13
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3. Per adoptar acords sobre la modiflcacló dels estatuts. la dissolució de Lassociació la constrtució
duna lederació amb assocracions srmrlars o ta inlegracló en una de.la exstent ria disposrcro o
atrenacrÓ de béns es requererx una Tna]ora quaUficada dels socis presents o representats (eLs vots
afrrmatrus superen [a meLtat dels emesos) En quaisevol cas. leLecció de la Junta Directva. s es
presenten dverses canddatures. es fa per acord de ta majora s¡rnple o relativa dels socis presents
o representats (rnés vots a fa,,/or que en contra)

4 Les candidatures que es presenten forrnatnnent tenen dret a una cópta de [a [ista dels socls
dets seus domlcilis ladreces de correu electrónc. sennpre que se nhag obtingut lautoritzacto
expressa.

Capítol. lV. La Junta Directiva

Artlcle 14

2. Leleccró dels membres de la Jünta Drectiva. que han de ser soc¡s I rnaJors dedat. es fa per
votacó de lAssemblea General Les persones eégides entren en funclons després dhaver
acceptat el cárea

2 La composició de la Junta Dlrec¡va pot ser dferenl peró ha de constar necessáriament dun
rnrnrm de tres mernbres. entre eLs quals hi ha dhaver un presdent iun secretaÍ

3 E[ nomenament ] el cessarnent dels cárrecs shan de comunrcar al Reg stre d Associactons
rn t_lanQant un certrflcal emés pel secretari sortinl arnb el v stiplau deL presdent sortLnL que ha
dincloure tarnbé lacceptació det nou presrdent del nou secretar

.4 Els memb,res de la Junta Drecti,,a exeraexen el cárrec gratutament

1 La Junta Drrectva regeix. adminrstra r representa lassocracró. Componen aqüest órgan el prestdent
ei vicepresident el secretari. e[ tresorer els vocaLs., cárrecs que han de ser exerctts per persones
d ferents
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a) mort o declaracó d abséncia. en el cas de les persones fisiques. o extrncró en e[ cas de les

¡urrdques

lnterculturalitat, cohesió soclal i acció comuni:ária

Aircle 15

i. Ets men¡bres de ta Junta Drrectva exercelxen el c¿rrec duranl un període3 de cinc ónys. sense
perJud¡ci que puguin ser reeleg¡ts

2 Ei cessament dels cárrecs abans d extingrr-se el termin reglamentar del seu mandat pot
esdevenir-se per

¿,, incapacltat o nhabilltacó

arrenúncia notficada a lórgan de govern

d/separac¡ó acordada per lassernblea general

e) qualsevol altra causa que estab,lerxin la [e¡ o els estatuts

3 Les vacants que es prcduex¡n en la Junta Drectrva shan de cobru en la pnmera reunó de
lAssernblea General que tngui iloc Menfestanl un membre de lassocacó pot ocupar
provisionalrnent el cárrec vacant

Artrcle i6

I La -lunta Drrectrva té les lacultats segLents

a) Representar. drrigrr ¡ administrar Lassociació de la manera més ámpla que reconegu ia Ltet axi
mateix. compUr Les decsions preses per IAssembLea General d acord amb Les normes. nstrucc¡ons
directrus que aquesta AssembLea estableix

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la córnparexenqa davant dels organismes públcs r

per exercir tota rfena d accions legals i interposar els recursos pertnents.

d Proposar a lAssemlllea General la defensa de lestabliment de les quotes que els membres de
lassociació han de satisfer

O Proposar a IAssennblea General la defensa dels interessos de lassocació
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3. La durada del cárrec pot ser dilerenl peró no super¡or a ctnc anys

e) Convocar tes assembtees generats icontrolar que es cornpteixin ets acords que shi adoptln

,4 Presentar el batanQ i i estat de comples de cada exercio a lAssemblea General perqué els aprovi

r confeccionar els pressupostos de lexercio segLent

) Establr grups de treball per aconseguir de La manera rnés elcrent eficae ets fins de lassoclaco t

autonzar els actes que aquests grups pro.lectn dur a terrne

I Nomenar els vocals de la.lunta Dtrecttva que shagin d encarregar de cada grup de treball a

proposta dels matexos grups

d Contractar els ernpteats que L assocractó pugui ten r

h) lnspecclonar la comptabiltat ¡ preocupar se perqué els servets funcionin amb normaLtat

-subvenclons o altres aluts

Alttcle i7

lús de locals o edfc¡s que pugun arflbar a ser un ltoc de convvéncia rcomuncactÓ també un

cenlre de recuperactó crutadana

¿ Otlrr cornptes corrents i tLibretes d estalv s a qualsevol estatl[rnent de crá]it o d estalvr ldlsposar

clels fons que h hagi en aquest dlpóst La dlsposició dets lons es determtna a Lar¡cte 28

n) Resolclre provsionatrnent qualsevot cas que no hagn previst els estatuts donar-ne Cornpte en

la pr mera reun ó de lAssemblea General

,) QuaLsevol altra lacuttat que no estgu atribuda duna manera especitica a algun aLtre organ de
govern de lassocració o que l.i hagi estat delegada expressament.

1 La lunia Dtrectiva. Convocada préviament pel president o per la persona que el substtuelxi. Sha

de reunir en sessió ordnára arntl la perodictat que els seus membres decdeixn. que en cap cas

no pot ser nferlor a una vegada cada trimestrel

2 Sha de reunr en sessió extraordinaria quan la convoqui arnb aquest carácter el presrdent o bé si

ho sot licita un tere dets mernbres que la componen 5

,4 Dur a terme les gestons necessáles davant d organismes públics entrtats altres persones. per

aconsegurr
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Art¡cle 18

1 La lunta Drectrva queda constitLrda valrdément s¡ ha estat convocada amb antelació I hl ha un
quórum de la meltat rnés un dels seus mennbres

4 Es pot fixar una altra periodctat
5 Es pot fxar un attre percenlatge.

2 Ets membres de la Junta Drrecüva estan obligats a assisur a totes les reuntons que es convoqun.
encara que per causes _lustifcades. poden excusar sen Lassrsténca del presldent o del secretar¡ o
de les persones que els substtue¡xin hi és necessara sempre

3 La,lunta Drectiva pren els acords per malora stmple de vots dels asststents.

Arttcle 4

1 La lunta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comrssions o
grups de trebail sr compta. per fer ho. amb eL vot favorab,le de dos terQos del seus rnembres

2 També pot nomenar. arnb el rnatex quórum. un o uns quants mandataris per exercir la funco
que ets confi amb les facultats que cregur opodú confertr los en cada cas

3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hag n de ser autortzats o
aprovats per [Assernblea GeneraI

Aft¡CIe 2A

ELs acords de ia Junta Drrectva shan de fer constar en ei ltbre d actes i han de ser sgnats pel
secretari i el presdent. En lniciar se cada reunó de [a -]unta Drrectiva. sha de [egrr lacta de la sesso
anteror perqué s aprov o es rectifiqui. s¡ és procedent

CapítoL V. La pre§déncla i [a vicep{esidénc¡a

Arttcle Z

1 Són própes del presrdent les funcons segLtents

á) Dr¡gir i representar legaLment Iassocacó per detegac¡ó de lAssemblea General i de la Junta
Drrectiva
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., Emetre un vot de qualitat decsor en els casos d ernpat

d Establr la convocatória de les reunions de lAssemblea General ]de la ]unta Drrectrva

e) Vrsar les actes iels certrflcats confeccionats pel secretari de lassoc]aco

f Les atrlbucions restants pr@ies del cárrec I aqueltes per a ies quals e[ deteguin lAssemblea
General o [a Junta Drrectva

2 El presrdent és substrtull en cas dabsénca o rnaiatta. pel vrcepresident -s nhi ha- o el vocal de
més edat de ta -lunta. per aquest ordre

Capitol Vl. La tresoreria ¡ [a secretaria

Altlcle 22

El tresorer lé corn a luncró [a custcr]ia e[ controL dels recursos de lassoc¡ació com també
leLaboracó del pressupost. el balanQ ta tqudació de corrrples Porta un lllbre de caixa Sqna eLs

rebuts de quotes altres documents de tresorer a Paga les factures aprovades per la ..lunta

Drrectjva. les quals han de ser vrsades prévarnent pol presdént irngressa et que sobra en drpósts
obe(s en establr¡ents de crá1it o d estalvi

A/ t/Cle 23

El secretari ha de custod ar la docur¡entacó de lassociacró aixecar redactar r sonar les actes de
les reunons de lAssemblea General la -lunta Drrectva. redactar iautorlüar els cert]fcats que calgu
tliurar. i també portar eL lLibre de registre de socs

b) Presidlr drgr els debats. tant de tAssemblea General com de la -lunta Drectva
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Capítot Vll. Les comissions o grups de trebatt

Article 24

La creacó rconsttució de qualsevol com ssió o grup de trebatl Lhan de plantejar eis n'rernbres de
lassociació que vutguin formar-los que n han d assabentar ta lunta Drrectiva r expLcar les actrv¡tats
que es proposen dur a t-arme

La .lunta Drectiva sha de preocupar d anaützar les dferents coTn ssrons o grups de treball els
encarregats dels quals [i han de presentar un cop a[ mes un nforme detalLat de les seves
actuacons

Capítot Vlll. El régim económ¡c

Aicte 25

Ets recursos económ cs de lassoc ació es nodrerxen de

a) les quotes que frxa lAssemblea General per als seus membres

b) les subvencons oficials o particulars

c) les donacons. les herénces o els llegats

d) les rendes del patrirnon mateix o bé d altres ngressos que pugun obtenrr-se

A,ücle 26

Tots els rnernbres de lassociacó tenen Ioblgacró de sostenir-la econón-ricannenl rn¡t]anQant quotes
o derrames de [a manera en [a proporcó que determin lAssemblea General a proposta de [a

lunta D rectr,,a

LAssemblea General pot establir quotes d ingrés quotes penódques nnensuals -que shan
dabonar per rnesos. trrrnestres o semestres. segons eL que dispos la lunta Drrectva ¡ quotes
extraordináres
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Aft¡cle 27

Lexercic económic co¡ncideix arnb iany natural queda tancat el 31 de desembreo

Articie 28

En els comptes corrents o lllbretes d estalvis obertes en estabLiments de crdCit o destalvt hl han de
figurar les srgnatures del pres¡c]ent. e[ tresorer i e[ secretan.

Per poder dsposar deis fons nhi ha prou amb dues flrmes üna de les quais ha de ser La del
tresorer o bé la det presdenl

CapÍtot lX. El régim disc¡Pl.inari

Antcle 29

L órgan de govern pot sancronar les infracc¡ons coTneses pels soc s

Aquestes nfraccions es poden qualificar de lteus. greus mott greus. les sancions corresponents
poden anar des duna amonestacó fns a texpulsró de Lassoclacró segons e[ que estabie¡xi eL

reglament intern

El procediment Sancionador sintca d ofict O bé Com a COnSeqLénCla dUna denúnca o ComUn[aCa
En el terrn n de 10 dies. la -lunta Dtrectva noTnena un nstructor. que trarnLta lexpedient sancionador
proposa ta resolucó en eL lerrn ni de 15 dies amb audlénc a prer/a del presumpte nfractor la
resolüció ftnal que ha de Ser motvada I aprovada per dues terceres parts deLs membres de la

Junta Drrectva. ladopta aquest organ de govern també dtns d un perÍode de 15 dies.

En els CaSoS de sancions per fattes molt greus acordades per [a -]unta Dlrectva. les persones
rnteressades poden soL licitar la ratrfrcactó de [a sanció davant la prrnera assernblea general que
tingul tloc.
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4 El rornanent net que resuttt de la Lqurdació sha de tUurar drectarnent a tentltai pública o privada

sense afany de lucre que. en támblt tefttonal d actuaciÓ de lassocacÓ hagl destacat més en la
seva actrvtat a favor d obres benéfiques.

5 Les funcións de [quidacó i d execucó dels acords a qué fan referénc]a els apartats antenors

á aquest rnateix article. són competéncra de la Junta Drrectiva si lAssemblea General no confeleix
aquesta missó a una comssiÓ lqudadora especiainnent deslgnada a aquest efecte

lnterculturalitat, cohesió sociaI i acció comunitária

capítot x. La dissotució

Artlcle 30

Lassociació pot ser dissotta s ho acorda LAsser-nblea General. convocada amb Carácter

extraord naí expressament per a aquest fr

6 La data de tancament de [exerc¡c económic pot ser drferent

Arttcle 31

1 Un cop acordeda la dissolucló lAssemblea General ha de prendre les mesures oportures lant
pelque fa a la destinacló dels béns I drets de lassociacó com a [a f]naltat lexünciÓ i ta LrqurdacÓ de
qualsevoL operac ó pendent.

2 LAssemblea está facuttada per eleg r una cornissió tjquldadora sernpre que ho cregui necessarr

3 Ets memb,res de lassocació estan exempts de responsabiUtat personal La Eeva responsabiLltat

queda lmtada a cor-npl¡r ies obligacrons que elts rnateixos hagin confet voLuntáriament
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Dlgénca per ler constar que aquests estatuts shan aprovat en lassemblea general de data 9
d abnl de 2019

ETia secretar./ár a

DanLela Mansll[a

Norn r cognoms

aleron

Vrst i plau
EYla presdenYa

a PalLsé Piñol

Njoro cognoms

Agsoalacló Atzavara
NIF G-43605s67

C/ Poeta Vicent Garcia, 3
43sOO - TORTOSA

m
Generalital de CatalunYa
Departament de Justicia
Serveis Teritorials de les Teres de 'Ebre

f Cerufico que aquests estatuts concorden amb els originals de l'entitat,
'es dáoes d'nsuripcró de d qLal"olsle¡ a conlrnJació

Núm. d'inscripció 883
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Dátá Resolució 06/05/201S

Secc¡ó'la del Reg¡stre d'Assoc¡ac¡ons

La Directorá dels Servels Terr¡torials

Data 06 de maig de 2019


