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ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ PROVINCIAL D'EMPRESES
D'AUTOMOCIÓ"

CAPÍTOL I

CONSTITUCIÓ, DURACIÓ, DOMICILI, ÀMBIT, FINALITAT, FUNCIONS I
FACULTATS.

ARTICLE 1r.Amb la denominació d’Associació Provincial d’Empreses d’Automoció, es constitueix
l’Associació que regularà les seves activitats, d’acord amb la Llei 7/1997 de 18 de juny
d’associacions (DOGC 2423 de l’1 de juliol) i Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març (BOE
73/2002 de 26 de març), i els seus estatuts. Podran formar-hi part totes les empreses
d’eines, utensilis i components, de reparació i venda de vehicles i dels seus accessoris, o
qualsevol altre tipus d’empresa del sector d’automoció, que tinguin els centres de treball a
les comarques de Lleida.

ARTICLE 2n.L'ASSOCIACIÓ PROVINCIAL D'EMPRESES D'AUTOMOCIÓ, tindrà independència
dels partits polítics, de l'Administració i de les confessionalitats religioses.

ARTICLE 3r.L'Associació es regirà per les normes legals esmentades a l'article 1r., per aquelles que
legítimament vinguin a substituir-les, per aquelles que complementin, pel contingut
d'aquests Estatuts i per les decisions vàlidament adoptades pels Òrgans de Govern.

ARTICLE 4t.L'Associació gaudirà de plena personalitat jurídica i de capacitat per a desenvolupar la
tasca per la qual ha estat creada, així com de la més completa autonomia i independència
per al compliment de les seves finalitats.

ARTICLE 5è.- Durada
L'Associació es crea per temps indefinit.
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ARTICLE 6è.- Domicili
El domicili legal de l'Associació serà a la ciutat de Lleida, C/ Lluís Companys, número 1,
7è 3a, podent-se traslladar mitjançant acord de l'Assemblea General, la qual també podrà
acordar l'establiment d'altres delegacions en altres ciutats de la província o del territori
Estatal.

ARTICLE 7è.- Àmbit territorial
L'àmbit de l'Associació comprèn tot el territori de la provincia de Lleida

ARTICLE 8è.- Àmbit funcional
L'Associació restarà oberta per a totes aquelles empreses que desenvolupin les activitats
assenyalades a l'art. 1.

ARTICLE 9è.- Finalitats
Els objectius de l'Associació són la defensa dels interessos de tipus econòmic-social dels
seus associats. Promocionarà, també, aquelles tasques que contribueixin a fomentar el
prestigi de l'activitat, de l'harmonia i del companyerisme entre els associats, així com a
l'augment del seu nivell professional i humà i la promoció d'un sistema de seguretat que
els protegeixi, al màxim, contra tota classe de contingències.
Es procurarà, per tant, aconseguir els següents objectius:
1.- La representació i la defensa de tots els professionals davant aquelles persones i entitats
de l'Administració Pública, Estatal, Comunitària, Autonòmica, Provincial i Local, dels
Organismes Autònoms, Delegacions, Juntes, Jurats, Tribunals Ordinaris i Especials de
qualsevol grau, classe i jurisdicció, així com en altres Organismes, Organitzacions,
Associacions, Col·legis, Cambres i persones físiques i jurídiques tant Estatals com
estrangeres. Per tot el qual, serà competència de l'Associació l'exercici de tota classe
d'accions, excepcions i recursos, així com el dret de petició previst a la Llei de 12 de
novembre del 2001.
2.- Promoure la comunicació, la convivència i la solidaritat entre els seus membres i
solucionar les qüestions que puguin provocar entre ells algun conflicte, per motiu de
l'exercici de l'activitat industrial
3.- La defensa del sistema de l'empresa privada i de l'economia del mercat i la promoció i
l'ajut, a fi de mantenir una bona imatge pública de l'empresari.
4.- La promoció del sector, així com la canalització i l'endegament de l'activitat
professional, l'increment de les operacions conjuntes, etc., la profesionalització dels
mateixos, així com la formació i informació per tots els seus membres
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5.- Contribuir a la consecució de la unitat empresarial i al millor servei a les empreses
associades, facilitant la possible integració a l'Associació Provincial que pugui
correspondre d'àmbit Estatal i també la possible federació amb altres associacions i
organitzacions d'àmbit provincial, Autonòmic o Estatal, d'acord amb l'Organisme de
govern competent.
6.- En general, totes les iniciatives i objectius encaminats al desenvolupament i al
perfeccionament de les empreses associades.
ARTICLE 10è.- Funcions
L'Associació, per al compliment dels seus objectius i amb caràcter general, tindrà les
següents funcions:
1.- La representació, la gestió i la defensa dels interessos econòmics i professionals dels
seus membres.
2.- La iniciativa i la negociació, si és necessari i dins de l'àmbit territorial i funcional, dels
Convenis col·lectius laborals de treball d'acord amb la legislació que ho regula.
3.- El plantejament davant els organismes competents, segons les lleis, de les situacions i
dels conflictes laborals que puguin presentar-se en l'àmbit territorial i funcional de
l'Associació.
4.- La creació de serveis propis d'interès comú per als seus afiliats.
5.- L'administració de les seves pròpies disponibilitats econòmiques i la seva aplicació per
als objectius i per a les activitats de l'Associació.
6.- Aquelles funcions que puguin atribuir-li quan siguin acordades pel Govern referides a
la regulació de l'activitat o de la professió.
7.- La informació als seus socis d'aquelles novetats que siguin d'interès per l'activitat en
matèria legislativa, tècnica, econòmic-financera o qualsevol altra, a través dels mitjans de
difusió al seu abast.
8.- L'assessorament als membres en aquelles qüestions que, directa o indirectament,
afectin al desenvolupament sòcio-econòmic de l'empresa.
9.- El sanejament de la clientela comú, establint els oportuns serveis d'informació mútua i
reservada i la conclusió dels acords col·lectius, pel que fa al procediment que cal adoptar
amb els clients morosos. Sense perjudici de l’anterior, els membres o socis de l’Entitat
podran, lliurement, facilitar a l’Associació el nom i la resta de dades dels clients que no
paguin les factures, per la qual cosa, per cap soci serà vinculant facilitar qualsevol tipus
d’informació que, d’alguna forma, pugui vulnerar les disposicions existents en matèria de
lliure competència.
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10.- La intervenció a l'estudi i al debat d'aquelles mesures de tipus econòmic-social que
afectin a l'activitat, així com el recolzament a la iniciativa per a la reforma, o millorament
de les nostres lleis substantives i adjectives civils, mercantils, fiscals, criminals o
administratives.
11.- La tramitació i l'atorgament del carnet d'empresa amb responsabilitat i la implantació
de les proves i dels requisits per a la seva concessió, d'acord amb l’Administració pública.
12.- La repressió i la persecució, per tots els mitjans legals al seu abast, de les pràctiques
d’intrusisme professional o de qualsevol de les seves formes.

ARTICLE 11è.L'Associació, per aconseguir el compliment dels seus objectius i per a l'exercici de les
seves funcions, podrà adquirir, posseir, gravar i vendre tota classe de béns, de drets i
d'accions.

Capítol II

DELS ASSOCIATS.- DRETS I DEURES.
ARTICLE 12è.- Dels socis
Podran adquirir la qualitat de membre de l'Associació totes aquelles persones, tant
naturals com jurídiques, que en el territori de les Terres de Lleida desenvolupin les
activitats esmentades en el Capítol I, art. 1r. , d’aquests estatuts.
ARTICLE 13è.Els membres de l’Associació podran ser:
a) Socis
b) Col·laboradors
c) Membres honoraris
a) Els socis de ple dret es regiran per les normes d’aquests Estatuts.
b) Col·laboradors, seran membres que mantenen el seu títol de propietat de
l’Associació, i que hauran causat baixa en la seva activitat empresarial relacionada
amb l’article primer d’aquests estatuts. Abonaran la quota aprovada anualment per
la Junta Directiva i ratificada per l’Assemblea General. Es regiran per les normes
generals d’aquests Estatuts
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c) Membres honoraris, ho seran tots aquells que, amb la seva actuació, s'hagin fet
creditors a aquesta distinció, que siguin nomenats per la Junta Directiva i ratificats
per l’Assemblea General. Els esmentats membres, tant si contribueixen com no al
sosteniment de l'Associació, tindran dret a assistir a les assemblees amb veu però
sense vot.

ARTICLE 14è.La qualitat de membre de l'Associació podrà adquirir-se pel fet d'iniciar les activitats
pròpies del seu àmbit funcional o quan es vinguin desenvolupant aquestes tasques dins el
territori de les Terres de Lleida. També s'adquiriran quan es compleixi amb les formalitats
fiscals i administratives a les quals es troba subjecta l'activitat, especialment caldrà posseir
el carnet d'empresa amb responsabilitat quan fos legalment preceptiu tenir-lo i a més a
més:
a) Pagar la quota d'entrada que acordi la Junta Directiva.
b) Ésser acceptat per la Junta.

ARTICLE 15è)
Les empreses que siguin societats participaran a l'Associació a través dels representants
designats per les mateixes, els quals hauran de tenir la condició de membres del Consell
d'Administració, Director Gerent o Apoderat, o d’un càrrec similar.

ARTICLE 16è.- Pèrdua de la qualitat de membre.
La qualitat de membre es perdrà:
a) Quan els empresaris cessin en l'activitat o perdin els requisits exigits per a l'exercici
de la seva professió o per a continuar sent membres de l'Associació.
b) Per renúncia voluntària, manifestada per escrit adreçada al president de l'Associació.
c) Per sanció acordada per la Junta Directiva i ratificada per l'Assemblea, previa
tramitació de l’oportú expedient sancionador conforme el que disposa en els articles 20
i concordants d’aquests estatuts.
La pèrdua de qualitat de soci porta com a conseqüència la renúncia a tots els drets, sense
que es pugui exigir la devolució ni total ni parcial de les quotes pagades. El cessant serà
responsable en la participació de les despeses procedents de les gestions en curs a la data
de la baixa i haurà, a més a més, de pagar la quota corresponent a temporalitat en què es
produeixi el cessament o la baixa.
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ARTICLE 17è.- Drets.
Són drets dels associats:
1.- Elegir i ésser elegit per a llocs de representació i desenvolupar càrrecs directius. A fi
que els membres de l'Associació puguin fer ús d'aquest dret, caldrà que estiguin al corrent
del pagament de les seves respectives quotes.
2.- Assistir amb veu i amb vot a les sessions de l'Assemblea.
3.- Informar i ésser informat sobre els temes d'interès col·lectiu que elabori l'Associació.
4.- Obtenir el recolzament de l'Associació per a la defensa dels interessos professionals
quan es produeixi perjudici per part de terceres persones.
5.- Expressar, lliurement, les seves opinions en matèria i en assumptes d'interès per a
l'Associació.
6.- Utilitzar, sense limitació, les dependències i els serveis tècnics de protecció i
d'assessorament tant de caràcter professional, econòmic com cultural de què disposi
l'Associació.
7.- Formar part en les representacions o en les comissions designades per a estudis, per a
gestions i per a defensa dels interessos comuns.
8.- Podrà exercir el dret de recurs per escrit raonat, quan consideri que se'l perjudica en els
seus drets de membre de l'Associació, davant el president i la junta directiva de
l'Associació, els quals hauran de resoldre en el termini de tres mesos.
9.- Examinar els llibres de comptabilitat i d'actes, així com censura, mitjançant l'oportuna
proposta presentada a l'Assemblea General, la tasca de la Junta Directiva o la de qualsevol
membre, òrgan o servei de què disposi l'Associació.
10) A rebre un exemplar actualitzat dels Estatuts de l’Associació.
11) A ser informat de la composició dels Òrgans de Govern i representació de
l’Associació, del seu estat de comptes i del desenvolupament de l’activitat.
12) A ser escoltat amb caràcter previ a adoptar mesures disciplinaries contra ell, i a ser
informat dels fets que han dut a terme aquestes mesures, havent de ser motivat l’acord que,
en el seu cas, imposi la sanció.
13) A impugnar els acords dels Òrgans de l’Associació que estimi contraris a la Llei o als
Estatuts.
14) A separar-se voluntàriament de l’Associació en qualsevol moment.
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ARTICLE 18.- Deures.
Són deures dels membres de l'Associació:
1.- Assistir a les Assemblees i a les reunions a les que fos convocat.
2.- Participar en l'elecció de representants als diferents òrgans de govern de l'Associació.
3.- Actuar d'acord als principis i a les normes estatutàries.
4.- Complir els acords vàlidament adoptats pels Òrgans de Govern.
5.- Respectar la llibertat de pensament i no entorpir, ni directa ni indirectament, les
activitats de l'Associació.
6.- Facilitar la informació solvent i responsable sobre les dades, la plantilla, les
instal·lacions, etc. que li siguin sol·licitades per l'Associació, sempre que no es refereixin
a secrets de tècnica comercial o industrial.
7.- Contribuir al sosteniment econòmic de l'Associació a través de les aportacions que
s'acordin i que siguin aprovades per l'Assemblea General.
8.- Mantenir la disciplina i prestar la col·laboració necessària a fi que l'Associació funcioni
amb eficàcia, abstenint-se d'actuar en caràcter individual en aquells assumptes que, per
afectar a la totalitat o a part dels associats, siguin competència de l'Associació.

Capítol III
DEL RÈGIM DISCIPLINARI
ARTICLE 19è.- Sancions.
Les sancions podran imposar-se als membres de l'Associació per incompliment dels seus
deures segons el següent criteri:
a) Apercebiment.
b) Amonestació pública.
c) Suspensió temporal dels drets electorals fins una limitació de dos anys.
d) Sanció econòmica fins el límit que la Junta Directiva consideri just i suficient a fi de
poder reparar el dany causat.
e) Expulsió de l'Associació.
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ARTICLE 2Oè.- Procediment.
Per a la imposició de qualsevol sanció caldrà incoar expedient per la Junta Directiva que
s'iniciarà d'ofici o a sol·licitud de la part interessada.
La Junta Directiva nomenarà un dels seus membres que efectuarà la funció de Jutge
Instructor, el qual nomenarà, d'entre el personal tècnic al servei de l'Associació, aquella
persona que hagi de desenvolupar les funcions de Secretari.
Es formularà un plec de càrrecs del qual se'n donarà trasllat al membre expedientat, i al
qual se li concedirà el termini de vuit dies a fi que pugui contestar-lo i proposar la prova
que cregui convenient.
Dins del termini dels vint dies següents es practicarà la prova proposada per part de
l'expedientat i la que el Jutge Instructor consideri necessària a fi d'arribar a l'aclariment
dels fets.
Després de practicada la prova es donarà per conclòs l'expedient i es trametrà a la Junta
Directiva amb la proposta de resolució formulada pel Jutge Instructor.
La Junta Directiva emetrà el resultat a la propera reunió reglamentària.
Contra la decisió de la Junta Directiva es podrà efectuar recurs davant l'Assemblea, en el
termini màxim de quinze dies des de la notificació de la resolució.
Si la sanció acordada per la Junta Directiva fos la d'expulsió, caldrà que aquesta decisió
sigui ratificada per l'Assemblea a fi que sigui efectiva.
Contra els acords de l'Assemblea no es podrà interposar cap mena de recurs, sense
perjudici dels pertinents davant les Administracions Públiques i els Tribunals de Justícia.

Capítol IV
ÒRGANS DE GOVERN
ARTICLE 21è.- El govern de l'Associació estarà a càrrec de:
a) L'Assemblea General.
b) La Junta Directiva.
c) La Presidència.
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ARTICLE 22è.- Assemblea General.
L'Assemblea General estarà composada per la totalitat dels membres de l'Associació i és
l'Òrgan Superior de Govern i de representació de caràcter extraordinari. S'entendrà
vàlidament constituïda a la primera convocatòria, si s'hi troben presents o representats més
de la meitat dels socis, i a la segona, qualsevol que en sigui el seu nombre.

ARTICLE 23è.-Les matèries d'exclusiva competència de l'Assemblea són les següents:
1.- Aprovació i modificació dels Estatuts.
2.- La implantació i la supressió de serveis i l'aprovació de les reglamentacions per les
quals ha de regir-se.
3.- La federació i la fusió de l'Associació.
4.- La dissolució de l'Associació.
5.- L'aprovació dels pressupostos, de les liquidacions, de les memòries d'activitats i dels
plans i programes d'actuació.
6.- L'adquisició, venda o gravamen de béns immobles i, en general, qualsevol operació
econòmica d'importància fora de lo pressupostat.
7.- El canvi de la seu social.
8.- L'aprovació de la quantia i els períodes en què han d'ésser pagades les quotes i les
derrames, tant les ordinàries com les extraordinàries, per les quals ha de mantenir-se
l'Associació.
9.- En general, qualsevol matèria que sotmeti a la seva decisió la Junta Directiva.
10.- Tots els membres resten subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els
absents, els qui en discrepin i els presents que s’han abstingut de votar.

ARTICLE 24è.L'Assemblea General es reunirà, al menys, una vegada a l'any en sessió ordinària per
aprovar el pressupost pel proper exercici i la liquidació i la memòria d'actuació de
l'exercici transcorregut.

ARTICLE 25è.L'Assemblea es reunirà en sessió extraordinària tantes vegades com ho determini la Junta
Directiva o es sol·liciti per escrit per un nombre de socis no inferior al quinze per cent, on
- 10 -

es faran constar, amb claredat i precisió, les matèries a tractar. La Junta Directiva, a través
del seu President, tindrà l'obligació de convocar l'Assemblea en un termini no superior als
30 dies a comptar des de la recepció de l'escrit.

ARTICLE 26è.A fi que tinguin validesa els acords de l'Assemblea, hauran d'adoptar-se per majoria
simple dels socis presents o representats.
La representació haurà de concedir-se per escrit i la signatura del poderdant serà visada per
l'Associació.

ARTICLE 27è.La convocatòria de l'Assemblea haurà de realitzar-se per escrit, al menys, amb quinze dies
naturals d'antelació.

DE LA JUNTA DIRECTIVA.
ARTICLE 28è.La Junta Directiva la formaran setze membres distribuïts de la següent manera:
a) 1President, 2 sots-presidents, 1 secretari, 1 tresorer i 11 vocals. Els sots-presidents seran
de diferent comarca de qui ostenti la presidència. Això tindrà aquest tipus d’organització
sempre que sigui possible.
b) Cinc membres que representin a empreses que tinguin el seu domicili fiscal o social a la
població de Lleida o en qualsevol que formi part de la seva Comarca (El Segrià).
c) Un membre per cada grup d'empreses que tinguin el seu domicili fiscal o social dins de
la demarcació territorial de cada una de les següents comarques:
La Vall d'Aran
El Pallars Sobirà
El Pallars Jussà
La Noguera
Les Garrigues
L'Urgell
La Segarra
El Solsonès
L'Alt Urgell (englobarà la part de la Cerdanya de Lleida)
El Pla d’Urgell
Alta Ribagorça
En cas de no poder-se trobar representant en algunes de les comarques esmentades,
assumirà el seu càrrec la persona que la Junta Directiva designi d’entre els seus membres.
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Els membres de la Junta Directiva elegiran, d'entre ells, la persona que ha
desenvolupar el càrrec de President, qui designarà i nomenarà els altres càrrecs.

de

ARTICLE 29è.Els membres de la Junta Directiva seran elegits per l'Assemblea General i el seu període
de mandat durarà quatre anys, amb la possibilitat de reelecció.

ARTICLE 3Oè.Les competències de la Junta Directiva, entre altres, són les següents:
a) Totes aquelles que facin referència al govern i a l'administració de l'Associació que no
estiguin expressament reservades a l'Assemblea General.
b) Adoptar acords relacionats amb la representació, amb la gestió i amb la defensa dels
interessos econòmics i professionals dels associats.
c) Adoptar acords relacionats amb la compareixença davant els organismes públics i per la
interposició de tota mena de recursos i exercici de tota classe d'accions a fi de defensar, en
forma adequada i eficaç, els interessos professionals dels associats.
d) El nomenament del personal al servei de l'Associació.
e) L'elecció o designació dels vocals que, en nom de l'Associació, hauran de formar part de
la Junta General de la Federació Provincial de Empresaris del Metall o de qualsevol altra
organització Autonòmica o Estatal.
f) Elegir o designar als membres que, en representació de l'Associació, hauran de formar
part del Comitè Executiu de la Federació Provincial d'Empresaris del Metall o de
qualsevol altra organització Autonòmica o Estatal.
g) Admetre els nous socis.
h) Fixar quotes d'entrada als associats que vulguin integrar-se, així com la quantia de les
mateixes.
i) L'adquisició, alienació o gravamen de béns mobles.
j) I, en general, qualsevol altra que es consideri necessària o convenient per al millor
funcionament de l'Associació o que li vingui imposada per normes legals.
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ARTICLE 31è.La Junta Directiva realitzarà sessió, al menys, un cop al trimestre, i tantes vegades com ho
sol·licitin per escrit tres dels seus membres o quan ho consideri oportú el President.

ARTICLE 32è.S'entendrà vàlidament constituïda la Junta Directiva en primera convocatòria, si es troben
presents la meitat més un dels seus components, i en segona, que es realitzarà 30 minuts
més tard de l'hora fixada per la primera, quan el nombre de membres presents arribi al
menys a quatre.
També s'entendrà vàlidament constituïda la Junta, quan, trobant-se presents la totalitat dels
seus membres, per unanimitat, acordin constituir-se en sessió.

ARTICLE 33è.Els acords s'adoptaran per majoria simple, i serà decisiu, en cas d'empat, el vot de qui
presideixi la Junta.

ARTICLE 34è.La Junta Directiva serà convocada per el president de l'Associació, per si o a petició de la
majoria dels seus membres o quan ho sol.licitin, al menys tres dels vocals. Hauran
d'incloure’s en l'ordre del dia, els assumptes que aquests proposen i realitzar la reunió en
un termini màxim d'un mes.
La convocatòria s'efectuarà per escrit, en el termini màxim de vuit dies. El president, per
raons d'urgència, podrà prescindir d'aquest requisit utilitzant qualsevol dels altres mitjans
al seu abast, per efectuar la convocatòria.

DE LES JUNTES DIRECTIVES
ARTICLE 35èL’elecció de membres per formar la Junta Directiva serà a títol personal, presentant la seva
candidatura a les oficines de l’Associació o en el lloc que es determines en la convocatòria
de les eleccions, amb 15 dies d’antelació.
Els aspirants hauran de cedir les seves dades personals, domicili i núm. del DNI de
cadascun. Cas d'haver-hi algun representant o persona jurídica, haurà d'expressar, a més de
les dades anteriors, el domicili social i fiscal de l'esmentada persona jurídica, les seves
dades d'inscripció al Registre Mercantil, el seu Codi d'Identificació Fiscal i una certificació
de l'acord social o de document adient en el que consti el càrrec que desenvolupa la
persona designada.
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En cas d’haver-hi més d’un aspirant per la mateixa vocalia, es procedirà a la seva votació
en l’Assemblea General.

ARTICLE 36èLes renovacions es faran segons les següents pautes:
a) S’iniciarà aquest nou sistema al finalitzar el mandat actual amb un màxim del 50%
dels membres de la Junta.
b) Primerament es cobriran les vocalies de les comarques que no tinguin representant.
c) La resta de la renovació és farà pel següent ordre: primer 2 del Segrià, la resta
segons la relació que consta en l’Art. 28è.
d) En les següents renovacions, es faran les vacants i es continuarà amb la resta de
comarques descrites a l’Art. 28è, i així consecutivament.
Respectant en lo possible la composició esmentada en l’art. 28è d’aquests estatuts, la Junta
no es renovarà en la seva totalitat, i en cas d’haver-hi baixes, aquesta podrà proveir nous
membres fins la propera Assemblea General, on s’haurà de ratificar el càrrec.

EL PRESIDENT
ARTICLE 37è)
El President de l'Associació, que també ho serà de tots els seus Òrgans de Govern, tindrà
les següents atribucions:
1) Convocar i presidir les sessions de l'Assemblea General i les de la Junta Directiva,
dirigir els debats i mantenir l'ordre a les reunions.
2) Prendrà cura que es portin a cap tots els acords presos pels Òrgans de Govern.
3) Representar a l'Entitat en tota classe d'actes o de contractes davant qualsevol persona,
autoritat, òrgan i tribunals de qualsevol grup i jurisdicció, així com atorgar poders.
4) Ordenar les despeses i autoritzar els pagaments acordats per l'Assemblea o la Junta.
5) Complir i fer complir les normes estatutàries i les disposicions legals en tot allò que
afecti a l'Entitat.
6) Lliurar, anualment, un informe de la seva actuació i de la de la Junta Directiva a
l'Assemblea General.
7) Delegar, de manera accidental o permanent, una o vàries de les seves funcions als Vicepresidents, o bé a qui consideri adient, assabentant prèviament a la Junta Directiva.
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8) En general, dur a terme quantes iniciatives i gestions consideri convenient per afavorir
els interessos que representa.

ARTICLE 38è)
L'elegit com a President ho serà a títol personal i per tot el període del mandat electoral,
sempre que conservi les condicions exigides per a ésser elegit.

ARTICLE 39è)
Els Vice-presidents substituiran al President si està absent o malalt amb les mateixes
facultats i amb les mateixes obligacions. Si es produeix la vacant de President,
desenvoluparan aquesta tasca fins que es realitzi una nova elecció.

DEL SECRETARI
ARTICLE 40è)
El Secretari, que serà designat per la Junta Directiva i actuarà d'acord amb la legislació
vigent a cada moment, tindrà les següents funcions:
1) Advertir les possibles il·legalitats als actes i als acords, a través d'una anotació a
l'expedient o de paraula a les reunions.
2) Redactarà acta de totes les reunions dels Òrgans de Govern que firmarà amb el vist-iplau del President. Lliurar certificacions de l'esmentada acta.
3) La custòdia dels llibres i el protocol d'actes.
4) Lliurar certificacions dels documents que calgui.
5) Vigilància del despatx de la correspondència i dels assumptes general de l'Entitat, així
com del desenvolupament dels serveis.
6) Redacció de les Memòries i dirigir el treball per la confecció d'estadístiques i d'estudis,
sota les ordres del President.

DEL TRESORER
ARTICLE 41è)
El Tresorer efectuarà les funcions ordinàries atribuïdes a aquest càrrec pels Òrgans de
Govern de les Entitats Col·lectives.
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DE LES ACTES
ARTICLE 42è)
De les reunions dels Òrgans de Govern se'n redactarà acta on es reflectiran els temes
tractats, els acords adoptats i el resum de les opinions emeses quan no s'obtingui
unanimitat de criteri o així ho demanin els interessats. L'acta serà aprovada
immediatament després d'acabada la reunió o a la propera sessió que s’efectuí.

EXTINCIÓ DEL MANDAT ELECTORAL
ARTICLE 43è)
El mandat electoral podrà declarar-se extingit abans del termini reglamentari, i mitjançant
decisió de la Junta Directiva, amb el vot favorable de vuit dels seus membres, quan es doni
alguna de les següents circumstàncies:
1) Quan en qualsevol jurisdicció, es dicta sentència contra l'interessat per fets delictius, la
significació dels quals resulti incompatible amb les obligacions inherents al càrrec.
2) Quan s'acrediti que s'han comès actes que no constitueixin infracció penal, però que
suposin greu falta de prohibició de l'exercici del càrrec, d'abús de poder, de lucre il·lícit o
de qualsevol altra circumstància de naturalesa semblant.
3) L'abandonament, la negligència o el desinterès habituals en el compliment de les
obligacions inherents al càrrec.
4) La deslleialtat greu a l'Associació per actuació contrària als seus principis, a l'ordre
constitucional vigent o a la submissió i al respecte a les persones i als Òrgans de Govern.
5) Per incórrer en incapacitat legal, en incompatibilitat o en inhabilitació per a l'exercici
del càrrec.
6) La pèrdua de qualsevol de les condicions exigides per a ésser elegit.
7) Per les altres causes previstes en els Estatuts de l'Associació.

ARTICLE 44è)
Per poder ésser Vocal de la Junta Directiva s'haurà d'acreditar la condició de soci o
col.laborador, o en tot cas, de representants de Societats, de membres del Consell
d'Administració, de Director-gerent, d'Apoderat o d'un càrrec similar.
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CAPÍTOL V

RÈGIM ECONÒMIC-ADMINISTRATIU
RECURSOS ECONÒMICS
ARTICLE 45è) L'Associació disposarà dels següents recursos econòmics:
1) Les quotes i les derrames que s'acordin per l'Assemblea General.
2) Les quantitats que puguin percebre en concepte de formació, ajuts, o altres.
3) Les taxes, els drets i les exaccions que s'implantin per la prestació de determinats
serveis, l'eficàcia dels quals no fos possible a través de recursos ordinaris o que, per la
seva pròpia naturalesa, no en pugessin gaudir la totalitat dels socis.
4) Els productes i les vendes dels béns, els interessos dels comptes bancaris i dels altres
productes financers.
5) Les donacions, les subvencions, les herències i els llegats amb els quals sigui afavorida
l'Associació.
6) Les indemnitzacions monetàries que obtingui.
7) L'import de les sancions econòmiques que, legítimament, obtingui.
8) Qualsevol altre benefici obtingut d'acord amb les disposicions legals i els preceptes
reglamentaris.

PATRIMONI
ARTICLE 46è)
El patrimoni de l'Associació estarà integrat per:
a) Els bens i els drets que tingui i els que adquireixi en el futur.
b) L'aconseguit per donació, per llegat o per qualsevol altre títol lucratiu.
c) Les accions o els títols representatius dels capital d'empreses públiques o privades i les
obligacions o els títols anàlegs, així com els drets de propietat incorporada si la tingués.
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ARTICLE 47è)
El funcionament econòmic de l'Associació es regularà pel règim de Pressupostos
d'ingressos i per les despeses que formularà, anualment, la Junta Directiva i que aprovarà
l'Assemblea General.
El pressupost ordinari expressarà la xifra de les obligacions contretes durant un any, en
relació amb els serveis a mantenir, així com el càlcul dels recursos i els mitjans dels quals
disposa per fer-hi front.
Per a la realització d'obres i de serveis no inclosos en el pressupost ordinari, podran
efectuar-se pressupostos extraordinaris, amb els mateixos tràmits que per als pressupostos
ordinaris.

CAPÍTOL VI

DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ
ARTICLE 48è)
L'Associació es dissoldrà:
1) Per acord exprés de l'Assemblea General, adoptat amb el vot favorable del 75% dels
associats, com a mínim.
2) Per resolució ferma i executiva de l'autoritat o del Tribunal competent.

ARTICLE 49è)
Cas de dissolució, l'Assemblea designarà una Comissió Liquidadora que amortitzarà,
totalment, el Passiu amb els propis recursos patrimonials de l'Associació. La destinació
que es donarà al sobrant, sí n'hi hagués, serà:
1) La total entrega a l'Entitat de qualsevol classe o naturalesa que substitueixi a
l'Associació a fi de donar compliment al seu primer objectiu, és a dir, aglutinar,
representar i defensar els interessos dels empresaris que la formen.
2) Cas de no existir l'Entitat que respongui a les esmentades característiques, els bens que
quedin seran donats a qualsevol de les institucions de Beneficència de la província de
Lleida, a criteri de la Comissió Liquidadora.
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CAPÍTOL VII

ARTICLE 50è)
A fi d'estimular als associats al compliment del fi primari de l'Associació i premiar als qui
s'hagin distingit per la seva especial dedicació, iniciativa ho altres qualitats excel·lents i
profitoses per l'Entitat, els seus fins o pels associats, s'estableixen els següents guardons:
a) Membre d’honor
b) Medalla o insígnia de bronze.
c) Medalla o insígnia d'argent.
d) Medalla o insígnia d'or.

ARTICLE 51è)
Per la concessió de qualsevol de les esmentades honorifiques previstes en l'article anterior
es precisarà acord de l'Assemblea General, prèvia incoació del oportú expedient, quan és
tracti del atorgament de les medalles o insígnies d'argent i or. Aquest acords podran ser
adoptats a instància de qualsevol vocal de la Junta en forma de moció o de vint-i-cinc o
més associats en escrit dirigit al President.
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