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ESTATUTS 
 
 

Preàmbul 
 

Aquests estatuts, aprovats per majoria dels assistents a l’Assemblea General Ordinària de Socis 
celebrada el 8 de Novembre de 2012 substitueixen els anteriorment aprovats i registrats amb data 8 
d’abril de 2002, amb la finalitat de donar cabuda i significat al nou Codi Ètic i Manual de Bones 
Pràctiques de l’Entitat, aprovat també per majoria a la mateixa Assemblea General Ordinària de 
Socis. 
 
 
CAPÍTOL I: La denominació, la finalitat i el domicili. 
 
Article 1 

a) Amb la denominació Asociación de Vecinos de Sant Genis dels Agudells, es constitueix 
l’Associació, en qualitat d’entitat d’interès general, sense afany de lucre, i com a eina de 
participació ciutadana, que regula les seves activitats d’acord a la Llei 7/1997 d’associacions 
de 18 de juny, (DOGC 2423 del 1 de juliol), i de l’articulat dels presents estatuts. 

 
b) Per decisió de la majoria de l’Assemblea General Ordinària de socis celebrada el 8 de 

Novembre de 2012, l’entitat passa a denominar-se d’ara en endavant Associació de Veïns de 
Sant Genís dels Agudells, a tots els efectes. 

 
Article 2 
La finalitat de l’associació és: 

a) Defensar, fomentar i millorar els interessos generals dels veïns del barri en la seva qualitat de 
vida, com a usuaris i destinataris finals de l’activitat urbanística, cultural, esportiva, 
educativa, sanitària, d’habitatge social, econòmica, de consum, de benestar social, etc.  

b) Informar i recolzar als veïns i veïnes en totes les qüestions que afectin al seu interès general. 
c) Exigir el compliment per part de l’administració dels drets reconeguts a les AA.VV., com a 

entitats d’interès general i com a eina ciutadana de participació. 
d) Rebre informació directa dels assumptes que son del seu interès. 
e) Formular propostes d’actuació en l’àmbit de les administracions públiques. 
f) Intervenir en tots los àmbits de l’administració pública en defensa dels interessos generales 

dels veïns. 
g) Utilitzar els mitjans públics per a les AA.VV. per al desenvolupament de les seves funcions. 
h) Exercitar el dret d’iniciativa popular. 
i) Exercitar el control de l’administració i la defensa dels drets de gestió. 
j) Rebre ajudes econòmiques a càrrec dels pressupostos. 

 
Article 3 
El domicilio social de l’A.VV. de Sant Genis dels Agudells, es troba a l’avinguda Jordà nº 29-31 
local, de Barcelona, 08035. 
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Article 4 
L’àmbit territorial d’acció, se circumscriu al barri de Sant Genis dels Agudells, reservant-se la 
facultat de coordinar-se, federar-se o confederar-se amb d’altres organitzacions amb objectius 
semblants en l’àmbit autonòmic, estatal, europeu, etc... 
 
Article 5 
No s’estableix cap termini de vigència de la A.VV. 
 
Article 6 
L’A.VV. gaudirà de personalitat pròpia, constituint una personalitat jurídica prou capacitada per 
adquirir, posseir i alienar tota classe de béns, celebrar contractes, crear i fomentar cooperatives de 
serveis, obligar-se en totes les accions jurídiques legals i privades, que es considerin necessàries per 
al desenvolupament i compliment dels seus fins. 
 
Article 7 
L’A.VV. es regirà pels presents estatuts, pel seu reglament de règim intern i pel seu Codi Ètic i 
Manual de Bones Pràctiques. 
 
CAPÍTOL II: Dels socis; drets i deures 
 
Article 8 
Podran pertànyer a l’A.VV. tots els veïns que ho sol·licitin, tenint dret a veu i vot només els majors 
de 18 anys. Els menors d’edat ho podran ser amb l’autorització del pare, mare o tutor. 
 
Article 9 
La Junta Directiva queda facultada per anomenar socis d’honor a aquelles persones o entitats, que 
pel seu propi prestigi o per mèrits concrets amb l’A.VV. siguin mereixedors de tal distinció. 
 
Article 10 
Drets dels membres de l’A.VV.: 

a) Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General, (sempre que no concorrin en 
els supòsits que determinen els Articles 8 i 12b). 

b) Triar o poder ser escollits per a llocs de representació o per exercir càrrecs directius, (amb un 
mínim d’un any d’antiguitat com a soci). 

c) Exercir la representació que se’ls hi assigni en cada cas. 
d) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord 

amb les normes legals i estatutàries. 
e) Elevar a l’Assemblea i a la Junta Directiva les propostes i informacions que considerin que 

poden contribuir a fer més completa la vida de l’associació i més eficaç la realització dels 
objectius socials. 

f) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels 
mandataris de l’A.VV. 

g) Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinaries.  
h) Rebre informació sobre les activitats de l’A.VV. 
i) Poder fer us dels serveis comuns que l’A.VV. estableixi o tingui a la seva disposició. 
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j) Formar part dels grups de treball. 
k) Tenir un exemplar dels estatuts. 
l) Reprovar i/o presentar una moció de censura a la Junta Directiva en els termes i condicions 

fixats en aquests estatuts. 
m) Els comptes de l’Associació sempre estaran disponibles per poder ser examinats per 

qualsevol associat/da al corrent de pagament, fent aquest/a la sol·licitud amb una setmana 
d’antelació. Codi Ètic1.b (en endavant C.E.) 

 
Article 11 
Deures dels membres de l’A.VV.: 

a) Contribuir al sosteniment econòmic de l’A.VV. amb el pagament de les quotes, derrames i 
d’altres aportacions econòmiques fixades i aprovades. 

b) Comprometre’s amb les finalitats de l’A.VV. i participar-ne activament per a solidaritzar-
se’n. 

c) Complir amb la resta d’obligacions resultants de les disposicions estatutàries. 
d) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’A.VV. 
e) Col·laborar al desenvolupament i promoció de l’A.VV., en pro dels interessos dels socis i del 

barri en general. 
f) Abstenir-se de tota gestió aïllada en nom de l’A.VV., sense el consentiment de la Junta 

Directiva, que és a qui li correspon la representació de l’A.VV. 
 
Article 12 
Els socis perdran la seva condició com a membres de ple dret per qualsevol de les següents causes: 

a) Per renuncia pròpia, que ha d’esser comunicada a la Junta Directiva. 
b) Es perdrà aquesta condició, si durant un any natural no han satisfet la seva quota de soci, 

previ acord de la Junta, i comunicant-se per escrit certificat aquesta situació al soci que ha 
deixat de complir amb les seves obligacions, fent efectiva la baixa als 30 dies naturals de la 
comunicació, si no ha corregit la seva situació d’impagament. (C.E. 3.a). 

c) Per incompliment de les obligacions estatutàries. 
d) Per expulsió, previ expedient per causa greu. 

 
 
CAPÍTOL III: L’Assemblea General 
 
Article 13 
L’Assemblea General es: 

a) L’òrgan de govern sobirà de l’A.VV., formant-ne part de la mateixa tots els socis per dret 
propi. 

b) Els membres de l’A.VV, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per 
majoria els assumptes que son de la seva competència. 

c) Tots els membres resten subjectes als acords de l’Assemblea General, inclosos els absents, 
els que en discrepin i els presents que s’hagin abstingut de votar. 
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Article 14 
L’Assemblea General te las facultats següents: 

a) Modificar els estatuts. 
b) Elegir i separar als membres de la Junta Directiva i controlar-ne la seva activitat. 
c) Aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anuals, també adoptar els acords per a la 

fixació de l’import i forma de la quota contributiva al sosteniment de l’A.VV., i aprovar la 
gestió duta a terme pels òrgans de govern. 

d) Acordar la dissolució de l’A.VV. 
e) Incorporar-se a d’altres unions d’associacions o separar-se’n. 
f) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública. 
g) Aprovar el reglament de règim intern. 
h) Resoldre sobre qualsevol altre qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan 

de l’A.VV. La relació de les facultats donades en aquest article tenen un caràcter merament 
enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General. 

i) Modificar el Codi Ètic o Manual de Bones Pràctiques de l’A.VV., amb l’aprovació d’un 
mínim del 33% dels vots del total d’associats de ple dret (C.E. disp. final). 

j) L’Assemblea General té la facultat de presentar reprovaments i mocions de censura a la Junta 
Directiva. 

 
Article 15 

a) L’Assemblea General es reunirà en sessió Ordinària com a mínim una vegada a l’any. 
b) L’òrgan de Govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que 

ho consideri convenient. 
c) I està obligat a fer-ho quan un número de socis de ple dret i no inferior al 10% ho sol·liciti 

per escrit amb identificació dels mateixos; havent de celebrar-se la mateixa en un termini 
màxim de 30 dies naturals a comptar des de la presentació de la sol·licitud. 

d) Sobre la potestat de presentar reprovacions i mocions de censura: 
 

El no compliment per part de la Junta Directiva del Codi Ètic de l’Associació, pot ser motiu 
de reprovament escrit per part del 10 % dels associats, amb identificació dels mateixos. La 
Junta estarà obligada a convocar una Assemblea General Extraordinària en un termini màxim 
de 30 dies naturals a comptar des de la presentació del reprovament. En qualsevol cas aquest 
reprovament es farà constar en l’acta de la sessió, (C.E. disp. final). El reprovament es votarà 
en la mateixa Assemblea. En el cas d’obtenir una majoria simple de vots a favor del 
reprovament, es podria donar pas a la presentació d’una moció de censura d’acord a les 
condicions que indiquen els estatuts. 

 
Son motius per presentar una moció de censura: El reprovament a la Junta Directiva de la 
majoria simple dels assistents a l’Assemblea General, el tracte de favor a polítics o a 
formacions polítiques, el fet d’obtenir pèrdues econòmiques al final dels 4 anys de mandat 
sense prou justificació davant de l’Assemblea de socis, la no presentació dels justificants de 
les despeses o els actes que incompleixen el punt 1.f del Codi Ètic de l’Associació. La Junta 
estarà obligada a convocar una Assemblea General Extraordinària en un termini màxim de 30 
dies  naturals  a comptar  des  de  la  presentació de la moció de censura. La moció de censura  
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l’han de presentar un mínim del 10 % dels associats mitjançant escrit amb identificació dels 
mateixos, excepte en el cas de majoria en el reprovament, que es farà de manera automàtica. 
 
El procediment tant pel reprovament com per la moció de censura serà el següent: 
 
Es convocarà a l’Assemblea General Extraordinària amb tres punts del dia: 

- Arguments de la moció o reprovació presentades, (amb un torn de rèplica per part de 
la Junta i un de contrarèplica per ambdues parts). 
- Precs i preguntes de l’Assemblea dirigides a ambdues parts, si s’escau. 
- Votació de l’Assemblea. 

 
En el cas de sortir aprovat a l’Assemblea el reprovament, la Junta estarà obligada 
automàticament a convocar una nova Assemblea Extraordinària per debatre la moció censura, 
en els termes i terminis fixats en els estatuts. 
 
En el cas de sortir aprovada a l’Assemblea la moció de censura, la Junta estarà obligada a 
convocar eleccions a la Junta Directiva en els termes i terminis fixats en els estatuts. 

 
Article 16 

a) L’Assemblea serà convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de 
contenir com a mínim, l’ordre del dia, el lloc de celebració, la data i hora de la reunió. 

b) La convocatòria s’ha de comunicar quinze (l5) dies abans de la reunió, mitjançant un 
comunicat adreçat a cada un dels associats o be al taulell d’anuncis del local de la A.VV., en 
llocs públics o a la plana web, o per comunicació interna en qualsevol suport digital. 

c) Les reunions de l’Assemblea les presideix el/la President/a de l’A.VV., si aquest/a no podés 
estar present, l’han de substituir, successivament; el/la vicepresident o el vocal de més edat 
de la junta, i ha d’actuar de secretari qui ocupi el mateix càrrec dins de la Junta Directiva. 

d) El secretari redactarà l’acta de la reunió, que deurà de signar el mateix president/a, fent 
constar un extracto de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de 
les votacions i la relació dels assistents (numèricament o personificada). 

e) A l’inici de cada reunió de l’Assemblea es llegirà l’acta de la sessió anterior, amb la finalitat 
de que sigui aprovada o esmenada, havent d’estar cinc dies abans l’acta o qualsevol altra 
documentació a disposició dels socis al local social. 

 
Article 17 
Constitució de l’Assemblea. 

a) L’Assemblea General es constituirà vàlidament sigui el que sigui el número d’associats 
presents o representats. 

b) El 10% dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió a l’ordre del dia d’un o 
més assumptes per tractar, i si aquesta ja estigués convocada, sempre que ho facin dins del 
primer terç del període comprés entre la convocatòria i la data de la reunió. La sol·licitud 
també es podrà fer directament a l’Assemblea, que decidirà el que consideri adient, però 
únicament es podran adoptar acords referents als punts no inclosos a l’ordre del dia 
comunicat prèviament en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes 
(3/4) parts dels presents legalment amb ple dret. 
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Article 18 

a) A les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’A.VV. 
legalment vàlid, d’acord a aquests estatuts. 

b) Els acords seran per majoria simple dels vots dels socis presents o legalment representats. 
c) Per adoptar acords sobre modificació dels estatuts, dissolució de l’associació, constitució 

d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, es necessari 
un número equivalent a les dues terceres (2/3) parts dels assistents, a excepció feta del 
supòsit recollit en l’article14i d’aquests estatuts. En qualsevol cas, les eleccions a la Junta 
Directiva, si es presenten diverses candidatures, es farà por acord simple dels socis presents i 
representats. 

d) Les candidatures que es presentin formalment tindran dret a una copia de la llista dels socis 
de l’entitat, a on constarà el seu domicili, i sempre d‘acord a la Llei de Protecció de Dades 
vigent en cada moment. 

 
CAPÍTOL IV: La Junta Directiva 
 
Article 19 

a) La Junta Directiva, dirigeix, administra i representa a l’A.VV., que composen el/la President, 
vicepresident, secretari i tresorer, aquests càrrecs han d’esser exercits per persones diferents, 
i els diferents vocals. 

b) L’elecció dels membres de la junta Directiva, que han d’esser associats amb un mínim d’un 
(1) any de antiguitat i estar al corrent de pagament de la quota associativa, es realitzarà per 
votació de l’Assemblea General. Las persones escollides entraran en funcions després de 
haver acceptat el càrrec. 

c) El nomenament o cessament dels càrrecs ha de ser certificat pel secretari sortint, amb el vist i 
plau del president sortint i ser degudament comunicat al Registre de Associacions. 

 
Article 20 

a) Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec por un període de quatre anys sense 
perjudici de poder ser reelegits. 

b) Els càrrecs directius de la Junta limitaran el seu mandat a vuit (8) anys, sense perjudici de 
poder efectuar rotació dins dels càrrecs. En tots els casos, als dotze anys ininterromputs de 
formar part de la Junta Directiva, aquests han de renunciar a formar part de qualsevol Junta 
Directiva, durant al menys per un període de 4 anys. (C.E. 3.b). 

c) El cessament dels càrrecs abans d’esgotar-se el termini reglamentari del seu mandat pot 
succeir per: 

- Dimissió voluntària presentada a la Junta Directiva mitjançant escrit exposant els 
motius de la mateixa. 

- Malaltia que incapaciti el poder exercir el càrrec. 
- Baixa com a soci de l’Associació. 
- Sanció per falta comesa exercint les funcions del càrrec. 

d) Les vacants o modificacions que es produeixin a la Junta Directiva hauran de ser cobertes per 
un altre soci per mantenir el nombre mínim de components, mitjançant acord de la resta de 
components de la mateixa, amb l’aprovació de la majoria simple d’aquesta i ratificar-se a la 
propera Assemblea General. 
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Article 21 
La Junta Directiva te les facultats següents. 

a) Representar, dirigir i administrar a l’Associació de la manera més amplia que reconegui la 
Llei; igual que complir amb les decisions adoptades per l’Assemblea General, d’acord a les 
normes, instruccions i directrius que aquella Assemblea estableixi. 

b) Prendre els acords que siguin necessaris relatius a la compareixença davant dels organismes 
públics i per exercir tota mena d’accions legals e interposar els recursos pertinents. 

c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació. 
d) Proposar a l’Assemblea General la defensa i l’establiment de les quotes que els membres de 

l’Associació han de satisfer. 
e) Convocar les Assemblees Generales i controlar que s’acompleixin els acords que s’adoptin. 
f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General per a la seva 

aprovació i confeccionar el pressupost de l’exercici següent. 
g) Contractar als empleats que l’Associació pugui tenir, d’acord al que reflexa l’article 4a del 

Codi Ètic o Manual de Bones Pràctiques de l’Associació. 
h) Inspeccionar la comptabilitat i procurar que el servei funcioni amb normalitat. 
i) Establir els grups de treball necessaris per assolir de la manera més eficient i eficaç les 

finalitats de l’Associació, i autoritzar els actes que aquests grups proposin dur a terme. 
j) Nomenar als vocals de la Junta Directiva que hagin d’encarregar-se de cada grup de treball, a 

proposta dels mateixos grups. 
k) Dur a terme les gestions necessàries davant dels organismes públics, entitats i d’altres 

persones per a aconseguir; 
- Subvencions i d’altres ajudes. 
- L’ús de locals o edificis que puguin esdevenir lloc de convivència, comunicació i 

també un centre de recuperació ciutadana. 
l) Obrir comptes corrents i/o llibretes d’estalvi en qualsevol entitat de crèdit o d’estalvi i 

disposar dels fons que estiguin en aquests dipòsits. La disponibilitat dels fons esta 
determinada a l’article 34. 

m) Resoldre provisionalment qualsevol caso no previst als Estatuts i donar-ne compte a la 
primera reunió de Junta General. 

n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera especifica a algun altre òrgan 
de govern de l’Associació, o que li hagi estat delegada expressament. 

 
Article 22 

a) La Junta directiva, convocada prèviament pel president o por la persona que el substitueixi, 
s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin i que 
en cap cas no podrà ser inferior a dos mesos. 

b) Les reunions podran ser realitzades de forma virtual, mitjançant videoconferència, xat, o 
qualsevol altre mitjà que la tecnologia posi al seu abast. 

c) S’haurà de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president 
o be si ho sol·licites un dels membres que la componen. 
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Article 23. 

a) La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha 
un quòrum de la meitat més un. 

b) Els membres de la Junta estan obligat a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara 
que, per causes justificades, podran excusar-se. La presencia del president i del secretari o de 
las persones que els substitueixin, es sempre necessària. 

c) La Junta Directiva ha de procurar prendre sempre els acords per consens, i si no fos possible 
ho farà per majoria simple dels vots dels assistents, (el vot del president es de qualitat, i 
l’exercirà exclusivament en caso de empat). 

 
Article 24. 

a) La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o 
grups de treball, si compta per a fer-ho, amb el vot favorable de dos terços (2/3) dels seus 
components. 

b) També podrà anomenar, amb el mateix fòrum, un o més mandataris per exercir la funció que 
els hi confiïn, i amb les facultats que es creguin oportunes conferir en cada cas. 

 
Article 25. 

a) Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar al Llibre d’Actes i han d’estar signats pel 
secretari i el president. A l’inici de cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de 
la sessió anterior per a la seva aprovació o modificació, si fos procedent. 

 
CAPÍTOL V: El President i el vicepresident 
 
Article 26 

a) Son pròpies del president les funcions següents: 
- Dirigir i representar legalment a l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i/o 
de la Junta Directiva. 
- Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General como de la Junta directiva. 
- Emetre el vot de qualitat en cas d’empat. 
- Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva. 
- Donar el vist i plau a les actes i als certificats confeccionats pel secretari de 
l’Associació. 
- La resta d’atribucions pròpies del càrrec i d’aquelles per a les que sigui delegat per 
l’Assemblea General o la Junta Directiva. 

b) El president es substituït en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més 
edat de la junta, en aquest ordre. 

 
CAPÍTOL VI: El tresorer i el secretari 
 
Article 27 
El tresorer te com a funció la custodia i el control dels recursos econòmics de l’entitat, així com 
l’elaboració del pressupost balanç i la liquidació dels comptes. Ha de portar un Llibre de Caixa. 
Signar els rebuts de  les quotes i d’altres documents de tresoreria. Pagar les factures aprovades per la  
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Junta Directiva, que han d’esser aprovades prèviament pel president e ingressar el sobrant en els 
dipòsits oberts en les entitats d’estalvi o de crèdit. 
 
Article 28 
El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les 
reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que 
s’hagin d’emetre i també portar el llibre de registre de socis. 
 
CAPÍTOL VII: Les comissions o grups de treball 
 
Article 29 
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball l’han de plantejar els membres de 
l’Associació que vulguin formar-ne part, ho hauran de comunicar a la Junta Directiva i explicar-ne 
les activitats que es proposen dur a terme. 
La Junta Directiva ha de controlar als diferents grups de treball o comissions, els encarregats o 
responsables de las quals, hauran de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves 
actuacions. 
 
CAPÍTOL VIII: El règim econòmic 
 
Article 30 
Aquesta associació no disposa de patrimoni fundacional. 
 
Article 31 
Els recursos econòmics de l’Associació provenen de: 

a) Les quotes que fixa l’Assemblea General pels associats. 
b) Les subvencions oficials o particulars. 
c) Les donacions, herències o d’altres llegats. 
d) Les rendes del patrimoni mateix o be d’altres ingressos que es puguin obtenir. 

 
Article 32 

a) Tots els socis de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant 
quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a 
proposta de la Junta Directiva. 

b) L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés i quotes periòdiques mensuals o anuals, 
que s’abonarien per mesos, trimestres, semestres o anualitats, existint la possibilitat d’establir 
quotes extraordinàries, segons el que proposi la Junta Directiva. 

 
Article 33 
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat a 31 de desembre. 
 
Article 34 

a) Als comptes corrents o a les llibretes d’estalvi obertes en entitats de crèdit o d’estalvi, hi han 
de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari. 
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b) Per poder disposar dels fons n’hi haurà prou amb dues signatures, una de les quals sempre ha 
d’esser la del tresorer o la del president. 

 
CAPÍTOL IX: El règim disciplinari 
 
Article 35 

a) L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin les 
seves obligacions. 

b) Aquestes infraccions es qualifiquen com a lleus, greus o molt greus i les sancions 
corresponents poden ser des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’Associació, segons el 
que estableixi el reglament intern. 

c) El procediment sancionador s’iniciarà d’ofici o be com a conseqüència d’una denuncia o 
comunicació. En el termini de 10 dies la Junta Directiva nomenarà un instructor, que 
tramitarà l’expedient sancionador i proposarà la resolució en el termini de 15 dies, amb 
audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i 
aprovada por dues terceres (2/3) parts dels membres de la Junta Directiva, la farà efectiva 
aquest òrgan de govern, també dins d’un termini de 15 dies. 

d) Contra les sancions por faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les 
persones interessades hi poden recórrer, davant de la primera Assemblea General que tingui 
lloc. Incloent aquest recurs presentat, dins de l’ordre del dia. 

 
CAPÍTOL X: Comissió de conflictes o arbitral 
 
Article 36 

a) En el cas de discrepàncies o conflictes entre 2 o més associats, la comissió de conflictes o 
arbitral escoltarà les parts implicades i resoldran sobre el tema per tal d’evitar l’enfrontament 
de les posicions. 

b) Aquesta comissió estarà formada per 2 socis voluntaris, majors d’edat, i un membre de la 
Junta de l’A.VV. En el cas que ningú s’hi ofereixi voluntari, es triaran, que sigui majors 
d’edat, 2 socis per sorteig, que hauran d’acceptar obligatòriament aquesta tasca, també es 
triaran 2 reserves, per si algun dels triats justifica amb prou claredat els motius de la seva 
negativa o no disponibilitat en el cas d’haver d’actuar aquesta comissió. El sorteig es 
realitzarà de forma, clara, pública i transparent. 

c) Aquests membres no podran tenir cap mena de relació familiar amb els implicats en 
l’assumpte en litigi, els membres d’aquesta comissió es renovaran públicament cada any, 
durant el decurs de l’Assemblea General Ordinària, amb l’aprovació d’aquesta. (C.E 6.a) 

 
CAPÍTOL XI: Sobre la protecció de dades 
 
Article 37 

a) D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica15/1999, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD), les dades dels associats s’inclouen en un fitxer anomenat “Llistat socis”, 
el responsable del qual és l’A. VV. de Sant Genís dels Agudells. Aquestes dades seran 
tractades amb  l'única  finalitat  d’informar als socis dels actes i activitats de l’Associació. En  
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qualsevol cas, els associats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició mitjançant una comunicació escrita, a la qual hauran d’adjuntar una fotocòpia del 
DNI, adreçada a l’A. VV. Sant Genís. 

b) Les dades personals incloses en aquest fitxer no podran ser mai facilitades a tercers, a 
excepció del cas contemplat en l’article 18d d’aquests estatuts. 

c) Aquest article es modificarà i actualitzarà automàticament respectant sempre les lleis de 
protecció de dades vigents en cada moment. 

d) L’incompliment d’aquest punt és motiu per presentar una moció de censura, a banda de 
poder emprendre accions legals. (C.E. 3e.) 

 
 
CAPÍTOL XII: La dissolució 
 
Article 38 
L’Associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter 
extraordinari expressament per a aquesta finalitat. 
 
Article 39 

a) Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures adients per a 
la destinació dels bens i drets de l’Associació, com a la finalitat, extinció i liquidació de 
qualsevol operació pendent. 

b) L’Assemblea està facultada para triar una comissió liquidadora sempre que ho cregui 
necessari. 

c) Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva 
responsabilitat queda limitada al compliment de les obligacions que ells mateixos hagin 
contret voluntàriament. 

d) El romanent net resultant de la liquidació ha de lliurar-se directament a la entitat pública o 
privada sense ànim de lucre que en l’àmbit territorial d’actuació de l’Associació hagi destacat 
més en la seva tasca a favor d’obres benèfiques o socials. 

e) Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a que fan referència els apartats anteriors 
d’aquest mateix article son competència de la Junta Directiva, si l’Assemblea General no 
confia aquesta tasca a una comissió liquidadora especialment destinada. 

 
Barcelona, a 1 de juliol del 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sacramento Burgos  Mª Elena Mateo  Consuelo González  Xavier Civit 
  Presidenta     Vicepresidenta    Tresorera     Secretari 


