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ESTATUTS
CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ I RÈGIM JURÍDIC

Article 1r. Denominació
1.
Amb la denominació “Associació de Alumnes i Ex alumnes de Dret
Ambiental de Tarragona (AAEDAT)” es constitueix aquesta entitat com a
entitat privada sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia integrada
per alumnes i antics alumnes dels Estudis en Dret Ambiental de la Facultat de
Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili
2.
L’Associació es regirà i regularà les seves activitats d’ acord amb el
que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’ abril, del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la Llei orgànica 1/2002, de 22 de
març, reguladora del dret d’ associació, per aquests Estatuts, per les
disposicions i normatives internes que aprovin els seus òrgans de govern, la
normativa d’associacions i de grups d’estudiants de la URV, aprovada pel
Consell de Govern, de 16 de febrer de 2006 i per la resta de disposicions
legals vigents.

Article 2n. Objectius
1. Els objectius de l’Associació seran exclusivament de naturalesa cívica,
tendents a satisfer interessos comuns amb la finalitat de promoure nous
coneixements científics de caràcter ambiental i aplicar-los en benefici de la
col·lectivitat.
2. Els objectius de l’Associació, els quals es consideren d’interès general,
són:
a) Promoure i mantenir una xarxa de relacions i d’intercanvis professionals
entre les persones que s’han format a la URV en l’àmbit del dret ambiental.
b) Contribuir a la divulgació i difusió dels objectius del Centre d’Estudis de
Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili, com a entitat pública catalana de
recerca i d’ensenyament universitari superior, i promoure i divulgar alhora
l’activitat dels seus ens i col·lectius, sempre que responguin a alguns dels
objectius enunciats.
c) Fomentar la col·laboració amb altres col·lectius universitaris i la creació
d’espais comuns de debat i reflexió.
d) Cercar mecanismes de relació amb la societat, representada per
entitats i organismes socials, culturals, polítics i econòmics.
e) Organitzar activitats i prestar serveis als associats. En particular,
l’Associació promourà les següents accions:
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1.
L’organització de conferències, seminaris, i l’intercanvi
d’idees i experiències relacionades amb la protecció del medi ambient i la
seva regulació jurídica.
2.
L’impuls de tota mena de serveis i d’activitats de caràcter
social i cultural que contribueixin a conèixer millor tots el socis i a millorarne la formació en general.
3.
La cooperació amb el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de
la URV en la potenciació de la formació permanent dels antics alumnes i
en l’apropament de la Universitat a l’empresa i altres sectors implicats en
la gestió ambiental .
4.
Qualsevol altre que decideixi l’Assemblea General, sempre
que sigui compatible amb els objectius de l’Associació.
f) En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3r. Domicili
El domicili social de l’Associació és: Centre d’Estudis de Dret Ambiental.
Facultat de Ciències Jurídiques, URV. Campus Centre, Av. Catalunya, 35, 43002
Tarragona.
La Junta Directiva podrà decidir-ne el trasllat dintre de la mateixa localitat i
ho comunicarà a l’Assemblea General següent perquè sigui ratificat.

Article 4t. Durada i personalitat jurídica
L’Associació es constitueix per temps indefinit i començarà les seves
activitats des del moment que tingui personalitat jurídica plena.

Article 5è. Àmbit d’actuació
L’àmbit territorial d’actuació previst per l’Associació és preferentment a
Catalunya, si bé atesa la multiplicitat de llocs d’origen i residència dels seus socis,
podrà estendre les seves activitats més enllà d’aquesta comunitat autònoma.

CAPÍTOL II. MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ
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Article 6è. Membres de l’Associació
1. Poden formar part de l’Associació totes aquelles persones físiques que
o bé estan duen a terme o han finalitzat els seus estudis en Dret Ambiental, en
qualsevol de les seves modalitats, en la Universitat Rovira i Virgili, o bé hi
col·laboren o hi han col·laborat com a professors.
2. Per adquirir la condició de soci de l’Associació cal fer una sol·licitud
formalitzada de la persona interessada en la que manifesti el seu desig de formar
part de l’Associació i el seu compromís de complir els drets i deures previstos en
aquests Estatuts, d’acord amb el procediment que estableixi la direcció de
l’Associació. La Junta Directiva ha d’aprovar la sol·licitud.
3. La Junta Directiva podrà atorgar la condició de soci a títol honorífic a les
persones físiques o jurídiques que hagin contret mèrits rellevants per a assolir
aquesta distinció.

Article 7è. Vinculació amb el Centre d’Estudis de Dret Ambiental
1. L’Associació procurarà mecanismes específics per a vincular els
estudiants de la URV que han finalitzat els seus estudis en Dret Ambiental, en
qualsevol de les seves modalitats en aquesta universitat.
2. L’Associació actuarà en el desenvolupament dels seus objectius amb
plena autonomia operativa i d’acord als seus propis criteris i objectius rectors,
sense interferir en l’activitat i missió pròpia del Centre d’Estudis de Dret
Ambiental.
3. L’Associació articularà la seva cooperació amb el Centre d’Estudis de
Dret Ambiental de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i
Virgili mitjançant un o més convenis de col·laboració.

Article 8è. Drets dels socis
Són drets dels socis de l’Associació:
a) Assistir amb veu i vot a l’Assemblea General, sens perjudici del que
disposen els articles 13.1 i 13.6 d’aquests Estatuts.
b) Elegir i ésser elegit membre de la Junta Directiva, segons la composició
que s’estableix a l’article 14è i sens perjudici del que disposa l’article 13.1
d’aquests Estatuts.
c) Participar en els actes convocats per l’Associació.
d) Formar part dels grups de treball.
e) Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
f) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de
l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
g) Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que
pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització
dels objectius socials bàsics.
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h) Gaudir dels serveis que l’Associació ofereixi als seus associats i
associades, en els condicions establertes per l’Associació.
i) Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.
j) Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
k) Consultar els llibres de l’associació.

Article 9è. Deures dels socis
Són deures dels socis numeraris:
a) Actuar en consonància amb els objectius de l’Associació quan
desenvolupin accions i/o encàrrecs d’aquesta.
b) Satisfer les quotes que s’estableixin i complir amb els compromisos
econòmics contrets amb l’Associació.
c) Participar en les activitats de l’Associació.
d) Assistir a les assemblees generals
e) Complir amb les obligacions que es derivin de les disposicions
estatutàries, dels acords de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

Article 10è. Pèrdua de la condició de soci
La pèrdua de la condició de soci, es pot donar per alguna de les
circumstàncies següents:
a) Per desistiment de la persona interessada, que s’haurà de comunicar
formalment a la Junta Directiva de l’Associació.
b) Per incompliment dels deures estatutaris. La proposta serà feta per la
Junta Directiva i es prendrà per acord de l’Assemblea.
c) A causa de qualsevol acte que atempti contra l’ètica, el prestigi o les
finalitats de l’Associació. La proposta serà feta per la Junta Directiva i es prendrà
per acord de l’Assemblea.

Article 11è. Règim disciplinari
La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis que
incompleixen les seves obligacions.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les
sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de
l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una
denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un
instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini
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de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que
ha de ser motivada y aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta
Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta
Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern
estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea que tingui lloc.

CAPÍTOL III. ÒRGANS DE L’ASSOCIACIÓ

Article 12è. Dels òrgans de govern
Són òrgans de govern de l’Associació:
a) L’Assemblea General de socis
b) La Junta Directiva

Article 13è. De l’Assemblea General
1. L’Assemblea General és el màxim òrgan de representació de
l’Associació. Els socis en formen part per dret propi i irrenunciable. Els socis
honorífics podran assistir a les assemblees generals, amb veu i sense vot.
2. L’Assemblea es reunirà almenys un cop a l’any en sessió ordinària en el
domicili social o en un altre que designi la Junta Directiva. El reglament intern
establirà el mecanisme de participació dels socis que no es trobin a Tarragona
durant les sessions ordinàries i extraordinàries, preferentment a través de mitjans
telemàtics.
3. L’Assemblea tindrà les competències que, d’acord amb l’article 322-2de
la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a
les persones jurídiques, s’estableixen a continuació:
a) Establir les línies generals d’actuació que permetin complir els fins de
l’Associació.
b) Modificar els Estatuts.
c) Elegir i separar els membres de la Junta Directiva, de conformitat amb
els Estatuts.
d) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també
adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al
sosteniment de l’Associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
e) Acordar la dissolució de l’Associació.
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f) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
h) Aprovar el reglament de règim interior
i) revisar els acords adoptats per la Junta Directiva relatius a la baixa per
sanció d’un soci.
j) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci, i també les altes i
baixes de socis.
k) Informar l’Assemblea de la marxa de l’Associació, de les activitats de la
Junta Directiva i dels projectes a realitzar.
l) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui estrictament
atribuïda a cap altre òrgan de l’Associació. La relació de les facultats que es fa en
aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de
l’Assemblea General.
4. L’Assemblea General s’haurà de reunir amb caràcter extraordinari en
els casos següents:
a) Quan la Junta Directiva ho consideri necessari.
b) Quan ho sol·licitin per escrit una quarta part, com a mínim, dels socis.
c) Per modificar els Estatuts.
d) Per dissoldre l’Associació.
e) En tots els altres assumptes que no siguin competència de l’Assemblea
Ordinària.
5. Les reunions de l’Assemblea General, tant ordinària com extraordinària,
les ordenarà el president, per iniciativa pròpia, quan ho sol·liciti la Junta Directiva
o quan ho demani un nombre de membres numeraris equivalent al 10% dels
associats/ades, i les convocarà per escrit i per medi electrònic el secretari amb
quinze dies d’antelació com a mínim a la data de celebració prevista. En la
convocatòria s’haurà d’exposar l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió
en primera convocatòria i en segona. La segona convocatòria s’haurà de fer
almenys trenta minuts després de la primera.
El 10% dels associats/ades poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió
en l’ordre del dia d’un o mes assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi
convocat l’ Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període compres entre
la recepció de la convocatòria i la data en que aquest òrgan s’ha de reunir.
L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre
del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es
refereixen a la convocatòria d’una nova assemblea general.
6. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment
constituïda, decideixen per majoria simple els assumptes que són competència de
l’Assemblea. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea
General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han
abstingut de votar.
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El socis podran delegar en un altre soci per exercir el vot, i ho hauran de
comunicar per escrit a la Junta Directiva, indicant el nom de qui delega i del
delegat. Cada associat podrà representar a un màxim de deu associats.
7. L’Assemblea General serà presidida per un dels socis designat per la
Junta Directiva, quan prengui l’acord de convocatòria. El secretari de l’Assemblea
General serà el de l’Associació.
8. L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda amb la presència
de la meitat més un dels socis amb dret a vot a l’Assemblea. En segona
convocatòria, mitja hora després de la primera, l’Assemblea quedarà vàlidament
constituïda sigui quin sigui el nombre de socis amb dret a vot assistents.

Article 14è. De la Junta Directiva
1. La Junta Directiva de l’Associació és l’òrgan de govern, de
representació i màxima direcció de l’Associació. Es reunirà, almenys, un cop cada
tres mesos, sempre que la convoqui el president o a petició com a mínim d’ una
tercera part de la mateixa Junta. La petició haurà d’ésser formulada en un escrit,
en què s’exposarà el tema o temes a tractar, dirigit al president, el qual convocarà
la Junta.
2. Les competències de la Junta Directiva són les següents:
a) Representar, dirigir i administrar l’Associació en relació amb tots els
actes compresos en les finalitats de l’Associació.
b) Convocar l’Assemblea General i complir i redactar els acords que s’hi
adoptin.
c) Interpretar els Estatuts de l’Associació.
d) Presentar cada any, a l’Assemblea General, la memòria d’activitats, el
moviment d’ingressos i despeses de l’exercici vençut i el pressupost per a
l’exercici vinent.
e) Formular a l’Assemblea General les peticions i propostes que consideri
escaients.
f) Contractar els empleats que l’Associació pugui tenir.
g) Dur a terme les gestions que calgui, davant d’organismes públics,
entitats i altres persones, per aconseguir subvencions i altres ajuts.
h) Obrir comptes corrents o d’estalvi i disposar dels fons d’aquests
dipòsits.
i) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s’hagi previst en els
Estatuts i donar-ne compte en la primera Assemblea General.
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j) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de
l’associació.
k) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les
quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
l) Organitzar, desenvolupar i promoure activitats d’acord amb els objectius
de l’Associació.
m) Executar els acords de l’Assemblea General.
n) Crear les comissions, grups de treball i altres òrgans sectorials i
articular-ne la seva composició i funcionament.
o) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar dels
grups o comissions de treball que eventualment es creïn per la Junta.
p) Exercir totes les competències de caràcter econòmic i financer: elaborar
els pressupostos anuals, comptes de resultats, balanços, memòries econòmiques
i qualsevol altre que hagin d’ésser aprovats per l’Assemblea General. Fixar els
criteris de funcionament econòmic i tresorer de l’Associació. Regular la gestió
econòmica i la seva organització administrativa.
q) Dictar les normes de funcionament i les de desenvolupament del règim
interior de l’Associació
r) Totes aquelles competències que li delegui o encomani l’Assemblea
General
3. La Junta Directiva podrà delegar algunes facultats a una o diverses
comissions de treball si compta amb el vot favorable de dos terços dels membres.
A l’acord de delegació es farà constar l’abast i condicions per al seu exercici.
4. La Junta Directiva quedarà constituïda vàlidament en primera
convocatòria quan hi siguin presents almenys la meitat dels seus components, o
qualsevol que en sigui el nombre si es constitueix en segona convocatòria.
Els acords seran adoptats per majoria simple dels presents i representats.
El President tindrà vot de qualitat i podrà resoldre els empats.
Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les
reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusarse’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els
substitueixin hi és necessària sempre.
5. La Junta Directiva ha d’estar formada per un nombre senar de
membres, entre cinc i quinze, que determinarà l’Assemblea General; i està
formada per un president, un vice-president, un secretari, un tresorer i vocals.
La Junta Directiva serà elegida per l’Assemblea General per mitjà de vot
directe i secret.
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La Junta Directiva serà renovada per meitat cada dos anys. A la primera
renovació es renovaran els càrrecs de president, tresorer i la meitat dels Vocals
per defecte. En el torn següent, el vice-president, el secretari i la resta dels vocals,
i així successivament.
Podran ésser candidats a la Junta Directiva tots els socis de l’Associació
amb una antiguitat mínima d’un any, llevat del moment de la constitució.
El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel
secretari sortint, amb el vist-i-plau del president sortint, i amb el president i
secretari entrants, s’han de comunicar al Registre d’Associacions.

6. El cessament del càrrec abans d’extingir-se el termini podrà esdevenirse:
a) Per dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se’n
raonin els motius.
b) Per malaltia o altre motiu tan d’ordre físic com legal, que incapaciti per
exercir el càrrec.
c) Per baixa com a membre de l’Associació.
d) Per decisió de l’Assemblea General
7. Les baixes que s’hi produeixin per qualsevol motiu seran cobertes
provisionalment per la mateixa Junta i s’hauran de ratificar en la primera
Assemblea General, ordinària o extraordinària, que se celebri. La durada dels
càrrecs que s’hagin renovat d’aquesta manera serà fins a exhaurir la prevista per
al membre substituït o fins a la primera Assemblea General, si no els ratifica.
Tots els càrrecs electius de l’Associació seran necessàriament gratuïts.

Article 15è. Dels òrgans de direcció
Són òrgans de direcció de l’Associació:
a) El president i el vicepresident
c) El tresorer
d) El secretari
e) Els vocals

Article 16è. Del president i el vicepresident
1. Són funcions del president de l’Associació:
a) Representar legalment a l’Associació i tenir-ne la firma
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b) Convocar i presidir les reunions de l’Assemblea General i de la Junta
Directiva.
c) Dirigir, ordenar i cloure els debats en les reunions.
d) Ordenar les despeses i autoritzar els pagaments derivats de la gestió de
l’Associació i disposar, mancomunalment amb el tresorer, dels fons acreditats
dels comptes corrents i d’estalvi.
e) Informar anualment l’Assemblea General de la seva actuació i de la de
la Junta Directiva.
f) Visar les actes i els certificats redactats pel secretari.
g) Formalitzar els documents administratius, mercantils i comptables que
siguin necessaris per a l’execució de les activitats de l’Associació, llevat d’aquells
que, bé per delegació bé pel que disposin les normes d’aplicació, correspongui a
altres òrgans de l’Associació.
2. El vicepresident substituirà al president, per l’ordre que s’hagi establert,
quan aquest s’hagi d’absentar o no pugui exercir les funcions del seu càrrec. Per
acord de la Junta Directiva es farà constar, si pertoca, les funcions específiques
que correspon al vicepresident.

Article 17è. Del tresorer
Les funcions del Tresorer són:
a) Custodiar i controlar el fons de l’Associació, en metàl·lic o en efectes.
b) Elaborar els pressupostos, els balanços i les liquidacions de comptes
per sotmetre’ls a l’Assemblea General, així com registrar tots els ingressos i
despeses en els llibres corresponents.
c) Recaptar les quotes dels associats i les altres entrades que s’hi puguin
produir, i ingressar-les en un compte de l’Associació.
d) Disposar, mancomunalment amb el president, dels fons de l’Associació.

Article 18è. Del secretari
1. Les funcions del secretari són:
a) Custodiar els documents de l’Associació.

13

b) Redactar i signar, juntament amb el president, les actes de les reunions
de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, i els certificats dels acords
adoptats.
c) Convocar les reunions que ordeni el President.
d) Portar un registre dels membres de l’Associació.
2. La seva funció serà la de dirigir l’activitat administrativa i econòmica administrativa de l’Associació i dels serveis operatius de l’Associació o que en
tingui encomanada la seva gestió.

Article 19è. Dels vocals
Les funcions del vocals són:
a) Assistir a les reunions de la Junta Directiva, participar en els debats i
emetre el seu vot.
b) Realitzar les funcions que en cada moment els encomani la Junta.

CAPÍTOL IV. EL RÈGIM ECONÒMIC

Article 20è. Patrimoni fundacional i mitjans econòmics
1. Aquesta Associació es constitueix sense patrimoni fundacional i sense
afany de lucre.
2. Els recursos econòmics de l’Associació es nodriran de:
a.
Les quotes que fixi l’Assemblea General per als seus
membres.
b.
Les aportacions que pugui fer la Facultat de Ciències
Jurídiques de la URV.
c.
Els drets d’inscripció de les activitats que organitzi.
d.
Les subvencions i ajuts d’entitats oficials o particulars, les
donacions i llegats, així com totes aquelles altres fonts d’ingressos lícites
en dret.
3. La quantia i la periodicitat de les quotes seran aprovades per
l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
4. La Junta Directiva elaborarà anualment un pressupost d’ingressos i
despeses per a l’exercici següent, el qual haurà d’ésser examinat i aprovat per
l’Assemblea General.
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5. Als comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de
crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el
secretari; per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les
quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.
6. El patrimoni que vagi reunint l’Associació ja sigui per adquisició,
acceptació de donació o cessió constarà a l’inventari de l’Associació.
7. Els òrgans de govern i direcció de l’Associació garantiran que tota la
documentació econòmica i financera de l’Associació es formalitza d’acord amb la
legislació vigent. Aquesta informació estarà a l’abast de qualsevol soci.
8. En el primer trimestre de cada any la Junta Directiva haurà hagut
d’aprovar la liquidació del pressupost de l’any anterior i l’avantprojecte de
pressupost per l’any en curs, i procedir a la convocatòria d’Assemblea General
per a la seva aprovació definitiva.

Article 21è. Tancament de l’exercici
L’exercici econòmic es tancarà el 31 de desembre de cada any.
Article 22è. Llibres de l’Associació
L’Associació portarà els llibres següents:
a.
Un fitxer de socis.
b.
Un llibre registre de socis.
c.
Llibre d’actes.
d.
Llibres de comptabilitat.
e.
Els altres llibres exigibles legalment i els que la Junta
Directiva consideri convenients.
Els llibres estaran sota la responsabilitat del Secretari.
Article 23è. Comptes
L’Associació formalitzarà anualment un estat de comptes dels ingressos i
despeses que serà la base per a la rendició de comptes a l’Assemblea General.

CAPÍTOL V. REFORMA DELS ESTATUTS I DISOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Article 24è. Reforma dels estatuts
La reforma o modificació d’aquests Estatuts, la competència de la qual és
de l’Assemblea General, es farà pel procediment següent:
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a) Poden instar la proposta de modificació la Junta Directiva o cinquanta
socis amb dret a vot a l’Assemblea General
b) La proposta de modificació haurà de contenir una exposició dels motius
i els textos alternatius als articles que es volen modificar.
c) És potestat de la Junta Directiva acordar el tipus d’assemblea,
extraordinària o ordinària, que hagi de debatre i, si escau, aprovar la reforma. En
qualsevol cas, figurarà com a únic punt de l’ordre del dia.

Article 25è. La dissolució de l’Associació
1. La dissolució de l’Associació correspondrà a l’Assemblea General
convocada amb caràcter extraordinari. L’acord de dissolució només es podrà
prendre per a la seva validesa si s’hi ha personat un mínim d’un terç del total de
socis de l’Associació amb dret a vot a l’Assemblea General i si els vots favorables
a la dissolució representen la majoria dels vots.
2. En el cas de situació extraordinària que fes necessària la dissolució de
l’Associació i no s’obtingués els quòrums ni les votacions fixades, la Junta
Directiva podrà convocar noves assemblees generals. Les assemblees generals
extraordinàries successives es podran convocar i resoldre amb un vint per cent
menys, cada vegada, de la xifra de socis necessaris per a debatre i per a acordar
la dissolució.
3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal.
La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos
hagin contret voluntàriament.
4. El saldo líquid patrimonial, un cop liquidada l’Associació, s’aplicarà al
Centre d’Estudis en Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili.

DISPOSICIONS FINALS
Primera
L’Associació es podrà federar o associar amb organismes, xarxes o
agrupacions d’associacions que tinguin objectius i fins semblants. L’acord
d’adhesió el prendrà la Junta Directiva, que n’haurà d’informar a l’Assemblea
General.
Segona
L’Associació podrà col·laborar en la gestió de serveis propis del Centre
d’Estudis en Dret Ambiental. L’acord de col·laboració caldrà que es formalitzi per
conveni entre ambdues institucions.

16

Tercera
L’Associació ha de mantenir especialment acurada la seva inscripció als
registres públics que siguin d’obligat compliment i és un deure dels seus òrgans
de govern i direcció tenir actualitzades i completes aquestes inscripcions.

Acord de modificació dels estatuts amb data de 19 de març de 2010
Els presents estatuts son els aprovats per acord adoptat en acta
fundacional de data 27/10/2009 i posteriorment rectificats i definitivament aprovats
per assemblea general de 19/03/2010.

______________________
Georgina Gaona Pando
Presidenta

____________________
Cecilia Azzerad Urrutia
Secretaria

Tarragona, Tarragona a 19 de març de 2010.

