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1. PRESENTACIÓ D’ACAVE
ACAVe es va fundar a l’any 1978, com una associació empresarial d’àmbit nacional, sense ànim
de lucre, per a la representació, defensa i foment dels interessos dels seus membres i del
sector de les agències de viatges i els seus fins polítics.
Quin àmbit d’actuació té ACAVe?
ACAVe, és una patronal d’àmbit nacional amb seu a Barcelona. Des de fa anys, però de forma
més intensa als darrers temps, s’estan integrant a ACAVe un gran nombre d’agències, les seus
centrals de les quals no estan a Catalunya però que han optat per ACAVe com associació
empresarial.
Quins són els seus fins?
L’objectiu fundacional d’ACAVe és el d’actuar com interlocutor sectorial de les agències de
viatges associades i prestar-lis els serveis útils pel desenvolupament de la seva activitat. A tal
efecte, representa als seus membres envers tota classe d’organismes i entitats públiques i
privades tant d’àmbit nacional com internacional, promou les relacions de caràcter col·lectiu
amb els nostres proveïdors i persegueix i denuncia les activitats d’intrusisme.
Qui són i poden ser membres d’ACAVe?
Actualment, l’Associació està formada per més de 450 agències de viatges. En punts de venta
ACAVe representa els interessos de més d’un miler de sucursals.
També formen part d’ACAVe els membres adherits, empreses que si bé no són agències de
viatges, desenvolupen una activitat relacionada i vinculada amb el turisme i tenen un interès
manifest en col·laborar amb ACAVe.
De quines entitats forma part?
La importància d’ACAVe radica també en la seva presència i participació activa a altres entitats
de caràcter nacional i internacional. ACAVe és membre de:
-

ECTAA (Agrupació Europea d’Associacions d’Agències de Viatges)
FTN (Foment del Treball Nacional)
Cambra de Comerç
Turisme de Barcelona
Agència Catalana de Turisme
Confederació de Comerç

4

2. AVANTATGES PER A MEMBRES ADHERITS
 IMPARTICIÓ DE 3 JORNADES DE FORMACIÓ ANUALS A LES
INSTAL·LACIONS DE L’ASSOCIACIÓ. TINDRIEN A LA SEVA
DISPOSICIÓ LA SALA DE FORMACIÓ TOTALMENT EQUIPADA
AMB WIFI, PROJECTOR I PANTALLA I AMB CAPACITAT PER A 40
PERSONES, AIXÍ COM LA SALA DE JUNTES EQUIPADA AMB WIFI
I AMB CAPACITAT PER A 20 PERSONES. LES DESPESES DE
CÀTERING I LA CONVOCATÒRIA I SEGUIMENT SERÀ A CÀRREC
DEL MEMBRE ADHERIT.

 ENVIAMENT ALS ASSOCIATS DE LA INFORMACIÓ I NOVETATS
QUE ENS REMETIN ELS MEMBRES ADHERITS. MÀX. 4
ENVIAMENTS ANUALS.

 RECEPCIÓ
DE
L’ASSOCIACIÓ.

TOTES

LES

CIRCULARS

REMESES

PER

 PARTICIPACIÓ A LES JORNADES I ACTIVITATS ORGANITZADES
PER L’ASSOCIACIÓ.

 MEDIACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ ENVERS UN CONFLICTE ENTRE UN
ASSOCIAT I UN MEMBRE ADHERIT.

 POSSIBILITAT DE PARTICIPAR ALS WORKSHOPS AMB LES
MATEIXES CONDICIONS QUE LES AGÈNCIES DE VIATGES
ASSOCIADES.
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3. QUOTES SOCIALS
Els Estatus de l’Associació preveuen al article 8 la possibilitat de que aquelles
persones jurídiques que no siguin Agències de Viatges però es trobin vinculades per la
seva activitat al Sector Turístic poden formar part de l’Associació en qualitat de Socis
Adherits.
Els Socis Adherits gaudeixen dels mateixos drets que les Agències de Viatges
associades podent intervenir a les Assemblees que es convoquen per no exercir el
dret de vot. Així mateix no podran escollir ni ser elegibles per ostentar càrrecs als
Òrgans de Govern.
Els Socis Adherits abonaran una quota anual de 910,16 € (IVA no inclòs), podent
elegir entre abonar-les bé d’una sola vegada o bé fraccionada als 4 trimestres
(227,54 €/trimestre; IVA no inclòs).
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4. SOL·LICITUD D’INGRÈS
NOM EMPRESA
N.I.F.:
President:
Director General:
Persona de contacte:
CASA CENTRAL:
Domicili:
Població:
Teèfon:
E-mail:

C.P.:
Fax:
Web:

Director:
Persona de contacte:
SI DISPOSEN DE PÀGINA WEB:

SI

NO

En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, de 13 de desembre de 1999, l’informem que les dades personals
aportats seran incorporats als fitxers de l’ ACAVe amb la finalitat de dur a terme la gestió negocial, administrativa,
comptable, fiscal de la relació que ens uneix. Així mateix, ens autoritza a enviar-li comunicacions comercials dels nostres
serveis que puguin ser del seu interès. Aquesta autorització podrà ser revocada per Vostè en qualsevol moment.
Vostè consenteix que ECTAA (Agrupació Europea d’Associacions d’Agències de Viatges), FTN (Foment del Treball Nacional)
accedeixi a les seves dades de caràcter personal, quan sigui necessari en execució de la relació que vincula a cadascuna
d’aquestes entitats amb l’ACAVe.
De la mateixa manera, Vostè consenteix la inclusió del seu nom i càrrec a l’empresa en el cens d’agències associades i
membres adherits de l’Associació al que pot tenir accés el públic en general sense cap tipus de restricció. Pot Vostè revocar
aquest consentiment en qualsevol moment, comunicant-ho per escrit a l’ACAVe la direcció de la qual consta a l’apartat
següent.
Així mateix, Vostè podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se per escrit a l’ACAVe
amb domicili a Avinguda Príncep d’Astúries 54, 5ª planta,, 08012 de Barcelona.
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Ordre de domiciliació de deute directe SEPA B2B
SEPA Business- to – Business Direct Debit Mandate
Referència de la ordre de domiciliació:
ACAVe
Av. Príncep d’Astúries,54
08012 Barcelona – Espanya

Nom del deutor / es
(titular/es de la comte de càrrec)

Direcció del deutor
A complimentar per el deutor

__________________________________________________________________
Codi postal – Població – Província
País del deutor

__________________________________________________________________
Swift BIC (8 o 11 posicions)

Número de compte – IBAN

Tipus de pagament:

Pago recurente

Data –
Localitat:__________________________________________________________
Signatura del
deutor:____________________________________________________________
Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a l'entitat del
deutor per deure el seu compte i (B) a l'entitat per efectuar els deutes en el seu compte seguint les instruccions del
creditor. Aquesta ordre de domiciliació està prevista per a operacions exclusivament entre empreses i/o autònoms. El
deutor no té dret al fet que la seva entitat li reemborsi una vegada que s'hagi realitzat el càrrec en compte, però pot
sol·licitar a la seva entitat que no vaig efectuar el deute en el compte fins avui degut. Podrà obtenir informació detallada
del procediment en la seva entitat financera.
Tots els camps han de ser emplenats obligatòriament, una vegada signada aquesta ordre de domiciliació ha de ser enviada
al creditor perquè en sigueu custodis. l'entitat del deutor requereix autorització d'aquest prèvia al càrrec en compte dels
deutes directes b2b el deutor podrà gestionar aquesta autorització amb els mitjans que la seva entitat posi a la seva disposició.
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5. ESTATUTS D’ACAVE
TITULO I
DENOMINACIÓ, NORMATIVA APLICABLE, ÀMBIT, DURADA I FINS
ARTICLE 1ER.-

Denominació i normativa aplicable

L’Associació Catalana d’Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe), es constitueix a l’empara de la Llei 19/1977 d’1 de abril, d’Associació
Sindical i el Reial Decret 873/1977, de 22 de Abril sobre dipòsit d’estatuts, per temps indefinit com una Associació Empresarial, sense ànim de
lucre, per a la representació, defensa i foment dels interessos dels seus membres i del sector de agències de viatges i sense fins polítics.
ARTICLE 2n.-

Domicili

El domicili de l’Associació s’estableix a Barcelona, Av. Príncep d’Astúries, 54, 5ª planta, i podrà ser modificat per acord de l’Assemblea
General.
Així mateix l’Assemblea General podrà acordar l’establiment de les delegacions i representacions que s’estimin oportunes per a la consecució
dels seus fins.
ARTICLE 3r.-

Àmbit territorial

Pel seu àmbit territorial, l’Associació té caràcter estatal en raó de les exigències derivades de la pròpia activitat professional de les Agències de
Viatges.
ARTICLE 4rt.-

Capacitat jurídica i d’obrar

L’Associació té personalitat jurídica i total autonomia pel compliment dels seus fins, podent posseir, adquirir, gravar i alienar tota classe de
bens: realitzar actes de disposició i de domini sobre els mateixos, comparèixer envers qualsevol autoritat, organisme o jurisdicció i exercitar les
corresponents accions i drets, i seguir tota classe de procediments.
L’Associació garanteix l’autonomia de les persones físiques i jurídiques que la constitueixen, sense perjudici del caràcter vinculant que tenen els
acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació, en les matèries que siguin de la seva competència i afectin d’interès comú
dels seus afiliats.
ARTICULO 5è.-

Fins

Pel compliment dels seus fins, l’Associació té les següents funcions:
1.La representació envers tota classe d’organismes i entitats públiques i privades, per a la defensa i foment dels interessos econòmics,
laborals i professionals dels seus membres.
2.L’establiment de serveis propis d’interès comú pel sector de les agències de viatges.
3.El foment de la solidaritat entre els seus membres i defensa de l’ètica professional.
4.L’administració i disposició dels propis recursos i la seva aplicació als fins i activitats pròpies de l’Associació.
5.El manteniment del contacte necessari amb altres organitzacions afins, de qualsevol àmbit territorial, amb el fi de prestar-se mútua
col·laboració i d’intercanviar experiències en matèria professional i sectorial que redundi en benefici de l’Associació i dels seus associats.
6.Totes quantes altres funcions es considerin necessàries o convenients pel compliment dels fins.
TÍTOL II
DELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ
CAPÍTOL I
De l’afiliació
ARTICLE 6è.-

Membres de ple dret

Podran ser membres de ple dret de l’Associació, les Agències de Viatges legalment constituïdes, que tinguin la seva Casa Central o una o més
sucursals en el territori espanyol.
La consideració de membre de ple dret s’obtindrà un cop hagi estat aprovada per la Junta Directiva la sol·licitud d’alta de l’agència i hagi abonat
el 50% de la quota d’afiliació establerta, quedant obligada a pagar el 50% dins del termini establert per la Junta Directiva. Si transcorreguts 30
dies naturals de la notificació a l’agència interessada de l’acord de la Junta Directiva, aprovant la seva sol·licitud d’alta, aquesta no hagués
satisfet el 50% de la quota d’entrada requerida, perdrà el seu dret a constituir-se com a membre de ple dret.
ARTICLE 7è.-

Membres provisionals
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Les persones físiques o jurídiques en tràmits d’obtenció del corresponent títol-llicència d’agència de viatges, que ho sol·licitin, tindran la
consideració de Membres Provisionals de l’Associació.
Les esmentades entitats, en el moment d’inscriure’s, hauran de satisfer com a mínim el 50% de la quota d’afiliació, quedant exemptes, durant el
període de tramitació del títol-llicència, del pagament de de les quotes ordinàries i extraordinàries previstes al art. 33 dels Estatuts.
El membre provisional haurà de comunicar a l’Associació l’atorgament del títol-llicència per part de l’Administració pertinent, en el termini de
15 dies naturals des de la seva notificació, així com a remetre la documentació que requereixi l’Associació, degudament complimentada, per a la
seva presentació a la Junta Directiva i la seva aprovació com a membre de ple dret. Si transcorregut l’esmentat termini, el membre provisional
no ha realitzat la notificació del títol-llicència a l’Associació o finalment renuncia a afiliar-se com a membre de ple dret, aquest perdrà la part de
la quota d’afiliació abonada, cessant la seva consideració de membre provisional.
ARTICLE 8è.-

Membres adherits

També podran ser membres de l’Associació, amb el caràcter de Socis Adhertis, aquelles persones físiques o jurídiques que no siguin Agències
de Viatges però que es trobin vinculades per la seva activitat al Sector Turístic, exercint-la o no dins de Catalunya.
ARTICLE 9è.-

Presentació de les sol·licituds d’admissió

Les sol·licituds d’admissió de nous membres de ple dret o de socis adherits, hauran de ser cursades per escrit a la Secretaria de l’Associació, de
manera que sempre quedi constància del seu ingrés.
La Secretaria s’encarregarà de tramitar la sol·licitud d’admissió, sotmetent-la a examen a la primera reunió que es celebri de la Junta Directiva.
CAPÍTOL II
Dels drets i deures
ARTICLE 10è.-

Drets dels membres

Són drets dels membres de ple dret:
1.Elegir i ser elegibles per a ostentar càrrecs als Òrgans de Govern de l’Associació.
2.Assistir amb veu i vot a les Assemblees.
3.Delegar el vot en els diferents òrgans de govern en un altre membre de ple dret que formi part de l’esmentat òrgan, podent ostentar
cadascun dels membres un màxim de 5 delegacions de vot.
4.Exercir la representació que en cada cas se’ls confereixi.
5.Ser informats oportunament de les actuacions i vida de l’Associació i de les qüestions que els afecten.
6.Utilitzar els serveis tècnics i d’assessorament de que disposi l’Associació.
7.Expressar lliurement les seves opinions en matèria i assumptes d’interès de l’Associació i formular propostes i peticions als seus
representants d’acord amb les normes legals i estatutàries.
Els membres provisionals únicament tindran dret a rebre els serveis d’assessorament necessaris per a l’obtenció del títol llicència i posada en
marxa del negoci.
Els socis adherits es beneficiaran únicament dels drets establerts als apartats 4, 5, 6 i 7.
ARTICLE 11è.-

Deures dels membres

Són deures dels membres:
1.2.3.-

El sotmetiment a allò previst als presents Estatuts.
Participar en l’elaboració i definició de l’activitat de l’Associació, a través dels diferents Òrgans de Govern de l’Associació.
Complir els acords vàlidament adoptats pels Òrgans de Govern de l’Associació.

4.Mantenir l’actuació i disposició de col·laboració necessàries per a que l’Associació pugui dur a terme els seus fins, i participar en les
activitats pròpies de l’Associació promovent-les en els diferents àmbits en els que actuï.
5.Satisfer les quotes ordinàries, així com les extraordinàries, que vàlidament s’acordin.
ARTICLE 12è.-

Representació

En cas de que l’associat sigui persona jurídica, podrà participar a les activitats de l’Associació i ser membre dels òrgans de govern l’Associació,
bé la persona que resulti ser el seu legal representant o bé la persona de l’Empresa que tingui delegació del legal representant.
En cas de que l’associat sigui persona física, podrà participar a les activitats de l’Associació i ser membre dels òrgans de govern de l’Associació,
bé personalment o bé la persona de l’Empresa en qui delegui.
CAPÍTOL II
De la pèrdua de la qualitat de membre
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ARTICLE 13è.-

Causes de pèrdua de la qualitat de membre

La qualitat de membre es perdrà per alguna de les causes següents:
1.Per voluntat de l’Empresa.
2.Per revocació del Títol-Llicència d’Agència de Viatges.
3.Per cessar en la seva activitat d’agència de viatges
4.Per cessar en la seva activitat el soci adherit.
5.Per falta de part de pagament de part de la quota d’afiliació, o de pagament de les quotes ordinàries o extraordinàries, un cop
transcorregut el termini quaranta i vuit hores des de la notificació de la situació de descobert. Durant aquest període d’impagament el soci perdrà
la qualitat de vot.
6.Incompliment dels deures que assenyalen aquests Estatuts, així com els que l’Associació estableixi com a integrants del seu Codi
d’Ètica Professional.
7.Per incompliment dels acords adoptats pels Òrgans de Govern de l’Associació.
8.Realitzar tota classe d’actuacions contràries als fins i interessos d’aquesta Associació.
En qualsevol cas, les quotes ordinàries i extraordinàries corresponents a l’exercici social en curs, hauran de ser satisfetes en la seva totalitat.
ARTICLE 14è.-

Procés i recurs

La Junta Directiva podrà separar de l’Associació a aquells membres o socis adherits que hagin incorregut en algunes de les causes enunciades a
l’article 13è. Contra l’acord de la Junta Directiva, declarant la separació d’un membre, cabrà recurs envers l’Assemblea General, que haurà de
presentar-se en el termini de 15 dies naturals des de la notificació de l’acord i que es resoldrà a la primera Assemblea General Ordinària que es
convoqui.
TÍTOL III
DELS ÒRGANS DE GOVERN
ARTICLE 15è.-

Òrgans de Govern

Són Òrgan de Govern de l’Associació:
1.2.3.-

L’Assemblea General.
La Junta Directiva.
El Comitè Executiu
CAPÍTOL I
De l’Assemblea General

ARTICLE 16è.-

Membres

L’Assemblea General és l’Òrgan sobirà de l’Associació i estarà constituïda per la totalitat dels membres de ple dret de la mateixa.
ARTICLE 17è.-

Funcions

L’Assemblea General tindrà les següents funcions:
a)
associats.
b)
c)
d)
e)
associats.
f)
g)
h)

Adoptar els acords relatiu a la representació, gestió i defensa dels interessos de l’Associació i els seus
Aprovar els objectius i plans d’actuació
Elegir el President i els membres de la Junta Directiva.
Examinar i aprovar la memòria anual d’activitats de l’Associació
Aprovar, a proposta de la Junta Directiva, les quotes ordinàries i extraordinàries que hagin de satisfer els
Aprovar o modificar els Estatuts de l’Associació
Acordar la fusió i la dissolució de l’Associació
Conèixer i resoldre les reclamacions i recursos formulats pels associats.

ARTICLE 18è.-

Reunions

L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària al menys un cop a l’any, dins del primer trimestre de l’exercici, per a examinar la memòria
d’activitats corresponent a l’exercici anterior, aprovar els objectius d’actuació, així com, si procedeix, els pressupostos anuals d’ingressos i
despeses i també l’estat de comptes corresponent a l’exercici anterior. Així mateix i quan estatutàriament procedeixi, es reunirà per a elegir al
President i membres de la Junta Directiva.
Podrà a més reunir-se per examinar i en el seu cas aprovar altres qüestions diferents als anteriors en sessió extraordinària:
1.2.3.-

A petició del President.
A petició d’una tercera part dels membres de la Junta Directiva.
Quan ho sol·liciti un número de socis que representi al menys el 20% dels membres de l’Associació, de ple dret.
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ARTICLE 19è.-

Convocatòria

En tots els casos, la convocatòria haurà de fer-se amb un mínim de 15 dies naturals d’anticipació a la data fixada per a la seva celebració, per
escrit adreçat a tots els associats, en el que es farà constar l’Ordre del Dia de l’Assemblea.
En cas d’una urgència degudament justificada l’Assemblea General podrà convocar-se en sessió extraordinària amb una antelació mínima de 3
dies naturals.
ARTICLE 20è.-

Quòrum

L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan concorrin a ella la majoria simple dels associats. En segona
convocatòria, serà vàlida la constitució de l’Assemblea qualsevol que sigui el nombre dels concurrents, havent de mediar entre una i altre al
menys 30 minuts.
ARTICLE 21è.-

Acords

L’Assemblea General adoptarà els seus acords per votació i s’aprovaran per majoria simple de vots, tant en primera convocatòria com en
segona.
Per a modificar els Estatuts, dissoldre l’Associació, o resoldre els recursos per separació d’un membre previstos a l’article 14 dels presents
Estatuts, serà necessari, tant en primera com en segona convocatòria, la majoria qualificada dels vots corresponents als dos terços dels presents i
dels representants per vot delegat.
De les reunions de l’Assemblea General s’aixecarà acta que serà aprovada a la propera reunió de l’Assemblea i signada pel President i el
Secretari.
CAPÍTOL II
De la Junta Directiva
ARTICLE 22è.-

Membres

La Junta Directiva és l’Òrgan permanent de representació, govern, gestió, administració i direcció de l’associació, i estarà composada pel
President de l’Associació, 5 Vicepresidents d’Àrea, el Tresorer i un mínim de 2 i un màxim de 6 vocals per cada Àrea.
Els Vicepresidents representaran les següents Àrees: Emissor, Corporatiu, Touroperació, Receptiu i Noves Tecnologies- Màrqueting.
ARTICLE 23è.-

Elecció de membres

L’elecció dels components de la Junta Directiva es realitzarà pel sistema de candidatures en llistes tancades amb menció del càrrec, que seran
presentades pels candidats a la Presidència, juntament amb un programa d’actuacions previstes. Així mateix dins de la mateixa llista es
designarà la persona que ocuparà el càrrec de Vicepresident Primer que coincidirà amb el càrrec de Vicepresident d’Àrea.
L’Assemblea General escollirà per majoria simple la llista tancada que passarà a composar la Junta Directiva.
Podran formar part de les llistes les persones que ostentin la representació de l’associat d’acord amb l’establert a l’article 12. Quan aquesta
representació s’extingeixi per qualsevol raó, es perdrà automàticament la condició de membre de la Junta Directiva.
Les vacants que puguin produir-se a la Junta Directiva, seran cobertes per la pròpia Junta, havent-se de sotmetre a la primera Assemblea General
que es convoqui la ratificació de les persones nomenades o l’el·lecció d’altres en el seu lloc. En cas de que l’esmentada vacant sigui la del
President serà el Vicepresident Primer qui el substitueixi.
El mandat de la Junta Directiva serà de 4 anys, sent renovable com a màxim per a dues legislatures continues, havent de mediar per a altres
renovacions una carència d’una legislatura.
ARTICLE 24è.-

Reunions i convocatòria

La Junta Directiva es reunirà al menys cada dos mesos i quan ho decideixi el President o ho sol·liciti la tercera part dels seus membres.
Las reunions hauran de convocar-se per escrit amb un mínim de cinc dies naturals d’antelació i es farà figurar a l’Ordre del Dia de la sessió.
Quan per la urgència dels assumptes a tractar, a judici del President, no convingui esperar per a la celebració de la sessió a que transcorri aquell
mencionat termini de temps, podrà ometre’s la formalitat de la seva convocatòria per escrit, fent-se constar així, expressament, a l’acta
corresponent.
Així mateix els diferents Vicepresidentes podran convocar reunions de les seves respectives àrees, per a tractar assumptes propis de les
mateixes. Les convocatòries es realitzaran per escrit, amb un mínim d’antelació de cinc dies naturals i amb l’Ordre del Dia de la sessió..
ARTICLE 25è.-

Quòrum i acords
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La Junta Directiva es considerarà vàlidament constituïda quan assisteixin a la mateixa, al menys, la majoria simple dels seus membres i estiguin
presents el President i el Secretari. Els acords es pendran per majoria simple. En cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del President.
Els membres de la Junta Directiva venen obligats a assistir a quantes reunions siguin convocats. La reiteració d’absències injustificades
ocasionarà la pèrdua de la vocalia corresponent.
De les reunions de la Junta Directiva s’aixecarà acta que serà prèviament remesa per correu electrònic a tots els membres i aprovada per la Junta
Directiva per aquesta mateixa via, en un termini màxim de 8 dies naturals des del seu enviament, sent signada per la Junta Directiva a la propera
reunió.
Les reunions de Vicepresidència d’Àrea es consideraran vàlidament constituïdes quan assisteixin a la mateixa, al menys, la majoria simple dels
seus membres i estiguin presents el Vicepresident d’Àrea i el Secretari. Els acords es prendran per majoria simple. En cas d’empat, decidirà el
vot de qualitat del Vicepresident d’Àrea.
De les reunions de les Vicepresidències d’Àrea s’aixecarà acta que serà prèviament remesa per correu electrònic a tots els membres i aprovada
pels mateixos per aquesta mateixa via, en un termini màxim de 8 dues naturals des del seu enviament, sent signada per tots els membres en la
propera reunió.
Els assumptes tractats en les esmentades reunions seran informats a la següent reunió de la Junta Directiva i en cas que la decisió a adoptar
tingui repercussió econòmica a l’Associació, la decisió haurà de ser aprovada per la Junta Directiva.
CAPÍTOL III
Del Comitè Executiu
ARTICLE 26è.-

Membres

El Comitè Executiu estarà composat pel President de l’Associació, 5 Vicepresidents d’Àrea i el Tresorer.
ARTICLE 27è.-

Funcions, reunions i acords

El Comitè Executiu tindrà les funcions de gestió i supervisió del funcionament de l’Associació, així com qualsevol altre funció de govern que li
pugui ser delegada expressament per la Junta Directiva.
Les reunions es convocaran per escrit, amb un mínim d’antelació de cinc dies naturals i amb l’Ordre del Dia de la sessió.
El Comitè Executiu es considerarà vàlidament constituït quan assisteixin al mateix, al menys, la majoria simple dels seus membres i estiguin
presents el President i el Secretari. Els acords es prendran per majoria simple. En cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del President.
De les reunions del Comitè Executiu s’aixecarà acta que serà prèviament remesa per correu electrònic a tots els membres i aprovada pels
mateixos per aquesta mateixa via, en un termini màxim de 8 dies naturals des del seu enviament, sent signada pel Comitè Executiu a la propera
reunió.
El Comitè Executiu donarà compte de totes les seves decisions a la següent reunió de la Junta Directiva, les quals seran ratificades per aquest
òrgan.
CAPITULO III
Del President, Vicepresident, Tresorer i Gerent
ARTICLE 28è.-

President

El President de l’Associació, ho serà al seu cop, de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
El President o qui estatutàriament el substitueixi, representarà legalment a l’Associació en quants actes, personacions i relacions de tot ordre i
jurisdicció hagi d’intervenir la mateixa envers els Jutjats, Tribunals i Organismes de l’Administració Pública, així com privats; convocarà i
presidirà les reunions; dirigirà els debats i executarà o farà executar els acords presos en Junta Directiva o Assemblea General.
La Junta Directiva, per majoria de dos terços, podrà acordar l’atorgament de poders per a la representació de l’Associació a favor d’un membre
del personal executiu de l’Associació o de qualsevol altre persona.
ARTICLE 29è.-

Vicepresidents d’Àrea i Vicepresident Primer

Els Vicepresidents d’Àrea tindran potestat per a convocar reunions de les seves respectives àrees, per a tractar assumptes propis de les mateixes
i informar a la Junta Directiva sobre els assumptes tractats, tot això d’acords amb l’establert a l’article 24.
El Vicepresident Primer substituirà al President en casos d’absència, vacant o malaltia, desempenyant en tals supòsits i amb caràcter general les
funcions que aquest li delegui.
ARTICLE 30è.-

Tresorer
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El Tresorer s’encarregarà de dirigir la comptabilitat de l’Associació. Així mateix prepararà els balanços anuals, així com les liquidacions de
comptes i els pressupostos d’ingressos i despeses anuals que s’han de presentar a la Junta Directiva per a que aquesta els sotmeti a la Aprovació
de l’Assemblea General.
El càrrec de Tresorer serà ostentat per un Vocal d’àrea.
ARTICLE 31è.-

Gerent

La Junta Directiva anomenarà al Gerent de l’Associació el qual actuarà com a Secretari de l’Assemblea General, de la Junta Directiva i del
Comitè Executiu i de les reunions d’àrea, a les reunions de la qual assistirà amb veu però sense vot.
El Gerent sota la dependència directa del President serà responsable de la marxa administrativa de l’Associació; dirigirà al personal; cursarà les
convocatòries i aixecarà acta de les reunions de l’Assemblea General i Junta Directiva i, en general, realitzarà quantes gestions li siguin
encomanades pel President.
TÍTOL IV
RÈGIM ECONÒMIC
ARTICLE 32è.-

Pressupost

El funcionament econòmic de l’Associació es regularà en règim de pressupost ordinari i extraordinari, que haurà de ser aprovat per l’Assemblea
General a proposta de la Junta Directiva.
L’exercici econòmic de l’Associació serà per anys naturals, i els afiliats tindran lliure accés en tot moment a la comptabilitat de l’Associació.
ARTICLE 33è.-

Recursos econòmics

Els recursos econòmics de l’Associació estaran constituïts per:
1.2.-

Les quotes d’afiliació.
Les quotes ordinàries i extraordinàries.

3.4.5.6.-

Els productes i rentes dels seus bens, els interessos bancaris i demés productes financers.
Les donacions, aportacions i subvencions que pugui rebre.
Els ingressos obtinguts per activitats i serveis prestats per l’Associació en benefici dels seus associats.
Qualsevol altre recurs de conformitat amb les Disposicions Legals.

ARTICLE 34è.-

Quotes socials

La Quota d’afiliació serà satisfeta pel nou associat al inscriure’s a l’Associació en els terminis i modalitats establerts, i la seva quantia serà
fixada per la Junta Directiva.
La Junta Directiva proposarà a l’aprovació de l’Assemblea General l’import de la quota ordinària anual de manteniment que correspongui
abonar tant als membres de ple dret com als socis adherits, així com el de les quotes extraordinàries, en el seu cas.
El pagament de les quotes socials haurà de ser atès pel membre en el termini i temps que acordi la Junta Directiva.
TÍTOL V
MODIFICACIÓ D’ESTATUTS I
DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
ARTICLE 35è.-

Modificació dels Estatuts

Aquests estatuts podran ser modificats per acord de l’Assemblea General, sent precís el vot favorable de les dues terceres parts dels membres
assistents a la mateixa (amb presencia física o representats amb delegació de vot). La proposta de modificació haurà de ser aprovada prèviament
per la Junta Directiva i comunicada a tots els membres amb una antelació mínima de 15 dies naturals a la data de celebració de l’Assemblea.
ARTICLE 36è-

Dissolució de l’Associació

L’Associació podrà dissoldre’s per disposició legal o per acord de l’Assemblea General, adoptat per dues terceres parts dels membres assistents
a la mateixa (amb presència física o representats amb delegació de vot). La proposta de dissolució haurà de ser aprovada prèviament per la Junta
Directiva i comunicada a tots els membres amb una antelació mínima de 15 dies naturals a la data de celebració de l’Assemblea.
En el supòsit de dissolució de l’Associació, les quantitats que resultin de la liquidació del seu patrimoni, un cop satisfetes totes les obligacions
pendents, es distribuirà entre els socis existents en tal moment, en proporció a les quotes que haguessin satisfet des de la seva inscripció a
l’Associació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
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Previ acord de l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, o en l’acte constituent, l’Associació podrà federar-se o afiliar-se a altres
organitzacions nacionals o internacionals d’igual o major àmbit, tant de la seva pròpia branca d’activitat com intersectorial i assenyalarà la
quota de participació dels membres i de l’Associació en les despeses federatives.
Els membres que representen a l’Associació en altre organitzacions seran designats per la Junta Directiva.
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