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ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ ADISTO

CAPITOL I.- DENOMINACIÓ, PERSONALITAT, ÀMBIT
TERRITORIAL I DOMICILI.
Article 1.- Denominació:
L'entitat que es regeix pels presents estatuts es denomina
ADISTO, (Associació de discapacitats intel·lectuals de Torrent) (d'ara
endavant l'Associació), constituïda conformement al que es disposa
en la Llei Orgànica reguladora del Dret d'Associació 1/ 2.002 de 22 de
Març i a l'empar de l'establit en l'article 22 de la Constitució
Espanyola, sense ànim de lucre.

Article 2.- Personalitat:
L'Associació té personalitat jurídica pròpia i gaudix de plena
capacitat per ser subjecte de drets i obligacions en els termes
previstos per la legislació vigent.

Article 3.- Domicili i àmbit d'actuació:
La seu de l'Associació s’establix a Torrent (València), carrer La
Marina, nº: 1 B, C.P. 46900, podent ser traslladat el mateix quan així
ho acorde l'Assemblea General. Es podran obrir locals o delegacions
en qualsevol punt de l'àmbit territorial de l'Associació.
L'Associació realitzarà principalment les seues activitats en
l'àmbit territorial local i comarcal de l’horta sud.
Article 4.-Durada:
La durada de l'Associació serà per temps indefinit excepte causa
legal o estatutària de dissolució.
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Article 5, Objecte:
1.- L'objecte primordial de l'Associació és l´integració social de
les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, la
seua consideració com a subjecte de drets i deures, la seua inclusió i
desenvolupament fins a aconseguir la seva plena ciutadania.
2.- Contribuir amb suports i oportunitats al fet que cada
persona amb discapacitat intel·lectual i les seues famílies puguen dur
a terme el seu projecte de vida aconseguint la seua inclusió com a
ciutadà de ple dret en una societat justa i solidària.
3.- L'Associació assumix i fa propis els principis i els valors que
es proclamen en el Preàmbul i l'article tres de la Convenció
Internacional de Drets de les Persones amb Discapacitat, aprovada
per l'Assemblea General de Nacions Unides el 13 de Desembre de
2006.
4- L'Associació s'adherix al Codi Ètic de FEAPS, assumint totes
les premisses que en ell es contemplen.
Article 6.- Finalitats:
Per aconseguir l'efectiva realització dels seus
l'Associació procurarà complir les següents finalitats:

objectius,

a) El respecte a la persona discapacitada intel·lectualment i la
seva consideració com a subjecte de drets i deures.
b) La cerca de la millora de la qualitat de vida de les persones
amb discapacitat intel·lectual i de les seues famílies.
c) La promoció d'accions i servicis que redunden en benefici
dels discapacitats intel·lectuals i les seues famílies, posant els mitjans
necessaris perquè els discapacitats adquirisquen els coneixements i
aptituds necessaris per aconseguir la seua plena integració social.
d) Gestionar ajudes i prestar suports en aquelles situacions que
siga necessari una actuació urgent.
e) Promoure l'autodeterminació de les persones amb
discapacitat intel·lectual o del desenvolupament.
f) Promoure actituds socials positives cap a la persona amb
discapacitat intel·lectual o del desenvolupament i, en tal sentit,
fomentar una imatge digna i fidel d'aquesta.
g) Col·laborar amb els òrgans legislatius locals, autonòmics o
nacionals en l'elaboració de lleis i normatives que afecten als
diferents tipus de discapacitats intel·lectuals, si és requerida per a
això.
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h) Promoure des de l'Associació el voluntariat social, facilitar la
seva formació específica i propiciar la seva motivació. Així mateix,
col·laborar amb altres organitzacions de voluntariat per aconseguir la
fi primordial d'integrar al discapacitat en la societat.
i) De manera directa o indirecta, que puga contribuir al
compliment de la missió de l'Associació o redundar en benefici de les
persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament o de
les seues famílies.
Article 7.- Activitats:
Per al compliment de les finalitats enumerades en l'article
anterior, es realitzaran, entre altres, les següents activitats:
a)
Assessorament,
informació,
orientació
familiar
i
sensibilització social.
b) Activitats de temps i oci lliure desenvolupades tant en el
propi Centre com fora del mateix (tallers, eixides, convivència).
c) Teràpia familiar.
d) Activitats que faciliten l'autodeterminació (creació de grups
de autogestors).
i) Activitats per potenciar el voluntariat social. Les activitats es
realitzen a través de programes i servicis concrets, recollits en
el Reglament de Règim Intern de l'Associació.
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CAPITOL II. ELS ASSOCIATS, ELS SEUS DRETS I DEURES I
RÈGIM DISCIPLINARI APLICABLE.
Article 8.-Capacitat:
Podran formar part de l'Associació totes les persones físiques i
jurídiques que lliure i voluntàriament tinguen interès en el
desenvolupament de les finalitats de l'Associació conforment als
següents principis:
a) S'entén per “Soci” a la persona amb discapacitat
intel·lectual. En cas de menors o persones incapacitades serà el
tutor el que exerceixi els drets de l'associat.
b) Tenen dret a ser “Soci Familiar” els familiars de la P.A.D.I en
primer i segon grau satisfent la quota corresponent que
s'assigne a aquesta figura, quota que establirà l'òrgan de
representació (Junta Directiva).
c) Les persones físiques amb capacitat d'obrar i que no estan
subjectes a cap condició legal per a l'exercici del dret.
Hauran de presentar una sol·licitud per escrit a l'òrgan de
representació i aquest resoldrà en la primera reunió que celebre; si el
sol·licitant s'ajusta a les condicions exigides en els Estatuts, l'òrgan
de representació no li podrà denegar l'admissió.
La condició d'associat és intransmissible.
Article 9.- Classes de membres:
L'Associació té caràcter obert, dins del seu àmbit d'actuació,
existint tres formes de pertinença:
1. SOCI: les persones amb discapacitat intel·lectual o del
desenvolupament, en el cas que la persona amb discapacitat
intel·lectual sigui menor o tinga reconegut per sentència judicial la
condició d'incapacitat serà el seu tutor el que exercís els seus drets
en benefici del soci.
2.
SOCI FAMILIAR: els familiars de la P.A.D.I. en primer i segon
grau satisfent la quota corresponent.
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3. MEMBRES COL·LABORADORS: Persones o entitats que
contribueixen lliurement mitjançant aportacions benèfiques o prestant
servicis a les finalitats de l'Associació; en aquest últim cas se
subscriuran acords o convenis concrets entre les parts.
Article 10.-Nombre de membres:
El nombre de membres serà il·limitat.
Article 11- Drets dels membres:
1. SOCIS I SOCI FAMILIAR:
1) Assistir a les Assemblees Generals, tenint dret a veu i vot.
2) Ser elegibles per ocupar càrrecs en la Junta Directiva i formar part
dels grups o comissions que es creuen.
3) Participar i assistir a quants actes, reunions o visites organitzi
l'Associació
4) Utilitzar i valdre's de tots els servicis que presta l'Associació
segons l'establert en el reglament de règim intern.
5) Ser informats i tenir accés, a través dels òrgans de representació,
a prop de la seva pròpia composició, de l'estat de comptes i
desenvolupament de l'activitat de l'Associació. Per accedir a
aquesta informació caldrà presentar una sol·licitud per escrit
davant els òrgans de representació, la resolució de la qual es farà
efectiva durant els 7 dies posteriors a la següent reunió de la
Junta Directiva
6) Ser sentit amb caràcter previ a l'adopció de mesures disciplinàries
contra ell i ser informat dels fets que donen lloc a les mateixes,
havent de ser motivat l'acord que, si escau, imposi sanció.
7) Causar baixa quan així ho desitgi, notificant-ho per escrit.
8) Impugnar els acords dels òrgans de l'Associació que estime
contraris a la Llei o els Estatuts.
9) Quants
altres
drets
se
li
reconeguin
estatutària
o
reglamentàriament.
2. MEMBRES COL·LABORADORS:
a) Els drets dels col·laboradors seran aquells que s'especifiquin en
els convenis de col·laboració, els quals sempre estaran conformes
a aquests Estatuts i el Reglament de Règim Intern.
b)
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c) Els membres col·laboradors no tindran en cap cas dret de veu ni
vot, ni podran formar part de l'òrgan de representació.
Article 12.- Deures dels membres:
1. SOCIS I SOCI FAMILIAR :
a) Compartir les finalitats de l'Associació i col·laborar amb la
consecució de les mateixes.
b) Acceptar i complir els Estatuts i el Reglament de Règim Intern
de l'Associació. Així com acatar i complir els acords vàlidament
adoptats pels òrgans de govern i representació de l'Associació.
c) Contribuir al sosteniment de l'Associació abonant a tal fi les
quotes, tant ordinàries com les extraordinàries i vesses que es
fixen pels òrgans legalment competents per a això.
d) Acceptar lliurement i exercir diligentment els càrrecs o missions
que l'Assemblea General els designi i els que la Junta Directiva,
com a membre de la mateixa, els assenyali.
i) Assistir a quantes reunions siguen convocades.
f) Guardar secret de les deliberacions dels òrgans de govern.
g) Complir amb el Codi Ètic de *FEAPS, al com està adherida
l'Associació.
2. MEMBRES COL·LABORADORS:
Els deures dels membres col·laboradors seran aquells que
s'especifiquen en el protocol o convenis de col·laboració subscrits
entre l'Associació i el col·laborador, els quals respectaran el contingut
d'aquests Estatuts.
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Article 13.- Pèrdua de la condició de soci:
Els membres de l'Associació causaran baixa en la mateixa per alguna
de les següents causes:
a) Baixa voluntària manifestada per escrit i comunicada a la Junta
Directiva, la baixa es tramités estant el soci al corrent de tots
els pagaments o si escau la part proporcional corresponent fins
avui.
b) Baixa forçosa motivada per alguna de les següents causes:
o Incompliment greu de les previsions contingudes en
aquests Estatuts, sent l'Assemblea General, a proposta
de la Junta Directiva, l'òrgan competent per a
enjudiciar l'incompliment.
o Reiterat incompliment dels acords adoptats en
Assemblea General.
o Les actuacions que menyscaben la dignitat i les
finalitats de l'Associació.
o L'impagament de tres quotes ordinàries o el pagament
d'una quota extraordinària o vessa, fixada per
l'Associació.
o Per incapacitat legal del tutor.
o Per defunció.
En els dos últims supòsits, el soci afectat que cause baixa podrà
ser substituït per la persona a qui corresponga la tutela del
discapacitat intel·lectual.
Article 14.- Règim Sancionador:
La separació dels socis de l'Associació per motiu de sanció
tindrà lloc quan cometen actes que els facen indignes de seguir
pertanyent a aquella.
Es presumirà que existeix aquest tipus d'actes:
a) Quan deliberadament el soci impedisca o pose obstacles al
compliment de les finalitats de l'Associació i/o la seua conducta vaja
contra els principis socials o danyen greument la imatge de
l'Associació.
b) Quan intencionadament obstaculitze de qualsevol manera el
funcionament dels òrgans de govern i representació de l'Associació.
c) Incompliment reiterat del Codi Ètic de FEAPS.
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d) Haver sigut objecte de més de tres amonestacions fent cas omís
de les mateixes.
i) Conductes agressives reiterades per part dels usuaris del servei,
familiars, professionals o voluntaris, obviant les indicacions donades
per l'equip del Centre.
En qualsevol cas per a acordar la separació per part de l'òrgan
de govern, serà necessària la tramitació d'un expedient disciplinari
que contemple l'audiència del soci afectat, que es troba regulat i
desenvolupat en l'article 31 del Reglament de Règim Intern.
CAPÍTOL III: DELS ÒRGANS DE GOVERN
Article 15.- Enumeració dels òrgans:
a) Assemblea General
b) Junta Directiva
Article 16.- L'Assemblea General:
L'Assemblea General és l'òrgan suprem de govern de
l'Associació, integrat pels socis per dret propi, irrenunciable i en
igualtat absoluta, que adopta els seus acords pel principi majoritari o
de democràcia interna.
Tots els socis quedaran subjectes als acords de l'Assemblea
General de l'Associació, fins i tot els absents, els dissidents i els que
encara estant presents s'hagen abstingut de votar.
Article 17.- Reunions de l'Assemblea:
L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim, una
vegada a l'any, dins del primer semestre de cada any.
L'Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari:
a) Quan s'estime convenient i així s'acorde per la Junta
Directiva.
b) A requeriment d'un nombre de socis que represente, com a
mínim un vint per cent de la totalitat.
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Article 18.- Convocatòries de les Assemblees:
Les convocatòries de les Assemblees Generals de l'Associació,
tant ordinàries com a extraordinàries, es faran per escrit. Els anuncis
de la convocatòria es col·locaran en els llocs de costum amb quinze
dies d'antelació com a mínim. Sempre que siga possible es convocarà
individualment a tots els membres. La convocatòria expressarà el dia,
l'hora i el lloc de la reunió, així com també l'ordre del dia.
El Secretari redactarà l'Acta de cada reunió que reflectirà un
extracte de les deliberacions, el text dels acords que s'hagen adoptat
i el resultat numèric de les votacions. Al començament de cada reunió
de l'Assemblea General es llegirà l'Acta de la reunió anterior a fi que
s'aprove o no.En les Assemblees generals, ordinàries o
extraordinàries, la taula estarà composta pel President, el Secretari i
el Tresorer.
Article 19.- Competències i validesa dels acords:
L'Assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera
convocatòria amb l'assistència d'un mínim d'un terç dels socis
presents o representats; i en segona convocatòria, siga el que siga el
nombre d'ells, s'haurà de celebrar mitja hora després de la primera i
en el mateix lloc.
En les reunions de l'Assemblea correspon un vot a cada soci.
Són competències de l'Assemblea General:
a) Aprovar, si escau, la gestió de l'òrgan de representació
b) Examinar i aprovar o rebutjar els pressupostos anuals
d'ingressos i despeses, així com la Memòria Anual d'activitats.
c) Establir les línies generals d'actuació que permeten a
l'Associació complir les seues finalitats.
d) Disposar totes les mesures encaminades a garantir el
funcionament democràtic de l'Associació
i) Fixar les quotes, ordinàries i extraordinàries, i altres
aportacions dels socis i membres.
f) Triar i destituir als membres de l'òrgan de representació.
g) Aprovar el reglament de règim intern.
h) Adoptar els acords referents a:
 Expulsió dels membres, a proposta de l'òrgan de
representació
 Sol·licitud de declaració d'utilitat pública
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Dissolució de l'Associació
Modificació dels Estatuts
Disposició i alienació de béns
Formalització de préstecs o modificació de les
condicions pactades en els mateixos
Remuneració, si escau, dels membres de l'òrgan de
representació.
Modificació del reglament de règim intern que
regeix l'Associació.

Els acords es prendran per majoria simple dels socis presents o
representats, és a dir, quan els vots afirmatius superen als negatius.
No obstant açò, requeriran majoria qualificada dels socis, que
resultarà quan els vots afirmatius almenys aconseguisquen dues
terceres parts dels emesos per presents o representats , els acords
relatius a dissolució de l'Associació, modificació d'Estatuts, disposició
o alienació de béns, formalització de préstecs o modificació de les
condicions pactades en els mateixos, elecció i destitució dels òrgans
de representació i remuneració si escau dels membres de l'òrgan de
representació, sempre que s'haja convocat específicament amb tal
objecte l'Assemblea extraordinària corresponent.La modificació del
Reglament de Règim Intern requerirà el vot favorable de les dues
terceres parts dels socis presents en l'Assemblea General
Extraordinària convocada a aquest efecte.
Article 20.- Composició de l'òrgan de representació:
L'Associació la regirà, administrarà i representarà l'òrgan de
representació denominat Junta Directiva, que estarà format per un
President, un vicepresident, un Secretari, un Tresorer i sis vocals.
L'elecció dels membres de la Junta es farà per sufragi lliure i
secret dels socis de l'Assemblea General. Les candidatures seran
tancades.
La totalitat dels càrrecs de la Junta Directiva, independentment
de les seues funcions, s'exerciran de forma gratuïta, sense perjudici
del dret a ser indemnitzats per les despeses que els ocasione el
compliment de les seues funcions, prèvia aprovació i justificació
documental.
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Article 21: Requisits que han de complir els candidats:
a) Estar al corrent en el pagament de les quotes i no culpable
en expedient disciplinari a tenor del que es disposa en l'article 14 dels
estatuts i 31 del Reglament de Règim Intern.
b) Presentar la candidatura en el període i a través del
procediment que determine l'Assemblea General o la Junta Directiva
en convocar les eleccions.
c) Els candidats i candidates ho són a títol de representació de
la llista que hauran de presentar com la seua candidatura.
i) Tota candidatura quedarà conformada per
Vicepresident, Secretari, Tresorer i sis vocals.

President,

Article 22: Procediment per a l'elecció de la Junta
Directiva i designació dels seus càrrecs:
a) Tota candidatura ha de ser presentada per escrit i dirigida al
President de l'Associació, en la Secretaria de la Seu de la
mateixa.
b) La taula electoral estarà formada pels següents membres: el
Secretari en funcions de l'Associació, que actuarà com a
President, i un representant de cadascuna de les candidatures
que es presenten.
c) Cada “Soci o Soci Familiar” tindrà dret a un sol vot.
d) Una vegada constituïda l'Assemblea el President en funcions
cedirà la Presidència de la mateixa a la taula electoral.
e) Correspon a la taula electoral presidir l'Assemblea General
Extraordinària durant l'acte electoral, estendre acta del resultat
de les eleccions, proclamar als càrrecs electes i resoldre
quantes reclamacions es puguen produir durant el procés
electoral.
f) La taula electoral ordenarà l'emissió de vots que es realitzarà
mitjançant paperetes preparades a aquest efecte. Per a exercir
el dret al vot s'haurà de presentar el DNI, passaport o permís
de conduir, documentació que haurà d'estar en vigor.
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g) Es permet la delegació de vot dels absents en algun dels
membres de ple dret present en l'Assemblea. Els qui tinguen
una delegació de vot hauran d'acreditar-la mitjançant escrit
signat per la persona que delega, acompanyat d'una còpia del
DNI.
h) Quan es presenta una única candidatura aquesta haurà de ser
ratificada en Assemblea pels socis presents en la mateixa.
i) Quan es presenten dues o més candidatures, resultarà triada la
que obtinga el major nombre de vots dels socis presents i els
vots delegats.
Article 23.representació:

Durada

del

mandat

de

l'òrgan

de

Els membres de la Junta Directiva es renovaran cada quatre
anys i podran ser reelegits indefinidament.
La causa de cessament en el càrrec abans d'extingir-se el terme
reglamentari podrà deure's a:
a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el
qual es raonen els motius.
b) Malaltia que incapacite per a l'exercici del càrrec.
c) Causar baixa com a membre de l'Associació
d) Sanció imposada per una falta comesa en l'exercici del
càrrec.
i) Separació del càrrec a iniciativa del President proposant-ho a
la Junta Directiva, qui al seu torn ho presentara a l'assemblea en
aplicació de l'article 19 paràgraf f.
Les vacants que es produïsquen en l'òrgan de representació es
cobriran en la primera Assemblea General que se celebre. No obstant
açò, l'òrgan de representació podrà designar provisionalment, fins a
la pròxima Assemblea General, un soci de l'Associació per al càrrec
vacant. Si les vacants existents excediren de cinc, es convocarà de
forma immediata i segons els requisits establits en aquest Estatut i el
Reglament de Règim Intern, Assemblea General Extraordinària, per a
procedir a l'elecció de la nova Junta Directiva.
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Article 24.- Competències de l'òrgan de representació:
La Junta Directiva posseeix les facultats següents:
a. Ostentar i exercitar la representació de l'Associació i
portar a terme la direcció i administració de la manera
més àmplia que reconega la Llei i complir les decisions
preses per l'Assemblea General, i d'acord amb les
normes, les instruccions i les directrius generals que
aquesta Assemblea establisca.
b. Prendre els acords necessaris per a la compareixença
davant els organismes públics per a l'exercici de tota
classe d'accions legals i per a interposar els recursos
pertinents.
c. Resoldre sobre l'admissió de nous socis o col·laboradors,
portant una relació actualitzada de tots els membres.
d. Proposar a l'Assemblea General l'establiment de les
quotes i/o vesses dels socis o les aportacions que els
col·laboradors hagen de satisfer.
e. Convocar les Assemblees Generals i controlar que els
acords que allí s'adopten es complisquen.
f. Comunicar al Registre d'Associacions, la modificació dels
Estatuts acordada per l'Assemblea General en el termini
d'un mes.
g. Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a
l'Assemblea General perquè els aprove i confeccionar els
pressupostos de l'exercici següent.
h. Portar una comptabilitat conforme a les normes
específiques que permeta obtenir la imatge fidel del
patrimoni, del resultat i de la situació financera de
l'entitat.
i. Efectuar l'inventari dels béns de l'Associació.
j. Elaborar la memòria anual d'activitats i sotmetre-la a
l'aprovació de l'Assemblea General.
k. Realitzar els processos de selecció del personal i els
professionals que realitzaran les seues funcions dins de
l'Associació.
l. Constituir, modificar i dissoldre Comissions de Treball.
m. Proposar
a
l'Assemblea
General,
ordinària
o
extraordinària, la modificació o dissolució de la Federació.

16

n. Acordar la renovació de pòlisses, crèdits i altres
contractes, susceptibles de pròrroga, la concertació de la
qual ja va anar degudament aprovada per l'Assemblea.
o. Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst pels
presents Estatuts i adonar d'açò en la primera Assemblea
General subsegüent.
p. Qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda d'una
manera específica en aquests Estatuts a l'Assemblea
General.
Article 25.- Reunions de l'òrgan de representació:
L'òrgan de representació, convocat prèviament pel President o
persona que ho substituïsca, es reunirà en sessió ordinària amb la
periodicitat que els seus membres decidisquen, que en tot cas no
podrà ser superior a un mes. Es reunirà en sessió extraordinària
sempre que ho considere convenient el President per si, o a petició
d'un terç dels components.
L'òrgan de representació quedarà vàlidament constituït amb
convocatòria prèvia, que inclourà l'ordre del dia, amb una antelació
de tres dies en el cas de les ordinàries i amb els dies que s'estimen
suficients per al coneixement dels interessats en el cas de les
extraordinàries i un quòrum de la meitat més un de les seues
membres, en primera convocatòria i amb els membres
presentes mitja hora després en segona convocatòria. Els membres
de l'òrgan de representació estan obligats a assistir a totes les
reunions que es convoquen, podent excusar la seua assistència per
causes justificades. En qualsevol cas, serà necessària l'assistència del
President i del Secretari o de les persones que ho substituïsquen. En
l'òrgan de representació es prendran els acords per majoria simple
dels vots dels assistents. En cas d'empat, el vot del President serà de
qualitat.
Els membres de la Junta Directiva es podran agrupar en
Comissions de Treball per a assumptes determinats, i podran
presentar ponències i dictàmens en les reunions de la Junta Directiva
per al seu estudi.
Els acords de la Junta es faran constar en el llibre d'actes. En
iniciar-se cada reunió es llegirà l'acta de la sessió anterior perquè
s'aprove o rectifique.
Article 26.- Funcions del President:
El President de l'Associació també serà President de l'òrgan de
representació.
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Són pròpies del President, les següents funcions:
a) Adreça i representació legal de l'Associació.
b) Convocar i presidir les reunions de l'Assemblea General i de
la Junta Directiva, havent de signar les convocatòries.
c) Visar les actes i els certificats confeccionats pel Secretari de
l'Associació.
d) Vetlar per l'execució dels acords adoptats en Assemblea
General i Junta Directiva.
i) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li delegue
l'Assemblea General o la Junta Directiva.
Article 27.- Funcions del Vicepresident:
En els supòsits d'absència, vacant o malaltia del President,
aquest serà substituït pel Vicepresident, qui assumirà en tals casos la
representació interna de l'Associació.
Article 28.- Funcions del Secretari:
a) Redactar les actes de l'Assemblea General i de la Junta
Directiva, a les quals donarà fe amb la seua signatura que plasmarà
al costat de la del President.
b) Expedir certificacions i testimoniatge de particulars de les
actes, amb el vistiplau del President.
c) Custodiar els llibres d'actes.
d) Redactar i enviar les convocatòries amb l'ordre del dia que li
encarregue el President.
i) Portar una relació actualitzada dels socis i membres de
l'Associació.
f) Mitjançar entre l'administració i l'Associació, redactant i
autoritzant els escrits dirigits als mateixos.
g) Presidir les comissions tècniques o executives que es creuen
per a accions concretes dins del funcionament de l'Associació.
En cas absència, vacant o malaltia del Secretari, exercirà les
seues funcions el vocal més jove d'entre els assistents.
Article 29.- Funcions del Tresorer:
a) Custodiar i controlar els recursos de l'Associació.
b) Autoritzar amb la seua signatura, juntament amb la del
President, els cobraments i pagaments que hagen de fer-se en nom
de l'Associació. En els comptes corrents o llibretes d'estalvi obertes
en establiments de crèdit, ha de figurar obligatòriament la signatura
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del President, del Tresorer i del Secretari. Per a disposar de fons, serà
suficient dues signatures, de les quals una serà necessàriament la del
tresorer.
c) Seguiment i control de l'administració comptable i tresoreria
de l'Associació i llevanza dels llibres comptables relacionats amb les
operacions de Tresoreria
d) Preparar i presentar davant la Junta Directiva i en les
Assemblees Generals els Balanços i Comptes de Resultats.
i) Preparar, en col·laboració amb el President i l'Administració
comptable, el Projecte de Pressupostos Anuals de l'Associació.
f) Realitzar quantes gestions li siguen delegades per la Junta
Directiva quant a recursos econòmics de l'Associació.
Article 30.- Funció dels vocals:
a) Representar a la Junta Directiva en les comissions que es
formen per al compliment de les finalitats socials de l'Associació.
b) Realitzar, per delegació de la Junta Directiva, la inspecció
dels servicis pertanyents a l'Associació.
c) L'auxili als altres càrrecs de la Junta Directiva, reemplaçantlos en cas necessari, cobrint les vacants que es produïsquen i
assumint, per tant, els deures i drets del càrrec que substituïsquen
fins que es cobrisquen aquestes vacants en la pròxima Assemblea
General que se celebre.
Article 31.- Seccions de l'Associació:
L'Associació podrà constituir quantes seccions de treball i
control considere necessàries per al bon funcionament de la mateixa i
que hauran d'estar contemplades en el Reglament de Règim Interior
aprovat prèviament per la Junta Directiva de l'Associació.
Article 32.- Règim de responsabilitat:
L'Associació respon de les seues obligacions amb tots els seus
béns presents i futurs.Els associats no responen personalment dels
deutes de l'associació.
Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació, i
les altres persones que obren en nom i representació de l'associació,
respondran davant aquesta, davant els associats i davant tercers pels
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danys causats i els deutes contrets per actes dolosos, *culposos
o negligents. Igualment, aquests membres respondran civil i
administrativament pels actes i omissions realitzats en l'exercici de
les seues funcions, i pels acords que hagueren votat, enfront de
tercers, a l'associació i als associats.
Quan la responsabilitat no puga ser imputada a cap membre o
titular dels òrgans de govern i representació, respondran tots
solidàriament pels actes i omissions dolosos, culposos o negligents,
llevat que puguen acreditar que no han participat en la seua
aprovació i execució o que expressament es van oposar a elles.
CAPÍTOL IV: DEL RÈGIM D'IMPUGNACIÓ DE L'ACORDS
SOCIALS
Article 33.- Impugnacions:
j)
Les impugnacions que es formulen tenint com a base el
contingut de la citació de la convocatòria, tant de l'Assemblea
General com de la Junta Directiva, podran realitzar-se en el temps
que intervé entre la recepció de la convocatòria i abans a la data de
celebració de la mateixa i hauran de ser resoltes al començament de
la reunió com a primera qüestió, llevat que pel President s'estime
l'existència de vicis o errors que puguen motivar l'anul•lació de la
convocatòria.
ii)
Els acords de la Junta Directiva podran ser impugnats
davant la mateixa en el termini màxim de quaranta dies a partir de la
data d'adopció dels mateixos, instant la seua rectificació o anul•lació i
la suspensió preventiva si escau, o acumulant ambdues pretensions
pels tràmits establits en la Llei d'Enjudiciament Civil. Els qui
estigueren presents disposaran del mateix termini sempre que
hagueren salvat expressament el seu vot.
i)
Sense perjudici de les impugnacions, els acords de
l'Assemblea General i la Junta Directiva són executius llevat que
aquests òrgans acorden la suspensió.
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Article 34.- Recursos:
a) Els acords adoptats en Junta Directiva resolent impugnacions
podran ser recurribles davant l'Assemblea General en el termini de
quinze dies.
b) La impugnació dels acords de l'Assemblea General, inclosos
els que resolguen impugnacions d'acords de la Junta Directiva, se
substanciaran davant els Tribunals de la jurisdicció ordinària en la
forma i terminis que la Llei determine
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CAPÍTOL V: DEL RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER
Article 35.- Patrimoni inicial i recursos econòmics:
El patrimoni inicial d'aquesta Associació està valorat en
sis mil euros (6.000,00 €) euros.
per:

Els recursos econòmics de l'Associació estaran constituïts

a) De les quotes, ordinàries i extraordinàries, i vesses que
fixe l'Assemblea General als seus socis i membres.
b) Les subvencions que reba d'organismes públics i
privats.
c) Les donacions, llegats i herències que reba i siguen
degudament acceptats i els beneficis que generen.
d) De les rendes del mateix patrimoni o bé d'altres ingressos
que puguen obtenir.
Article 36.- Pressupost:
L'exercici econòmic serà anual i coincidirà amb l'any natural,
quedant tancat el 31 de desembre de cada any.
El pressupost d'ingressos i despeses, elaborat d'acord amb el
previst en els presents Estatuts, serà presentat a la Junta Directiva i,
després del seu estudi, proposat a l'Assemblea General per a la seua
aprovació, la qual es durà a terme dins del primer semestre de cada
any.
Article 37.- Benefici de les activitats:
Els beneficis obtinguts derivats de l'exercici d'activitats
econòmiques, incloses les prestacions de servicis, es destinaran
exclusivament al compliment de les finalitats de l'Associació, sense
que càpia en cap cas el seu repartiment entre els associats ni entre
els seus cònjuges o persones que convisquen amb ells amb anàloga
relació d'efectivitat, ni entre els seus parents, ni la seua cessió
gratuïta a persones físiques o jurídiques amb caràcter lucratiu.
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Article 38.- Quotes:
Tots els socis tenen obligació de sostenir l'Associació
econòmicament, mitjançant quotes o vesses, de la manera i en
la proporció que determine l'Assemblea General a proposta de
la Junta Directiva.
L'Assemblea General de l'Associació podrà establir quotes
d'ingrés, quotes periòdiques mensuals i quotes o vesses
extraordinàries.
Els socis que a la celebració de l'Assemblea no es troben al
corrent del pagament de les seues quotes o vesses perdran el seu
dret a vot en la mateixa.
CAPÍTOL VI: DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
Article 39.- Procediment de modificació:
Els presents Estatuts podran ser modificats per l'Assemblea
General extraordinària, exigint-se una majoria qualificada de les dues
terceres parts dels socis presents o representats per a l'adopció
d'aquest acord, conforme al previst en l'article 19 dels presents
Estatuts.
CAPÍTOL VII: DE LA LIQUIDACIÓ I DISSOLUCIÓ:
Article 40.- Dissolució.
La dissolució de l'Associació només podrà fer-se per les
següents causes:
 Per imperatiu legal.
 Per sentència judicial ferma.
 Per acord de l'Assemblea General Extraordinària
celebrada amb tal fi i amb la majoria de les dues terceres
parts dels socis presents o representats.
 Per les causes previstes en l'article 39 del Codi Civil.
 Per baixa de les persones associades, de manera que
queden reduïdes a menys de tres.
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Article 41: Liquidació
La dissolució de l'Associació determina l'obertura del
procediment de liquidació, fins al terme de la qual l'Associació
conservarà la seua personalitat jurídica.
Acordada la dissolució de l'Associació per l'Assemblea General
Extraordinària o decidida si escau per l'autoritat judicial, la Junta
Directiva constituïda en comissió liquidadora, procedirà a la liquidació
del patrimoni de l'Associació. Els membres de l'òrgan de
representació en el moment de la dissolució es converteixen en
liquidadors, llevat que l'Assemblea designe a uns altres o per la
resolució judicial que acorde la dissolució.
El Patrimoni de l'Associació en el moment de la seua dissolució
en cap cas podrà passar a ser propietat dels seus membres. Per
acord de l'Assemblea General, els béns de l'Associació passaran a ser
propietat de l'Entitat sense ànim de lucre que en la mateixa s'acorde i
que prioritàriament tinguen els mateixos objectius i finalitats que
aquesta Associació.
Correspon als liquidadors:









Vetlar per la integritat del patrimoni de l'associació i portar els
seus comptes
Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que
siguen necessàries per a la seua liquidació.
Cobrar els crèdits de l'associació.
Liquidar el patrimoni i pagar als creditors o creditores.
Donar al patrimoni sobrant la destinació prevista en els
Estatuts.
Sol·licitar la cancel·lació dels seients en el Registre.
Promoure, en cas d'insolvència i sempre que es reunisquen els
requisits legalment previstos, el procediment concursal davant
el Jutge competent.

Finalitzada la liquidació es comunicarà al Registre d'Associacions
de la Comunitat Valenciana.
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D. Josep Varela i Beinat amb DNI número 73.645.904 –L, en
qualitat de Secretari de l'Associació denominada ADISTO amb domicili
en la C/ La Marina, 1-baix, de la ciutat de Torrent, província de
València, codi postal 46900, inscrita en el Registre d'associacions de
la Comunitat Valenciana amb el número 10740 secció primera.
CERTIFICA: Que el dia 08 de Maig de 2014 es va celebrar
Assemblea General Extraordinària de socis en la qual amb un quòrum
d'assistència del 52 % es va aprovar la modificació dels estatuts per
unanimitat sempre sota la previsions de la Llei Orgànica 1/2002, de
22 de març, reguladora del Dret de l'Associació, i a les restants
normes de pertinent aplicació.
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