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ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DEL CÀNCER 
ASSOCIACIÓ D’USUARIS DE LA SANITAT - CÀNCER 

 
 

 
I. DENOMINACIÓ,  FINALITATS,  DOMICILI SOCIAL,  ÀMBIT,  I JUNTA 

CONSULTIVA. 
 

1.-L'Associació Catalana del Càncer Associació d’Usuaris de la Sanitat – Càncer, és una 
associació  d'usuaris dels serveis de sanitat i consumidors de productes sanitaris, 
que centra el seu objecte social, en la defensa, informació, educació, formació, 
assistència i representació dels interessos dels malalts de càncer i dels seus 
familiars directes, en les seves relacions com a usuaris dels serveis sanitaris i 
consumidors de productes sanitaris, així com dels seus membres. 

 
A.  

L'Associació Catalana del Càncer, Associació d'Usuaris de la Sanitat - Càncer, 
s'acull, acata y divulga:  
 

- L'Art. 51 de la Constitució, que disposa que els poders públics han de 
garantir la defensa dels consumidors i usuaris i protegir amb procediments 
eficaços la seva seguretat, salut i legítims interessos econòmics. 
 

- L'Estatut d'Autonomia, i específicament els seus articles 28, 34 i 49, puix que 
al fet que els drets de les persones usuàries de serveis i consumidores es 
troben legalment protegides. 
 

- A mes, l’article 113 de l’Estatut d’autonomia, que recull expressament la 
competència de l’Administració de la Generalitat per a desplegar, aplicar i 
executar la normativa de la Unió Europea que afecti l’àmbit de les seves 
competències, atès que la normativa comunitària en matèria de consum 
esdevé un dels eixos al voltant dels quals giren les diverses polítiques 
comunitàries i, en conseqüència, incideix directament en àmbits en els 
quals l’Administració de la Generalitat disposa de competències exclusives. 
 

- La Cimera de París del 1972, on apareix, una voluntat conjunta que les 
accions de protecció de les persones usuàries consumidores esdevinguin 
un dels eixos de l’actuació comunitària. 
 

- El programa d’acció de la Comissió Europea relatiu a la protecció dels 
usuaris consumidors, de l’abril del 1975, que presenta el primer programa 
d’acció relatiu a la protecció dels usuaris i consumidors, i recollia cinc 
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categories de drets fonamentals que esdevindran el fonament de la 
normativa comunitària en aquesta matèria: el dret a la protecció de la salut i 
la seguretat, el dret a la protecció dels interessos econòmics, el dret a la 
indemnització dels danys, el dret a la informació i a l’educació, i el dret a la 
representació. 
 

- El Tractat de la Unió Europea o Tractat de Maastricht, del 1992, que eleva la 
protecció dels usuaris i consumidors al rang d’autèntica política 
comunitària. 
 

- El Tractat d’Amsterdam, que és l’hereu de tota la política comunitària duta a 
terme des del 1972 i recull que, per a garantir els interessos dels 
consumidors i assegurar-los un alt nivell de protecció, la Comunitat ha de 
promoure la protecció de llur salut, seguretat i interessos econòmics, i 
també de llur dret a la informació, a l’educació i a organitzar-se per a vetllar 
per llurs interessos. 
 

- La Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, del 1999, que s’ha 
integrat al Tractat de Lisboa, del 2007, que estableix expressament que les 
polítiques de la Unió han de garantir un alt nivell de protecció dels usuaris i 
consumidors. 
 

- El Codi de Consum de Catalunya, amb especial referència: 
 

A)  L’article 49, que eleva la protecció dels usuaris i consumidors a la 
categoria de principi rector, i no es pot impulsar la protecció de les 
persones usuàries i consumidores sense tenir present la coexistència 
d’altres principis d’igual rellevància, com el de sostenibilitat (articles 
4.3 i 45.1) o el de responsabilitat social de l’empresa (article 45.5), y el 

Títol II, que  conté els drets bàsics de les persones usuàries i 
consumidores, el capítol I  on s’enumeren els drets protegits, s’hi recull 
la particular atenció que es presta als col·lectius especialment protegits 
i es recorda que la protecció general pren com a referència el concepte 
de persona consumidora mitjana.  
 
B) Al capítol II, que desenvolupa el dret a la protecció de la salut i la 
seguretat tot fent un recorregut pels béns i serveis, en què 
l’Administració té un paper decisiu, motiu pel qual s’ha introduït en 
aquest codi el concepte bàsic del risc com a principi general de la 
regulació. 
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C) Al capítol VII, que  dóna contingut al dret a la representació, la 
consulta i la participació, alhora que conté una regulació acurada i 
innovadora de les organitzacions de persones consumidores, per a les 
quals estableix els drets i deures a què estan subjectes, i actualitza els 
criteris que cal tenir en compte per a considerar-les organitzacions més 
representatives, i com a garantia del nou sistema, es crea el Registre 
d’organitzacions i s’hi estableixen els requisits mínims d’inscripció. 
 
 

 
l'Associació Catalana del Càncer, Associació d'Usuaris dels Serveis Sanitaris – Càncer, es 
una associació sense ànim de lucre, acollida a la llei de les entitats sense finalitat lucrativa 
49/2002. 
 
 
A més, en el nostre món globalitzat de la comunicació i la informació, i davant un ampli 
desconeixement dels drets dels malalts de càncer en  la seva condició d'usuaris dels 
serveis sanitaris i consumidors de productes sanitaris, d'altres països, especialment en els 
mes pobres, és una associació constituïda com Organització No Governamental de 
Desenvolupament Internacional.  
 
Els seus objectius s'emmarquen en la col·laboració amb la política catalana i espanyola de 
cooperació internacional per al desenvolupament que s'inspira en la Constitució, en el 
reconeixement del ser humà i la seva dignitat, en la seva dimensió individual i col·lectiva 
com protagonista i destinatari últim de la política de cooperació per al desenvolupament i en 
la solidaritat entre tots els homes i els pobles, especialment amb els més desfavorits.  
 
Les seves prioritats sectorials es concreten, d'una banda, en serveis socials de salut, i 
específicament en la lluita contra el càncer. Per altra banda, en el desenvolupament de la 
investigació científica i tecnològica en oncologia, i en la seva aplicació als projectes de 
cooperació per al desenvolupament.  
 
L'Associació Catalana del Càncer, constituïda a l'empara de l'article 22 de la Constitució 
Espanyola, inscrita en el Registre del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya amb el nombre 17768, s'acull i acata en tots els seus aspectes organitzatius la 
llei 7/1997 de 18 de juny, del Parlament de Catalunya. 
 
Com Associació declarada de Caràcter Social, s'acull i acata la Llei 37/1992. especialment 
en el seu article 20.3, puix que tots els càrrecs de president, patró o representant legal són 
gratuïts i manquen d'interès en els resultats econòmics, per si mateixos o a través de 
persona interposada i dedica els beneficis eventualment obtinguts per mitjà de les seves 
activitats exemptes i no exemptes, al desenvolupament de les seves pròpies finalitats.  
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Com associació sense ànim de lucre a l'efecte de la llei 49/2002 de 23 de desembre, 
l’Associació Catalana del Càncer, adopta com propis tots els requisits que resulten 
d'aplicació de quants s'expressen en l'article tres de la citada llei 49/2002. 
 
Com Organització No Governamental de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament, d’investigació científica i desenvolupament tecnològic en oncologia, i de 
serveis de salut en l’àmbit de la lluita contra el càncer, l'Associació Catalana del Càncer 
adopta com propis els principis i objectius assenyalats en els articles 2 i 3 de la llei 23/1998 
de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, i en la llei 26/2001 de 
31 de desembre, de Cooperació al Desenvolupament, del Parlament de Catalunya.  
 
 
A. 2.   FINALITATS 
 
A.2.1   IDENTITAT: 
 

L'Associació Catalana del Càncer és una associació  d'usuaris dels serveis de sanitat i 
consumidors de productes sanitaris. Es una organització  de persones usuàries i 
consumidores, de representació, consulta i participació per a la defensa dels drets i dels 
interessos legítims de les persones malaltes de càncer y les seves famílies en llurs 
relacions com a usuàries dels serveis sanitaris  i de consum de productes sanitaris. 
 
 
A.2.2   OBJECTE SOCIAL PRINCIPAL : 

 

L’objecte social principal de l’associació es la defensa, la informació, l’educació, la 
formació, l’assistència i la representació dels interessos col·lectius dels ciutadans malalts 
de càncer en llurs relacions com usuaris de serveis sanitaris i de consum, i també dels de 
llurs membres. 
 
 
A.2 . 3  FUNCIONS: 
  
a) La informació a les persones malaltes de càncer sobre llurs drets i obligacions. 
 
b) L’educació i la formació de les persones malaltes de càncer usuàries i consumidores. 
 
c) La gestió dels conflictes en matèria de consum, especialment per mitjà de la mediació. 
 
d) L’exercici d’actuacions de defensa de llurs membres, de l’organització i dels interessos 
generals  com a persones usuàries i consumidores. 
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e) La defensa dels drets i interessos d’aquestes  persones com a consumidores de béns i 
serveis per mitjà de la funció de consulta, informe i assessorament als poders públics. 
 
f) Qualsevol altra funció que pugui derivar de les relacions de consum i defensa dels 
consumidors i els usuaris. 
 
 
A.2.4  DEURES DE L’ASSOCIACIÓ. 
 
a) Ajustar totes les actuacions als principis científics i als criteris de les autoritats sanitaries  
i als principis de bona fe, precaució i diligència i no difondre dades sense un suport adequat 
d’acreditacions, resultats analítics o controls de qualitat suficientment contrastats, sens 
perjudici de llur dret a presentar les denúncies que considerin pertinents. 
 
b) Rectificar públicament o fer cessar activitats temeràries si hi ha una sentencia judicial 
ferma. 
 
c) Col·laborar amb les administracions públiques de Catalunya per a assolir conjuntament 
els objectius assenyalats en el Codi de Consum de Catalunya. 
 
d) Oferir a les persones malaltes de càncer una protecció jurídica eficaç, adreçada a la 
reparació i indemnització pels danys i perjudicis que pateixin com a conseqüència de 
l’adquisició, l’ús o el gaudi de béns i serveis. 
 
e) Rebutjar com a membres o col·laboradors a persones jurídiques amb finalitat de lucre. 
 
b) No rebre  ajuts de qualsevol classe d’empreses subministradores de béns o serveis 
destinats a les persones malaltes de càncer, o d’entitats relacionades amb les dites 
empreses. 
 
c) No actuar amb temeritat. 
 
 
 

A.2. 5   DRETS DE L’ASSOCIACIÓ. 
 
a) Ésser declarada  d’utilitat pública i gaudir de les corresponents exempcions i 
bonificacions fiscals establertes legalment. 
 
b) Obtenir informació de les administracions públiques. 
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c) Participar en l’arbitratge de consum, adherint-s’hi i nomenant àrbitres que representin els 
interessos generals de les persones malaltes de càncer y dels seus familiars directes en els 
tribunals arbitrals. 
 
d) Gaudir de subvencions públiques i d’altres mesures de suport i foment. 
 
e) Promoure l’exercici d’actuacions administratives en defensa dels drets de les persones 
malaltes de càncer y dels seus familiars directes. 
 
f) Ésser considerada part interessada en els procediments administratius sancionadors 
que l’Associació hagi promogut, sempre que l’Associació hagi comparegut i que els 
procediments afectin a la protecció general dels interessos de les persones malaltes de 
càncer. 
 
g) Gaudir del benefici de la justícia gratuïta, d’acord amb les lleis. 
 
h) Exigir la rectificació pública de les comunicacions i informacions publicitàries enganyoses 
o il·lícites, i exercir, si escau, el corresponent dret de rèplica, d’acord amb les lleis. 
 
i) Representar les persones malaltes de càncer davant dels diferents organismes amb 
competències que els afecten de manera directa o indirecta. 
 
j) Representar les persones consumidores en els mitjans de comunicació públics i privats. 
 
k) Integrar-se en agrupacions o federacions que tinguin les mateixes finalitats i un àmbit 
territorial més ampli. 
 
l) Formar part del Ple del Consell de Persones Consumidores de Catalunya. 
 
 
 
A.2.6   OBJECTIUS COMPLEMENTARIS: 
 
En tot moment es desenvolupen exclusivament en l'àmbit de la Ciència, i d'acord amb les 
directrius de les autoritats científiques i administratives.  
  
 
1.- La investigació científica i tecnològica en oncologia i la seva aplicació en la cooperació i 
desenvolupament.  
 
-Investigació científica a través de la coordinació de temes per a tesis doctorals, mitjançant 
la coordinació entre catedràtics i professors d'universitats de diferents països Transferència 
de resultats arribats.  
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-Investigació científica específica de nous principis actius que permeten millorar la 
quimioteràpia.  
 
-Investigació científica en Teràpies Complementàries de Medicina Biològica i 
Psicooncología Curativa (Psiconeuroinmunologia).  
 
-Investigació científica de noves Teràpies Complementàries. 
 
2.- Promoció de serveis bàsics de salut en l'àmbit de l'oncologia i la seva aplicació en la 
tecnologia de cooperació al desenvolupament: Investigació, transferència i complementació 
de Teràpies Complementàries utilitzades en diferents cultures i països. Complementació i 
síntesi de teràpies de medicina oriental amb les de la medicina occidental.  
 
3.- Localització del material biològic: microcultius i plantacions.  
 
4.- Conscienciació social educació en hàbits profilàctics i promoció del diagnòstic precoç.  
 
 
Finalitats específiques:  
 
a. Conscienciar a la societat, en conjunt i especialment als anomenats grups de risc, de la 

problemàtica oncològica i dels riscos i mitjans profilàctics de cada tipus de càncer, en 
relació als respectius grups de risc. 

 
b. Impulsar la divulgació i us dels nous tests sanguinis, com els marcadors tumorals, per 

tal de millorar la detecció precoç dels càncers mes freqüents. 
 
c. Impulsar el diagnòstic precoç del càncer de mama (que afecta a una de cada divuit 

dones), d'úter i de  pròstata. 
 
d. Promoure iniciatives d'investigació científica relacionades amb les noves teràpies: 
 
e. Buscar i facilitar el material biològic per tal d’obtenir, posteriorment, els principis actius. 
 
f. Estudiar els microclimes adients i crear plantacions d'aquestes espècies vegetals. 
 
g. Conrear i atendre adientment aquestes espècies vegetals per tal d’aconseguir que es 

desenvolupem i reprodueixin correctament. 
 
h. Estimular i promoure els tractaments que, malgrat que no siguin curatius, alleugin els 

símptomes i allarguin i millorin la qualitat de vida. 
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i.  Ajudar aquests malalts, mitjançant el suport psicològic adient, perquè aprenguin a conviure 
amb la malaltia. 

 
j. Demanar a les autoritats competents els mitjans necessaris per elevar la investigació 

científica, en general, i l'oncològica, en particular, a nivell europeu i mundial evitant la 
constant fuga de "cervells". 

 
 

 
A.3.- Mitjans. 

 
Els mitjans, seran tots aquells que facilitin o possibiliten la consecució de les esmentades 
finalitats. Es desenvoluparan en tot moment d'acord els coneixements científics i amb la 
legislació d'aplicació, així com en actitud d'oferiment i de col·laboració amb les autoritats 
científiques, podent establir amb organismes públics o privats els convenis que s'acordin en 
ordre a les esmentades finalitats. 
 
 

A.4.- Domicili Social: 
 
L'Associació Catalana del Càncer estableix el seu domicili social a Barcelona, Travessera 
de Dalt 21 i 23 7º 1ª.  
 
 

A.5.- Àmbit: 
 
L'àmbit jurídic és Catalunya. La seva actuació es desenvoluparà amb criteris de cooperació 
i solidaritat internacional amb especial atenció al desenvolupament dels pobles i nacions 
més desfavorides.  
 
L'Associació Catalana del Càncer establirà estretes relacions de cooperació internacional 
orientades al desenvolupament; d'una banda amb els països més desenvolupats quant als 
objectius d'investigació científica, i, per altra banda, amb els països més necessitats de 
desenvolupament en les actuacions profilàctics i serveis de salut en l'àmbit de l'oncologia, 
podent crear delegacions en tots els referits països. 
 
Per aconseguir que les finalitats de l'Associació tinguin, en tot moment el suport científic y 
social necessari, l'Associació tindrà una Junta Consultiva, que estarà formada per 
personalitats i entitats del món de la ciència, la cultura, experts, que per la seva experiència 
puguin assessorar conjuntament o individualment a l'Associació en aquells temes de la 
seva especialitat que se'ls hi presentin. 
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Els seus membres seran nomenats per la Junta Directiva, per decisió pròpia, o a instància 
de la Assemblea General. 
 
El títol de membre de la Junta Consultiva tindrà caràcter voluntari i vitalici, a menys que 
renuncií l’interessat, i portarà al mateix temps la condició de Soci d'Honor. 
 
La Junta Consultiva no tindrà responsabilitats de cap ordre davant l'Associació, ni pels 
informes que emeti, els quals, en tot cas, seran assumits per la Junta Directiva amb la 
consideració de material de treball, sense caràcter vinculant. 
 

A.6.-Tots els acords dels òrgans de govern seran executius per si mateixos des del moment 
que constin signats en l'Acta. 
 
L'Associació, a mes a mes, actuarà com a gestora de la Fundació, que portarà el mateix 
nom y les mateixes finalitats, per tal d'assegurar la continuïtat i un millor desenvolupament 
de les seves finalitats. 
 
L'Associació transferirà al compte per a la Fundació, qualsevol romanent positiu que pugui 
haver-hi al final de cada exercici. 
 
 
 
 

II.-  ELS SOCIS 
 
 

A.7.-Se estableixen quatre categories de membres associats: 

Socis Numeraris.  

Socis Protectors.  

Socis Col·laboradors.  

Socis d’Honor. 

Son Socis d’honor els membres de la Junta Consultiva i aquelles persones físiques o 
jurídiques que s'han fet mereixedores d'aquesta distinció. 
 
Son Socis Col·laboradors aquelles persones que donin la seva col·laboració professional o 
personal. 
 
Són Socis Protectors aquelles persones físiques o jurídiques que, sense participar 
activament, donin el seu suport econòmic o material. 
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Son Socis Numeraris aquelles persones que havent-ho demanat, son admeses com a tals, 
amb unanimitat, per la Junta Directiva. 
 
Tots els socis tindran els mateixos drets, sense que els seus cònjuges o parents de 
qualsevol grau puguin ser destinataris de les operacions exemptes, ni gaudir de condicions 
especials en les prestacions dels serveis, i hauran de complir tots els deures que els 
atorguen els presents estatuts 
 
 

A.8.-Drets.  
 

1. Assistir a les reunions de l’Assemblea General, amb dret de veu i vot.  
2. Elegir o ser elegit per  als llocs de representació o exercir càrrecs directius.  
3. Exercir la representació que hom li confereixi en cada cas.  
4. Intervenir en el govern i en las gestions, om també en els serveis i activitats de l'Associació. 

d'acord amb les normes legals i estatutàries. 
5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que consideri que  pugi contribuir a 

fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials 
bàsics. 

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l‘administració i la gestió de la Junta Directiva o dels 
mandataris de l‘Associació.  

7. Rebre informació sobre les activitats de l'Associació. 
8. Fer ús dels serveis comuns que estableixi o que estiguin a disposició de l'Associació 
9. Formar part dels grups de treball. 
10. Posseir un exemplar dels Estatuts. 
 
 

A.9.- Deures dels socis. 
 

1. Ajustar  l lur actuació a les normes estatutàries. 
2. Complir els acords de I'Assemblea General i les normes que assenyali la Junta Directiva, 

per dur a terme aquests acords . 
3. Satisfer puntualment les quotes que s'estableixin. 
4. Manten ir  la col·laboració que calgui en interès del bon funcionament de 

I'Associació. 
5. Totes les persones que vulguin ser sòcies hauran de sol·licitar-ho en escrit adreçat al 

President de l'Associació. La Junta Directiva n’aprovarà l'admissió. 
6. Tots els socis poden part icipar amb plenitud de drets en la vida associativa 

 
 

A.10.-Seran donats de baixa com a socis: 
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- aquells socis que així ho sol·licitin en escrit adreçat al President de l’Associació 
- aquells socis que no paguin les quotes i derrames que s'acordin estatutàriament. 

Els socis que no paguin les seves quotes seran suspesos dels seus drets, entre els quals hi 
ha el de veu i vot a les Assemblees i seran rehabilitats en el moment que facin efectives les 
quotes pendents.  
 

 
A.11.-La Junta Directiva trametrà un requeriment al soci deutor per correu certificat. De no 

respondre al requeriment. i no posar-se al corrent de pagament. serà donat de baixa de 
l'Associació. 
 
Aquells socis que incompleixin reiteradament les obligacions socials establertes als 
estatuts, Reglament Intern o acords dels Òrgans directius. En aquest cas la Junta Directiva, 
en tenir coneixement dels fets, obrirà un expedient i donarà vista a l'interessat. després de 
la qual cosa n’acordarà l'expulsió si ho erreu convenient. 
 
 

III.-    ELS ÓRGANS DE GOVERN  
 

Òrgans de Govern son l'Assemblea General de Socis i la Junta Directiva.. 
 
 

A.12.-L'Assemblea 
 

L'Assemblea General de Socis es l’Òrgan Sobirà, i en formaran part tots els socis que estiguin 
al corrent de pagament de quotes. Cadascú  tindrà un vot que serà indelegable. 

 
 

A.13.-L'Assemblea General de Socis podrà ser Ordinària o Extraordinària. Quedarà 
vàlidament constituïda, en primera convocatòria quan hi assisteixin la meitat més un dels 
socis, i en segona convocatòria, al cap de mitja hora, sigui quin sigui el nombre 
d’assistents. Els acords seran presos per majoria dels vots emesos, llevat dels casos en 
què aquests estatuts estableixin un quòrum qualificat. 

 
Les votacions es realitzaran ordinàriament a braç alçat. i podrà ser secreta si així he acorda 
l’Assemblea. 
 
L'Acta de l'Assemblea General serà aprovada i signada pel President, el Secretari i per dos 
assistents designats per a aquesta finalitat per la pròpia Assemblea. 
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L'Assemblea General Ordinària es reunirà una vegada al any, com a mínim. Els punts de 
l'ordre del dia que s'hauran d'incloure obligatòriament a la convocatòria seran: 
 
- Proposta i aprovació de l'estat de comptes. 

- Lectura de la memòria de l'exercici anterior. 

- Projecte i aprovació del pla d'activitats del nou any. 

- Projecte i aprovació del pressupost del nou exercici. 

- Elecció estatutària del càrrecs vacants. 

- Elecció dels dos socis que hauran de signar l'acta. 

- Torn  obert  de  paraules. 

 
 

A.14.-L'Assemblea General Extraordinària es reunirà sempre que ho cregui oportú la Junta 
Directiva o quan així ho sol·liciti un mínim del 25% dels socis. En tot cas serà obligatòria la 
convocatòria d'Assemblea General Extraordinària per a modificar aquests estatuts o per a 
dissoldre l'Associació. 

 
 

A.15.-Les Assemblees s'hauran de convocar amb una antelació mínima de 20 dies mitjançant 
tramesa de carta  a  tots els socis. La convocatòria ha d’incloure l'ordre del dia. 

 
 

A.16.-La junta Directiva. 
 

La Junta Directiva estarà formada pels càrrecs de President,  Vicepresident, Secretari, 
Tresorer y els Vocals. 

 
 

 A.17.-La durada del mandat serà de cinc anys.  
 

En cas que per dimissió o per qualsevol altre motiu quedi vacant un  càrrec, serà elegit en 
la següent Assemblea General  Ordinària, per un període de temps igual al que restava a 
qui substitueix . Les funcions dels càrrecs vacants seran assumides per la resta de 
membres de la Junta 
 
Si per dimissió o qualsevol altre motiu deixen la Junta més de  la meitat dels seus 
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membres, els membres restants es constituiran en Junta Gestora que s’encarregarà 
d’administrar l'Associació en el període d'interinitat i de convocar noves eleccions en el 
termini mes breu possible. 
 

 A.18.-La convocatòria de l'Assemblea indicarà quins càrrecs es posaran a elecció. El dia en 
que s’efectuï la convocatòria es tancarà el cens de socis i no podran votar els que 
s'inscriguin després d'aquella data. 

 
Podran ser candidats tots els socis i sòcies que tinguin una antiguitat mínima d'un any. 
 
Les candidatures podran ser completes o per a algun càrrec, i es podran presentar fins al 
mateix moment de procedir a l'elecció. 
 
 

 A.19.-Tindran dret de vot tots els socis i sòcies que tinguin plenitud de drets i estiguin al 
corrent del pagament de les quotes. La votació serà secreta i es farà nominal per a 
cadascun dels càrrecs. 

 
 

 A.20.-La Junta Directiva trametrà un certificat al Departament de Justícia de la Generalitat on 
notificarà cada renovació de càrrecs. 

 
 

  A.21.-Funcions de la Junta Directiva 
 

La Junta Directiva es reunirà com a mínim un cop al mes i sempre que la convoqui el 
President o quatre dels seus membres. 

 
Si s'escau hi haurà un comitè executiu format pel President, el Secretari, el Tresorer i altres 
membres que la pròpia Junta Directiva acordi, que tindrà per finalitat resoldre qüestions de 
tràmit i autoritzar els  pagaments de despeses pressupostades, les activitats de les quals 
s'informaran a  la propera reunió de la Junta Directiva. 
 
 

A.22.-L’assistència a les reunions es obligatòria. La inassistència injustificada i repetida serà 
motiu de destitució i el càrrec quedarà vacant fins a la propera Assemblea General. la Junta 
Directiva 
 
Les funcions de la Junta Directiva son: 
 
- Tenir la representació jurídica i pública de l'Associació. 
- Gestionar i dirigir el seu funcionament. d'acord amb els presents estatuts i amb els 

acords de l'Assemblea General. 
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- Administrar-ne  els  béns. d'acord amb les previsions pressupostaries. 
- Complir les obligacions administratives i fiscals que corresponguin 

 

A.23.-La Junta Directiva respon davant l'Assemblea General de Socis de la seva actuació  i, 
en especial, de la gestió econòmica 
 
 

A.24.-Els acords de la Junta Directiva seran presos per majoria de vots dels assistents. En 
cas d'empat el President tindrà vot de qualitat. 
 
 

  A.25.-Funcions dels càrrecs de la Junta Directiva. 
 
Les funcions del PRESIDENT o PRESIDENTA son: 

 
-Representar l'Associació. 

-Presidir l'Assemblea General i la Junta Directiva. 

 
La funció dels VICE-PRESIDENTS.   

 
Es substituir el President o Presidenta quan per qualsevol causa no pugui  realitzar  les  
seves  funcions.  El  President de la Junta Directiva podra delegar expressament funcions 
de representació 
 
Les funcions del GERENT son: 
 
- Signar els contractes en nom de l'Associació. 
- Tenir poders per a comparèixer davant tercers en nom de l'Associació, inclosos els 

procediments judicials. 
- Totes les altres actuacions que caigui  realitzar per a dur a  terme  els acords de les 

Assemblees o de la Junta Directiva d'acord amb els presents Estatuts. 

 
Les funcions del SECRETARI GENERAL son: 

 
- Custodiar la documentació. 
- Portar el registre de socis. 
- Aixecar, redactar i signar les actes de la Junta Directiva i de les   Assemblees Generals 

de Socis. 
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- Autoritzar els certificats que calgui lliurar. 

 
    Les funcions del  VÍCE SECRETARI o VÍCE SECRETARIA 

 
Faran funcions de secretari en absència de qui en sigui titular. La Junta Directiva li podrà 
delegar alguna de les funcions del secretari i, en general, col·laborar amb aquest. 
 
 

    Les funcions del TRESORER o TRESORERA son: 
 

- Custodiar i controlar els recursos de l'Associació. 
- Efectuar els pagaments acordats per la Junta Directiva. 
- Signar rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. 
- Elaborar el pressupost, el balanç i la liquidació de comptes a fi de sotmetre'ls a 

l'aprovació de l'Assemblea General. 

 
 

A.26.-Cap càrrec de la Junta Directiva tindrà retribució econòmica ni tindrà interès en els 
resultats econòmics de possibles activitats que eventualment puguin produir algun benefici. 
 
 

IV..-LES SECCIONS 
 

 A.27.-Per tal de dur a terme les seves activitats socials, podran crear-se seccions que 
apleguin aquelles persones que vulguin desenvolupar activitats concretes i diferenciades 
que s'emmarquin dins les finalitats de l'Associació. 

 
 

Les Seccions es crearan per acord de la Junta Directiva. El seu funcionament es regira pels 
presents Estatuts i/o pel que s'especifiqui al Reglament intern que els desenvolupin. 
 
 

A.28.-Cada Secció tindrà un consell, els càrrecs del qual seran elegits pels membres de la 
secció d'acord amb les normes que estableixi el Reglament Intern. 
 
 

 A.29.-Cada secció elaborarà el seu pressupost, que serà presentat a la Junta Directiva per a 
la seva aprovació i inclusió en el pressupost general de l'Associació. 
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 A.30.-Qualsevol activitat d'una Secció que no estigui prevista al pressupost requerirà 
l'aprovació de la Junta Directiva. 

 
 

  A.31.-Les subvencions que rebi l 'Associació per a activitats concretes d'una Secció seran 
destinades exclusivament a aquesta finalitat. 
 
 
 

V.-   RECURSOS ECONÒMICS 
 

  A.32.-Atesa la seva naturalesa, aquesta Associació no té patrimoni fundacional. 
 
 

  A.33.-El pressupost de l'Associació serà de 5.000 euros. I es tancarà l’exercici a 31 de 
desembre de cada any.. 

 
 

  A.34.-Els recursos econòmics de l'Associació seran: 
 

- Les quotes i derrames que estableixi l'Assemblea General. 
- Els donatius. herències i llegats que la Junta Directiva accepti. 
- Les subvencions que es rebin d'organismes públics o privats. 
- Els beneficis que eventualment es puguin obtenir en el desenvolupament de les 

activitats previstes. 

 
 

  A.35.-La Junta Directiva es la responsable de la gestió econòmica de l'Associació. i ha 
d'executar-la d'acord amb les previsions pressupostaries aprovades per l'Assemblea 
General. 

 
 

  A.36.-D'acord amb les previsions pressupostaries, els membres de la Junta Directiva, un o varis, 
tindran signatura per a poder disposar dels fons de l'Associació en conseqüència en la forma que 
acordi la Junta directiva en cada moment. 

 
 

  A.37.-Qualsevol contracte que impliqui venda, gravació o pignoració de bens patrimonials de 
l 'Associació haurà de tenir vist-i-plau de l'Assemblea. 

 
 

 VI.- DISSOLUCIÓ 
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A.38.-L'Associació, només es podrà dissoldre per acord d'una Assemblea General 

Extraordinària convocada expressament per aquesta finalitat. L'acord no serà vàlid mentre 
ni hagi un terç dels socis que vulgui continuar les activitats i que es comprometin, 
formalment a assumir les obligacions contretes per l’Associació. 
 
 

A.39.-En cas d'acordar-se la dissolució de l'Associació, la Junta Directiva actuarà com a  Comissió 
Liquidadora, excepte en el cas que l’Assemblea que acordí la dissolució decideixi designar-ne una 
altra. La Comissió Liquidadora procedirà a la liquidació dels béns de l'Associació i, amb el producte 
de les vendes, extingirà  les carregues que aquesta tingui. Els béns sobrants, així com els fons 
documentals de l'Associació, seran lliurats a una Associació sense finalitats  lucratives que tingui 
finalitats semblants. 

 
 

 
DILIGENCIA per fer constar que aquests estatuts varen ser aprovats per l'Assemblea General 
Extraordinària de data 28  d’octubre de 2011.  
 
 
 
 
 
 
El Secretari: Dra. Elena Kim                                      El President: Dr. Joan Lluís Miranda Romero 


