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ESTATUTS 

Capíto". La denominació, els fins i el dom 'cili 

Artic/e 1. 

Amb la denominació Associació CEDESC (C ntre d"Estudis i Debats de "Esquerra 
Socialista de Catalunya) es constitueix aquest entitat, que regula les seves activitats 
d'acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 2~ d'abril, del lIibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones juridiques; I Uei organica 1/2002, de 22 de mary, 
reguladora del dret d'associació, i els seus estatuts. 

El CEDESC és una Associació democratica sense anim de lucre. 

Article 2. 

Els fins de I'associació són: 

• La recuperació de la memória histórica. 

• El rearmament ideológic de la societat. 

• La defensa deis valors del socialisme de ocratic. 

Per aconseguir les seves finalitats, l'8¡Ssociació reali a les activitats següents: 

a) L'afirmació, defensa i practica conseqüent els valors i principis tradicionals del 
socialisme democratic: IIibertats democrat ques, igualtat, justicia i solidaritat 
internacionalista. 

b) Defensar el socialisme democratic com a projecte polític i economlc d'ambit 
. supranaCiorialifetmatnent"compro-mesenregi aries"-estructures economiques actuals 
amb la finalitat d'abordar amb seriositat els . 9 eus problemes del nostre temps: atur, 
explotació i desequilibri Nord-Sud, gueITes i c ITera armamenUstica, discriminació de 
totes les classes (i en espeCial per motius racials) , destrucci6 deis recursos naturals, 
etc. 

c) 	Promoure una Escola G~Centre de Debats permanent del pensament socialista, amb una 
amplia discussió sobre el pre'Sent i futur de la societat i en la qual, amb radicalitat i 
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rigor, es vagin plantejant solucions als pro lemes que van sorgint a curt, mitja j lIarg 

tennini. Mitjan98nt aquest exercici, es con ribuira a disseQyar de cara al segle XXI, 

propostes per afer realitat un nou model ec nomic d'abast internacional. 


d) Prendre diverses iniciatives per a que el deb t es traslladi al conjunt de la societat, amb 

la finalitat que els valors basats en I'ética, la onestedat, I'austeritat i la solidaritat siguin 

els dominants entre la ciutadania, fent el pos ible per tal que aquesta comunicació sigui, 

eminentment, intergeneracional. 


e} Estudiar com garantir que el desenvolupame t tecnologic estigui al servei de la societat 

(i no per la seva aplicació bél ·lica o per"l'env Iiment moral de la societat) i serveixi per a 

facilitar una real participació democratica de t ts els ciutadans en els afers públics. 


f} Fomentar debats, trobades " i publicacions per analitzar críticament la Historia de la 

Humanitat, per tal de depurar del socialisme nalisis i compromisos que són aposats a 

la seva raó d'ésser, educant a la societat (i es ecialment a la joventut) per a que rebutgi 

icombati la implantació d'organitzacions burocratitzades que neguin la llibertat 

d'expressió als seus membres. 


g} Establir contacte amb d'altres associacions i entitats que tinguin similars inquietuds, 

especialment a I'ambit de la cooperació i solidaritat, defens deis drets humans, 

organitzacions no govemamentals i col ·lecti s ecologistes, feministes, juvenils, etc., 

bescanviant experiéncies i publicacions. 


Arlic/e 3. 

• El domicili de associació s'estableix a a ciutat de Barcelona,..08010, i radica al 
Passeig Sant Joan, 26, 3er 18

. 

• Les funcions d'aquesta associació s'exe ceixen majoritariament a Catalunya. 

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

Arlic/e 4. 

Poden formar part de I'associació totes les persones físiques i jurldiques que, de manera 
lliure i voluntaria, tinguin interés en les seves finalitats . També es pot pertfmyer en qualitat 
de simpatitzant o "amic del CEDESC". 

Pel que fa a les persones físiques: ,....~ 
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1. 	 Cal que tinguin capacitat d'obrar. 

2. 	 Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, 
necessiten el consentiment deis pares o t tors per ser socis de pie dret, amb dret de 
vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva. 

3. 	 Els menors de 14 anys poden adquirir a condició d'associats i exercir els drets 
derivats d'aquesta condició per mitja deis eus representantslegals. 

Pe! que fa a les persones jurldiques: 

1. 	 La sol'licitud d'ingrés ha de ser acordada per I'órgan compete~t. 

2. 	 Les normes per les quals es regula la per ona jurídica en qüestió no han d'excloure 
la possibilitat de formar part d'una associaaió. 

Per integrar-se a aquesta associació cal prese tar una sol, licitud per escrit a la Junta 
Directiva, la qual prendra una decisió sobre la peti, ió en la primera reunió que tingui lIoc i la 
comunicara a I'assemblea general més immediata. 

Pel que fa a les persones vinculades com simpatitzants o "Amics del CEDESC", no esta n 
obligatsa pagar qualsevol tipus de quota, peró ten n el dret d'assistir al punt de debat polític 
de cada Assemblea general (art. 9. 1) i als altres adtes públics que organitzi I'associació. 

Article 5. 

Són drets deis membres de I'associació: 

1. Assistir amb veu i vota les reunions de l'Assemblea General. 

2. Elegir <> ser elegits per als lIoes de representa ció o per exercir carrees directius. 

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

4. 	 Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de I'associació, 
d'acord amb les normes legals i estatutaries. 

5. 	 Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui 
contribuir afer més plena la vida de I'associació i més eficar;; la realització deis 
objectius socials basics. 

6. 	 Sol'licitar i obtenir explicacions sobre 'administració la gestió de la Junta 
Directiva o deis matll:tataris[aries de I'associa ió. 



J.7. Ésser escoltats préviament a I'adopci de mesures disciplinarles. 

8. Rebre informació sobre les activitats de I'associació 

9. 	 Fer ús deis serveis comuns que I 
disposició. 

10. Formar part deIs grups de trebal/. 

11. Posseir un exemplar deis estatuts. 

12. Consultar els lIibres de I'associació. 

Artícle 6. 

Són deures deis membres de I'associació: 

1. 	 Comprometre's amb les finalitats de 
assolir-Ies. 

2. 	 Contribuir al sosteniment de I'associaci 
altres aportacions económiques fixades 
aquests. 

ssociaci6 estableixi o tingui a la seva 

I'associació participar activament per 

amb el pagament de quotes, derrames i 
pels estatuts i aprovades d'acord amb 

3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutaries. 

4. Acatar i complir els acords validament adoptats pels órgans de govern de 
I'associació. 

Artic/e 7. 

Són causes per ser donat de baixa de I'associac\ó: 

1. Que ho decideixi la persona interessada. que ha de comunicar per escrit la seva 
Hdecisió a la Junta Directiva. -' - -	 - - • • - . . . . ••• • • • • _ 

2. No satisfer les quotes fixades. 

3. No complir les obligacions estatutaries. 

4. Comportar-se cfefl'nanera deshonesta din re o fora de I'associació. 
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Capítol 111. L'Assemblea General 

Arlicle 8. 

1. 	 L'Assemblea General és I'argan sobi " de I'associació; els seus membres en 
formen part per dret propi i irrenunciable. 

2. 	 Els membres de I'associació, reu its en Assemblea General legalment 
constituIda, decideixen per majoria els assumptes que sóncompetencia de 
l'Assemblea. . . 

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent
hi els absents, els qui en discrepen i els pre ents que s'han abstingut de votar. 

Article 9. 

L'Assemblea General té les facultats següents: 

a) Aprovar, si escau, la gestió de I'órgan de govem, el pressupost i els comptes 
anuals. 

b) Elegir i separar els membres de I'argan e govem i controlar-ne I'activitat. 

c) Modificar els estatuts. 

d) Acordar la forma i I'import de les contrib cions al financ;ament de I'associació o al 
pagament . de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de 
I'associació. 

e) Acordar la transformació, la fusió, I'escissió o la díssolució de I'associacíó. 

f) Acordar I'íngrési la baixa en federacions o confederacíons. 

g) Sol·.lícitar Jadec!aració.d:'utilitat .pública, . 

h) Aprovar el reglament de régím íntern i les seves modificacions. 

i) Conéixer les soHícituds presentades per a ésser socí o socia, i també les altes i 
les baixes d'associats i associades per una r ó diferent de la separació <;iefinitiva. 
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j) Ratificar, si escau, la baixa disciplinaria deis associats les altres sancions 

imposades per la Junta Directiva per falte~ molt greus. 


k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribu"ides a cap altre 

órgan de l'associaci6. 


1) debatre la situaci6 política, económica i social del seu context histórico A aquest 

punt podran ser invitats per participar els slmpatftzants Ó amics del CEDESC. 


Article 10. 

1. 	 L'Assemblea General es reuneix en sef sió ordinaria com a mínim un cop I'any, 

dins deis sis mesos següents a la data de tancament de I'exercici económico 


2. 	 L'órgan de govern pot convocar l'assefl1blea general amb caracter extraordinari 

sempre que ho consideri convenient, i ho r¡"a de fer quan ho sol·liciti un 10% deis 

associats; en ·aquest cas, I'assemblea ha de tenir 1I0c dins el termini de trenta dies a 

comptar de la sol ·licitud. 


Article 11. 

1. 	 L'Assemblea és convocada per I'órgan de govern mitjan<;ant una convocatória 
(per carta ordinaria o e-mail) que ha de cont nir, com a mfnim, I'ordre del dia , ellloc, 
la data i I'hora de la reunió, de la 1a i 28 conv catória. 

2. 	 La convocatória s'ha de comunicar quirv:e dies abans de la data de la reunió, 
individualment i mitjanyant un escrit adre<;at al domicili que consti en la relació 
actualitzada d'associats i associades que ha pe tenir I'associació . . 

3. 	 Les reunibns de l'Assemblea General, le~ presideix el president o presidenta ' de 
l'associaci6. Si no hi és, I'han de substituir, successivament, el vicepresident o 
vicepresidenta o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a 
secretari/aria qui ocupi el mateix carrec a la Jumta Directiva. 

4. 	 El secretari o la secretaria redacta I'acta tle cada reunió, que han de signar ell/a 
mateixla ¡el president o· presidenta;-amb-un- xtracte·-de ·les deliberacions, el text deis 
acords adoptats, el resultat numéric de les votacions i la lIista de les persones 
assistents. 

Al comen<;ament de cada reunió de l'Assemblea eneral es flegeix I'acta de la sessió 
anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans de tota manera, ,'acta i qualsevol altra 
documentació ha d'estar a ~.ig>osició deis socis i sóci s al local social. 
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Article 12. 

1. L'Assemblea General es constitueix validament en segona convocatoria sigui 
quin sigui el nombre de persones associa es presents o representades. 

2. 	 El 10% deis associats/des poden so . licitar a I'argan de govem la inclusió en 

I'ordre del dia d'un o més assumptes pe tractar. En el cas que ja s'hagi convocat 

l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer er9 del període comprés entre la recepció 

de la convocatoria i la data en qué aquest organ s'ha de reunir. L'assemblea 

únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en I'ordre del dia, lIevat 

que s'hagi constituIt amb caracter unive sal o que els acords es refereixin a la 

convocatoria d'una nova assemblea general. 


Al1icle 13. 

1. En les reunions de l'Assemblea Gene al, correspon un vot a cada membre de 
I'associació. 

2. 	 Els acords es prenen per majoria simple devots deis socis i sacies presents o 

representats. 


3. 	 Per adoptar acords sobre la moditicació deis estatuts, la dissolució de 

I'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració 

en una de ja .existent, i la disposició o alienació de béns, " es requereix una majoria 

qualificada deis associats/des presents o rep resentats (els vots afirmatius superen la 

meitat deis emesos) . En qualsevol cas, I'elecció de la Junta Directiva, si es presenten 

diverses candidatures, es fa .per acord de la majoria simple o relativa deis socis i 

sacies presents o representats (més vots a favor que en contra). 


4. 	 Les candidatures que es presenten fOll11alment tenen dret a una copia de la lIista 

deis socis i sacies i deis seus domicilis i adreces de correu electronic, sempre que els 

associats ho autoritzin expressament. 	 " 

Capitol/V. La Junta Directiva 

Al1icle 14. 

1. 	 La Junta Directiva regeix, administra ¡representa I'associació. Componen aquest 
organ el presidentla, de u a tres vicepreside~ts/es, el secretari/aria, el tresorer/a i u a 
cinc vocals/les, carrees que han de ser exerc~s per persones diferents. " 
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2. 	 L'elecció deis membres de la Junta Directiva, que han de ser associats i majors 

d'edat, es fa per votadó de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en 
funcions després d'haver aeeeptat el carre . 

. 3. El nomenament i el cessament deis carrees s'han de comunicar al Registre 
d'Associacions mitjan~ant un certificat, emes pel secretari/aria sortint amb el vistiplau 
del presidentla sortint, que ha d'incloure t mbé I'acceptadó del nou presidentla i del 
nou secretarilaria. . 

4. Els membres de la Junta Directiva exerrceixen el carrec graturtament. 

Article 15. 

1. 	 Els membres de la Junta Directiva exer:ceixen el carrec durant u·n període de tres 
anys, sense perjudici que puguin ser reelegits. 

2. 	 El cessament deIs carrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu 
mandat pot esdevenir-se per: 

a) mort o declaraci6 d'absencia, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el 
cas de les jurídiques 

b) incapacitat o inhabilitació 

c) renúncia notificada a I'organ de govern 

d) separació acordada per J'assemblea general 


e) qualsevol altra que estableixin la lIei o el estatuts. 


3. 	 Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera 
reunió de l'Assemblea General que tingui IIoc. Mentrestant, un membre de 
I'associació pot ocupar provisionalment el carrec vacant, per acord de · la Junta 
Directiva. 

Article 16. 

La Junta Directiva té les facultats següents: 

a) Representar, dirigir ¡administrar I'associació de la manera mél? amplia que 
reconegui la Llei; ai~mateix, complir les de isions preses per l'Assemblea General, 
d'acord amb les normes, in~truccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi. 
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b) Prendre els acords que calgui en r lació amb la compareixen9a davant deis 
organismes públics i per exercir tota men d'accions legals i interposar e/s recursos 
pertinents. 

c) Proposar a l'Assemblea General la def nsa deIs interessos de I'associació, 

d) Proposar a l'Assemblea General la def nsa de I'establiment de les quotes que els 
membres de I'associació han de satisfer. 

e) Convocar les assemblees generals i c ntrolar que es compleixin els acords que 
s'hi adoptin. 

f) Presentar el balanc i I'estat de compte de cada exercici a l'Assemblea General 
perqué els aprovi, i confeccionar els pressu ostos de I'exercici següent. 

g) Contractar els empleats que I'associaci pugui tenir. 

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocu ar-se perque els se':Veis funcionin amb 

normalitat. 


\ 

i) Establir grups de trebal! per aconseguir de la manera més eficient i efica9 els fins 

de I'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme. 


j) Nomenar 'els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup 
de treball , a proposta deis mateixos grups , 

k) Dur a terme les gestions necessaries davant d'organismes púb/ics, entitats 
altres persones, per aconseguir: 

-subvencions o altres ajuts 

-I'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un !loc de convivencia i comunicació 

i també un centre de recuperaci6ciutadana 


1) Obrir comptes corrents i lIibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crédit o 
d'estalvi i disposar deis fons que hi hagi en quest dipósit. La disposició deis fons es 
determina a I'article 28. 

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas Qlueno hagin previst els estatuts i donar
ne compte en la primera reunió de I'Assembl a General. 

n) Qualsevol a/tra facu/tat que no estigui atribuIda d'una manera específica a algun 
altre órgan de govern de I'associació o que Ii hagi estat delegada expressament. 

.. 
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. Artícle 17. 

1 La Junta Directiva, convocada prévia ent pel presidentla o per la persona que 
ellla substitueixi, s'ha de reunir en sessi' ordinaria amb la periodicitat que els seu s 
membres decideixin, que en cap cas no po ser inferior a una vegada cada trimestre. 

2 S'ha de reunir en sessió extraordinaria quan la convoqui amb aquest carckter el 

presidentla o bé si ho sol, licita un ter~ deis embres que la componen. 


Artícle 18. 

1 La Junta Directiva queda constituTda validament si ha estat convocada amb 

antelació i hi ha un quórum de la meitat més un deis seus membres. 


2 Els membres de la Junta Directiva est n obligats a assistir a totes les reunions 

que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. 

L'assisténcia del presidentla o del secr:etari/aria o de les persones que els 

substitueixin hi és necessaria sempre. 


3 La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots deis assistents. 

Artícle 19. 

1 La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses 

comissions o grups de treball si compta, p'er fer-ho, amb el vot favorable de dos 

teryos del sel!s membres. 


2 També pot nomenar, amb el matei~ quórum, un o uns quants mandataris per . 

exercir la funció que els contli amb les fa ultats que cregui oportú conferir-los en 

cada caso 


3 No són delega bies la formulaci6 deis Gomptes ni els actes que hagin de ser 

autoritzats o aprovats per l'Assemblea General. 


Artícle 20. 

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer consta en el llíbre d'actes i han de ser signats 

pel secretari/ariai el presidentla. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de IIe9ir 

I'acta de la sessió anterior perqué s'aprovi o es rectifi ui, si és procedent. 


' .,.---. 
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· Capitol V. La presidencia i la vicepresiden 

Article 21. 
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Són propies del presidentla les funci0r,s següents:Dirigir í representar legalment 
I'associació, per delegació de l'Assemblea eneral i de la Junta Directiva. 

a) 	 Presidir i dirigir els debats, tan de l'Assemblea General com de la Junta 
Directiva. 

b} Emetre un vot de qualitat decís rí en els casos d'empat. 

c) Establir la convocatoria deles reuníons de l'Assemblea General i de la 
Junta Directiva. 

d) 	 Visar les actes els certificats confeccionats pel secretarilé3ria de 
I'associació. 

e} 	 Les atribucions restants propies del carree i aquel/es per a les quals el 
deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva. 

El presídentla és substítu"it, en cas d'absen ia o malaltia, pel vicepresidentla -si n'hi 
ha- o ellla vocal de més edat de la Junta, r:eer aquest ordre. 

eapitol VI. La tresoreria i la secretaria 

Artic/e 22. 

El tresorer/a té com a funció la custodia i el control ~els recursos de I'associació, com també 
I'elaboració del pressupost, el balanc;; · i la /iquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. 
Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per 
la Junta Directiva, les quals han de ser visades préviament pel presidentla, i ingressa el que 
sobra en diposits oberts en establiments de crédit o d'estalvi. 
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Artícle 23. 

El secretari/aria ha de custodiar la documentaci' de I'associació, aixecar, redactar i signar 
les actes de les reunions de l'Assemblea General la Junta Directiva, redactar í autoritzar els 
certificats que calgui Iliurar, i també portar elllibre e registre de socis i sócies. 

Capítol VII. Les comissions o grups de treball 

Article 24. 

La creació i constitució de qualsevol comissió q grup de trebalJ, I'han de plantejar els 
membres de I'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i 
explicar les activitats que es proposen dur a terme, sempre relacionats als objectius de 
\' associació (art.2 deIs Estatus) i als ,acords de les seves Assemblees generales. 

La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, 
els encarregats deis quals Ii han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves 
actuacions. 

Capitol VIII. El regim económic 

Article 25. 

Els recursos económics de I'associació es nodreixen de: 

b) les subvencions oficials o particulars 

e) les donacions, les herencies o els IIegats 

d) les rendes del pemmoni mateix o bé d'altI1es ingressos que puguin obtenir-se . 
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Article 26; 

Tots els membres de l'associaci6 tenen I'obligació de sostenir-Ia economicament, mitjanyant 
quotes o derrames, de la manera i en la propo ció que detennini "Assemblea General a 
proposta de la Junta Directiva. 

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periodiques mensuals ~ue s'han 
d'abonar per mesos, trimestres o semestres, se.... ons el que disposi la Junta Directiva- i 
quotes extraordinaries. 

Arlicle 27. 

L'exercici economic coincideix amb I'any natural i q eda tancat el 31 de desembre. 

ArlicJe 28. 

En els comptes corrents o lIibretes d'estalvis obertés en establiments de credit o d'estalvi, hi 
han de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/aria 

Per poder . disposar deis fans cal tenir dues firmes, una de les quals ha de ser la del 
tresorer/a o bé la del president/a. 

CapítollX. El regim disciplinari 

Artic/e 29. 

L'organ de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i socies. 

Aquestes infraccions es poden qualificar de lIeus, greus i molt greus, i les sancions 
corresponents poden anar des d'una amonestació fili'ls a I'expulsió de I'associació, segons el 
que estableixi elreglament 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 nomen a un instructor, que tramita 
I'expedient sancionador i pro posa la resoludó en el t nnini de 15 dies, amb audiencia previa 
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del presumpte infractor, que tindra 15 dies per presentar les seves al·legacions. La resolució 
final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts deis membres de la Junta 
Directiva, I'adopta aquest órgan de govem també dins d'un període de 15 dies. 

En els casos de sancions per faltes molt gre s acordades per la Junta Directiva, les 
persones interessades poden sol, licitar la im~gnació de la sanció davant la primera 
aS8emblea general que tingui lIoc. 

Capítol X. La dissolució 

Arlicle 30. 

L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caracter 
extraordinari expressament per a aquest fi. L'acor de dissolució s'ha de obtenir amb el 75% 
deis vots deis socís presents a la mateixa. 

Arlicle 31. 

1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre.les mesures oportunes 
tant pel que fa a la destinació deis béns i drets de I'associacíó, com a la finalitat, I'extinció i la 
liquidació de qualsevol operacíó pendent. 

2. L'Assemblea esta facultada per elegir una corhissió liquidadora 'sempre que ho cregui 
necessari. 

3. Els membres de I'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva 
responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret 
voluntariament. 

4. El romanent net que resulti de la liquidacíó s'ha Cie lIiurar directament a I'entitat pública o 
privada sense afany de lucre que, en I'ambit territorial d'actuació de I'associació, hagi 
destacat més en la seva activitat a favor d'obres benefiques o entitats que treballin pels 
mateixos bbjectius quel'aSS'Citlació:'" --' .... --- -' ..- - . .. - -- - . .--.. 

5. Les funcions de Iiquidaci6 i d'execució deis acords a qué fan referéncia els apartats 
anteriors d'aquest mateix article, són competéncia de la Junta Directiva si l'Assemblea 
General no confereix aquesta missi6 a una comissló liquidadora especialment designada a 
aquest efecte. 
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Aquets Estatuts han sigut aprovats o adaptats per acord unanim deIs socis que han assistit a 
la Assemblea General Extraordinaria celebr da a tal efecte en Barcelona, el 21 de 
desembre del 2.012 . 

Diligencia per fer constar que aquests Estatuts s'ltlan aprovat en f'assemblea general de data 
21 de desembre del 2.012 

El Secretari: Eduardo Martin Rubio, 

. , .. ,~ 

i: 



Generalitat de Catalunya G0ner ;':1litat de C8t~'¡I.I':I ,"'\
Oepartament de Justicia
mm. Oirecció General de Oret i d'Entitats Jurídiques 
 Oepür ament de Justít..ia 

Certifico que aquests estatuts concorden amb els original s de I'entitat, 

les dades d'inscripció de la qual consten a continuació. 
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...... a. Núm. d'ínscripció 17713 

~ ~ IDJ ªeneralitat de atalúAya 
;:¡ .!l! Dala Resolució 05/06/2013 OepartaA1em JLJstícia 
~ ~ _____________________-liY,uJ-Ju.uir,ee:!;cciÓ Gene al de Ore\ 

>- E Secció 1a del Registre de Barcelona i d'Entítats Juric lquea 
e rl Se r tel de Re istre 1 ,Aas8880rament 
~ ~ La Responsable de publicitat registral d'EntttalS de Prtv'iIt 

8~ Data 28 de juny de 2013 


