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9. Establir els serveis d'informació necessaris que penneten les dones el
defensa dels seus drets, aixi com els mitjans per a denunciar el seu no

10. Quantes actiütats preteil$len la defensa dels drets humans de la dona i
acaba¡ amb la discriminació.

11. Quan es produisquen esdeveniments d'especial relleváncia per a la vida política, social

o ciutadan4 l'associació, a través de la seua Junta directiva, a iniciativa prdpia o del
15% de les sécies, fari pública pels mitjans que considere oportuns la seua posició
respecta a esdeveniments confovertis.

Article 5. Aetivitats

Per al compliment de les finalitats enumerades en I'article anterior, es realitzaran les
activitats següents:

Organitzar seminaris, tobades, confrréncies, debats.

Organitzar viatges culturals.

Trobades amb altres associacions de dones de la Comunitat Valenciana.

Col'laboració amb altres associacions de dones.

CAPÍTOL II.. ELS ASSOCIATS

Article 6. Capacitat

Podran formar part de I'associació totes les persones fisiques i jurídiques quer lliure i
voluntáriament, tinguen interés en el desenvolupament de les finalit¿ts de I'associació, d'acord
amb els principis següents:

a) Les persones fisiques amb capacitat d'obrar i que no estiguen subjectes a cap condició
legal per a I'exercici del dret.

b) Els menors no emancipats de més de catorze anys d'edat, han de comptar amb el
consentimefrt documentalment acreditat, de les persotres que hagen de suplir la seua
capacitat.

c) Les persones jurídiqueg previ acord exprés del seu drgan eompetent.

Les persones interessades en formar-ne part hauran de presentar una sol'licitud per escrit a
l'drgan de representació, i este resoldrá en la primera reunió que celebre; si el sol'licitant s'ajusta
a les condicions exigides en els estatr¡ts, l'drgan de representació no ti podra denegar l'admissió.

La condició d'associat és intransferible.

Article T.Ilrets dels associats

Els drets que corresponen als associats són els següents:

a) A participar en les activitats de l'Associació i en els órgans de govern i representació, a
exercir el dret de vo! i a assistir a I'Assemblea Generaf d'acord amb els Estaü¡ts.
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Per a poder ser membre dels órgans de representació és requisit
é.*-

ser*¿

major d'edat, estar ea ple ús dels drets civils i no estar sotrnés
d'incompatibilitat establits en la legislació vigent.

b) A ser informats sobre la composició dels drgans de govern i de

I'Associació, de I'estat de comptes i del desenvolupament de la seua actiütat. Podran
accedir a tota la informació a través dels órgans de representació.

c) A ser oit amb car¿cter preü a I'adopció de meswes disciplináries contra ell i a ser
informat dels fets que originen dites mesures, l'acord que impose la sanció, si és

. procedent, haurd de ser mstivat.

d) A impugnar els acords dels drgans de l'Associació que estime contraris a la Llei o als
Estatuts.

Article 8. Deures dels associats

Els deures dels associats són:

a) Compartir les finalitats de I'Associació i col'laborar per a la consecució de les mateixes.

b) Pagar les quoteq derrames i altres aportacions que, d*acard amb els Estatuts, puguen
correspondre a cada soci.

c) Acatar i complir els acords vá,lidament adoptats pels drgans de govern i representació
de I'associació.

d) Ajustar la seua actuació a les disposicions estatutáries.

Article 9. Causes de baixa

Són causa de baixa en I'Associació:

a) La prdpia voluntat de I'interessat, comunicada per escrit als drgans de representació.

Podrd percebre la participació patrimonial inicial i altres aportacions econdmiques
realitzades sense incloure les quotes de pertinenga a l'associació i sempre que la
reducció patrimonial no implique perjuís a tercers.

b) No satisfer les quotes fixades, si deixara de fer-lo durant sis mesos consecutius.

Article 10. Résim sancionador

La separació de I'Associació dels associats per motiu de sanció es produirá quan cometen
actes que els facen indignes de continuar pertanyent a l'associació. En eixe sentit, es presumiri
que hi ha els tipus d'actes següents:

a) Quan deliberadament I'associat impedisca o pos obstacles al compliment dels fins
socials.

b) Quan intencionadament obstaculitze de qualsevcl rnanera el funcionament dels drgans
de govern i representació de I'Associació.

En qualsevol cas per a acordar la separació per part de l'órgan de goverq caldr¿ la tramitació
d\rn expedient disciplinari que contemple I'audiéncia de l'associat afrctat.
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CAPÍTOL III.. L'ÓRGAN DE GOVERN

Article 11. L'Assemblea General

L'Assemblea General és l'órgan suprem de govern de I'Associació, integrat per tots els

associats per dret propi irrenunciable i en igualtat absoluta, que adopta els seus acords pel
principi majoritari o de democrdcia interna.

Tots els membres quedaran subjectes als acords de I'Assemblea General, inclús els absents,

els dissidents i els qui, encara que estant presents, s'hagen abstingut de votar.

Article 12. Reunions de I'Assemblea

L'Assemblea General es reunirá en sessió ordinária com a minim una vegada a I'any, en el
segon trimestre.

L'Assemblea General es reunirá amb caricter extraordinari sempre que siga necessari, a
requeriment d'un nombre d'associats que represente, com a minin¡ un deu per cent de la totalitat.

Article 13. Convocatdria de les assemblees

Les convocatdries de les Assemblees Generals, tant ordiniries com extraordináries, es

faran per escrit. Els anuncis de la convocatdria es col'locaran en els llocs de costum amb quinze
dies d'antelació com a mínim.

Sempre que siga possible es convocará indiüdualment a tots els membres. La convocatdria
expressará el diq I'hora i el lloc de la reunió, i també I'orde del dia.

A l'inici de les reunions de I'Assemblea General, seran designats el President i el Secretari
de la mateixa.

Article 14. Comneténcies i validesa dels acords

L'Assemblea quedari constituida válidament en primera convocatdria amb I'assisténcia
d'un mínim d'un terg dels associats presents o representats; i en segona convocatdria" siga quin
siga el seu nombre, s'haurá de celebrar mitja hora després de la primera i en el mateix lloc.

En les reunions de I'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de I'Associació.

Són competéncia de I'Assemblea General

a) Aprovar, si és procedent, la gestió de I'drgan de representació.

b) Examinar i aprovar o rebutjar els pressuposts anuals d'ingressos i despeses, t també la
meméria anual d'activitats.

c) Establir les línies generals d'actuació que permeten a I'Associació complir els seus fins.
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El Secretari redacta¡á I'Acta de cada reunió que reflectird un extracte de les deliberacions,
el text dels acords que s'hagen adoptat i el resultat numéric de les votacions. Al comengament de
cada reunió de I'Assemblea General es llegirá I'Acta de la reunió anterior a fi que siga aprovada o
no.
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§d) Disposar totes les mesures encaminades a garantir el funcionament
I'associació.

e) Fixar les quotes ordináries o extraordiná,ries.

0 Elegir i destituir als membres de I'drgan de representació.

g) Adoptar els acords referents a:

o Expulsió dels socis, a proposta de I'drgan de representació.
o Constitucié de Heracions o d*integració en elles.
o Sol.licitud de la declaració d'uülitat pública.
o Dissolució de l'associació.
o Modificació dels Estatr¡ts.
¡ Disposició i alienació de béns.
o Remuneració, si és procdent, dels membres de l'drgan de representació.

Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades, quan
els vots afirmatius superen als negatius.

No obstant aixd, requeriran majoria qualificada de les persones presents o representades,
que resultará quan els vots afirmatius superen la meitat, els acords relatius a dissolució de
I'associació, modificació dels Estatuts, disposició o alienació de béns i remuneració dels
membres de I'drgan de representació, sempre que s'haja convocat específicament amb tal objecte
I'assemblea corresponent.

CAPÍTOL Tv.- L'ÓRGAN DE REPRESENTACIÓ

Article 15. Comoosició de l'órgan de representació

L'Associació la regirá, administrará i representará I'drgan de representació denominat Junta
Directiva, format pel President, Vicepresident, Secretari, Tresorer i Vocals.

L'elecció dels membres de l-érgan de representació es fani per sufugr lliure i secret dels
membres de I'Assemblea General.

Les candidatures seran oberteg és a dir, qualsevol membre podr¿ presentar-se, i seran
requisits imprescindibles: ser major d'edat, esúar en ple ús dels drets civils i no estar sotmés en
els moüus d'incompatibilitat establits en la legislació vigent, resultant elegits per als cárrecs de
President, Secretari, Tresorer i Vocals els candidats que hagen obtingut el nombre més gran de
vots i per este orde.

Els cárrecs de President, Secreari i Tresorer han de recaure er persones diferents.

L'exercici dels cárrecs seri gratuit.

E1 numero de membres de l'actual Junta Directiva es de set: President4 Vicepresidenta"
Secretaria, Tresorera y tres vocals.

OE
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Article 16. Duració del mandat en I'drtan de representació r', ',,iii,$ É': ';¡',},: S

Els membres de I'drgan de representació, exerciran el cá.r'rec durant un període de quat¡s.'. ,§_il.'r r.i"

anys, i podran ser reelegits indefinidament.

El cessament en el cárrec abans d'extingir-se el termini reglamentari podri ser per:

a) Dimissió voluntdria presentada mitjanqant un escrit en el qual es raonen els motius.

b) Malaltia que incapacite per a lexercici del cárrec.

c) Donar-se de baixa com a membre de fAssociació.

d) Sanció imposada per una falta comesa en l'exercici del cárrec.

Les vaca¡ts que es produisquen en l'órgaa de representació es cobriran en la primera
Assemblea General que se celebre.

No obstant aixó, l'érgan de representació podri comptar, provisionalment, fins a la
prdxima Assemblea General, amb un membre de I'Associació per al cárrec vacant.

Article 17. Comneténcies de I'drsan de reoresentació

L'drgan de representació té les facultats següents:

a) Ostentar i exercita¡ la representació de I'Associació i portar a terme la direcció i
I'administració de la manera més ámplia que reconega la llei i complir les decisions
preses per I'Assemblea General, i d'acord a¡nb les noÍnes, les instruccions i les
directrius generals que I'Assemblea General establisca.

b) Prendre els acords necessaris per a la compareixenga davant dels organismes públics,
per a l'exercici de tota classe d'accions legals i per a interposar els recursos pertinents.

c) Resoldre sobre I'admissió de nous associats, i dur 1a relació acfiralitzada de tots els
associats.

d) Proposar a l'Assemble General I'establiment de les quotes que els membres de
l'Associació hagen de satisfer.

e) Convocar les Assemblees Generals i controlar que els acords que al1í s'adopten,
s'acomplisquen.

f) Comunicar al Registre d'associacions, la modificació dels Estatuts acordada per
I'Assemblea General en el termini d\¡n mes.

g) Presentar el balang i I'estat de comptes de cada exercici a fAssemblea General perqué
els aprovg i confeccionar els pressuposts de l'exercici següent.

h) Dur uaa comptabilitat conforme a les normes especifiques que permeta obtindre la
imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de lentital

i) Efectuar I'inventari dels Mns de I'Associació.

j) Elaborar la memdria anual d'activitats i sotmetrela a l'aprovació de I'Assemblea
General.

k) Resoldre proüsionalment qualsevol cas no previst pels presents estatuts i donar compte
d'aixd en la primera Assemblea General subsegüent.
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l) Qualsevol altra facultat que no siga atribuida d'una marera especifica en els
I'Assemblea General. ffi

Article 18. Reunions de l'órean de reBresentació

L'drgan de representació, convocat préviament pel President o per la persona que el
substituisc4 es reunirá en sessió orünária amb la periodicitat que els seus membres decidisquen,
que en tot cas no podrd ser superior a dos mesos.

Es reuniri en sessió extraordinária si ho sol'licita un terg dels seus components.

L'drgan de representació qudará vd[idament constituit amb convocatdria préüa i un
qudrum de la meitat més un dels seus membres.

Els membres de I'drgan de representació estan obligats a assistir a totes les reunions que es

convoquen, podent excusar la seua assisténcia per causes justificades. En qualsevol cas, será

necessária I'assisténcia del President i del Secretari o de les persones que els substituisquen.

En l'érgan de representacié es prendran els acords per majoria simple de vots dels
assistents. En cas d'empat, el vot del President será de qualitat.

Els acords de I'drgan de representació es faran constar en el llibre d'actes.

A f inici de cada reunió será llegida l'acta de la sessió anterior perqud s'aprove o es
recüfique.

Article 19. El President

El President de I'Associació també será President de I'drgan de representació.

Són prdpies del President, les funcions següents:

a) Les de direcció i representacié legal de I'Associació, per delegació de l'Assemblea
General i de I'drgan de representació.

b) La presidéncia i la direcció dels debats dels érgans de govern i de representació.

c) Firmar les convocatdries les reunions de l'Assemblea General i de I'drgan de
representació.

d) Visar les actes i e1s certificats confeccionats pel Secretari de l'Associació.

e) Les atribucions restants prépies del carrec i les que li delegue I'Assemblea General o
I'drgan de representació.

El President será substituiq en cas d'abséncia o malaltiq pel Vicepresident o el Vocal de
més edat de l'órgan de representació .
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Article 20. El Tresorer

El Tresorer tindrá com a funció la custódia i el control dels recursos de I'
com l'elaboració del pressupost, el balang i liquidació de comptes, a fi de sotmetre'ls a

representació, conforme es determina en I'article 17 dels Estatuts.

Firmard els rebuts, les quotes i altres documents de Tresoreria. Pagará les factures

aprovades per l'drgan de representació, les quals hauran de ser visades préviament pel President.

Article 21. El Secretari

El Secretari ha de custodiar la documentació de I'Associació, redactar i firmar les actes de
les reunions dels drgans de govern i representació, redactar i autoritzar els certificats que calga
lliurar, i haurá de tindre actualitzada la relació dels associats.

CAPÍTOL V. EL NNCTTT ECONÓMIC

Article 22. Patrimoni inicial i recursos econdmics

El patrimoni inicial de l'Associació está valorat en zero euros.

El pressupost anual será aprovat cada any en I'Assemblea General Ordinária.

Els recursos econdmics de I'Associació es nodriran de:

a) De les quotes que fixe I'Assemblea General als seus membres.

b) De les subvencions oficials o particulars.

c) De donacions, heréncies o/i llegats.

d) De les rendes del patrimoni o bé d'altres ingressos que puguen obtindre

Article 23. Benefici de les activitats

Els beneficis obtinguts derivats de I'exercici d'activitats econémiques, incloses les
prestacions de serveis, es destinaran exclusivament al compliment dels fins de I'Associació,
sense que cápiga en cap cas el repartiment entre els associats ni entre els seus cónjuges o
persones que conüsquen amb aquells amb aniloga relació d'afectiütat, ni entre els seus parents,

ni la seua cessió gratuita a persones fisiques o jurídiques amb interés lucratiu.

Article 24. Ouotes

Tots els membres de I'Associació tenen obligació de sostindre econdmicament, mitjangant
quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determine l'Assemblea General a proposta
de l'érgan de representació.

L'Assemblea General podrá establir quotes d'ingrés, quotes periddiques mensuals i quotes
extraordindries.

L'exercici econdmic quedará tancat el trenta-un de juliol.

-l:
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,-r§r'"e¿en*nr§Article 25. Disposició de fons

En els comptes corrents o llibretes d'estalvi obertes en establiments de crédit, han de
figurar la firma del President, del Tresorer i del Secretari.

Per a poder disposar de fons, seran suficients dos firmes, de les quals, una serd
necessáriament la del Tresorer o bé la del President.

CAPÍToL vI.. DISSoLUCIÓ DE L'ASS0CIACIÓ

Article 26. Causes de dissolució i entreea del romanent

L'associació podrá ser dissolta:

a) Si així ho acorda I'Assemblea General convocada expressament per a dita finalitat i
amb el vot favorable de la meitat de les persones presents o representades.

b) Per les causes determinades en I'article 39 del Codi Civil.

c) Per senténcia judicial ferma.

Article 27. Liquidació

La dissolució de I'associació obri el periode de liquidació, fins a l'acabament del qual
I'entitat conservará la seua entitat jurídica.

Els membres de l'érgan de representació en el moment de la dissolució es convertixen en
liquidadors, llevat que I'Assemblea General designe a altres, o bé els que el jutge, si és
procedent, decidisca.

Correspon als liquidadors

a) Vetllar per la integritat del patrimoni de I'associació.

b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguen precises per a la
liquidació.

c) Cobrar els crédits de l'associació.

d) Liquidar el patrimoni i pagar als creditors.

e) Aplicar els béns sobrants de I'associació als fins previstos pels Estatuts.

D Sol'licitar la cancel'lació dels assentaments en el Registre corresponent.

En cas d'insolvéncia de I'associació, l'órgan de representació o, si és el cas, els liquidadors
han de promoure immediatament I'oportú procediment concursal davant del jutge competent.

El romanent net que resulte de la liquidació es destinará directament a associacions
dedicades a la promoció cultural de les dones.

Els associats no responen personalment dels deutes de I'associació.

Els membres o titulars dels drgans de govern i representació, i les altres persones que
actuen en nom i representació de I'associació, respondran davant d'esta, davant dels associats i
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davant de tercers pels danys causats i els deutes contrets per actes dolosos,
negligents.

CAPÍTOL YII.. RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE COIYFLICTES

Article 28. Resolució extraiudicial de conflictes

Les qüestions litigioses que puguen sorgir amb motiu de les actuacions desenvolupades o
de les decisions adoptades al si de I'Associació, es resoldran per mitjá d'arbitratge, a través d'un
procediment ajustat a alló que s'ha disposat per la Llei 6012003, de 23 desembre d'Arbitratge, i
amb subjecció, en tot cas, als principis essencials d'audiéncia, contradicció i igualtat entre les
parts.

Valéncia, 21 demaig de2004

DILIGENCIA: Los Estatutos de la Asociación denominada "SEMINARI DE DONES
GRANS", de Valencia, inscrita con el número 1031 I de la Sección Primera del Registro
Autonómico de Asociaciones, unidad territorial de Valencia, han sido visados en virtud
de srr aclaptación a la Ley Orgánica 112002 de 22 de marzo. por Resolución del día de la
fecha.

Valencia, 29 de agosto de2006
SERVICIO

qK3

%,*F
DÉ

Associació "SEurNeru or DoNrs Gna¡¡s" - Valéncia Pág.l0ll0




