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RESOLUCIO
Expedient instruH arran de la sol'\icitud, presentada pel senyor Francesc Torradefl
altres, d'inscripcio de la modificacio d'estatuts de I'associacio denominada 'Associacio
Unesco pel Dialeg Interreligios en el Registre d'Associacions de la Generalitat
Relaci6 de fets
1, En data 15/01/2013, el senyor Francesc Torradeflot Freixes presenta una sol·licitud
d'inscripcio, en el Registre d'Associacions, de la modificacio d'estatuts de I'associacio
denominada Associacio Unesco pel Dialeg Interreligios, de Barcelona, inscrita amb el num .
23052 de la seccio 1a del Registre de Barcelona, i hi adjunta el certificat de I'acta de
I'assemblea de data 11/12/2012 i els nous estatuts expedits pel secretari de I'entitat amb el
vistiplau del president.

2. La modificacio afecta, basicament, determinats aspectes de la regulacio de I'organitzacio
interna i els estatuts s'adapten al Llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
Fonaments de dret
L'article 22 de la Constitucio espanyola.
L'article 118.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.
La Llei organica 1/2002, de 22 de mar9, reguladora del dret d'associacio.
La Llei 4/2008, de 24 d'abril, del lIibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu ales
persones jurfdiques.
EI Decret 206/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'organitzacio
funcionament del Registre d'Associacions.
8'han complert les disposicions vigents en la tramitacio de I'expedient i aquesta Direccio
General es competent per resoldre sobre la procedemcia de la inscripcio sol'licitada,
considerant que les activitats relacionades amb els seus fins es duran a terme segons les
normes que especificament les regulin, mitjan9ant I'obtencio, si escau, dels permisos 0 les
lIicencies pertinents.
Per aixo,
RESOLC:
Inscriure en el Registre d'Associacions de la Generalitat la modificacio esmentada , en els
termes transcrits en els nous estatuts que s'adjunten.
Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, la/les persona/es interessada/es
hi pot/den interposar recurs d'al9ada davant del conseller de Justlcia, en el termini d'un mes
a comptar de I'endema de la seva notificacio, 0 qualsevol altre recurs que consideri/n
convenient per a la defensa dels seus interessos.
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EI recurs d'alyada es podra entendre desestimat si al cap de tres mesos d'haver-se
interposat no se n'hanotificat la resoluci6. Nomes en aquest cas, la/les persona/es
interessada/es podra/an interposar recurs contenci6s administratiu, en el termini de sis
mesos a comptar de I'endema que s'hagi produn I'acte presumpte desestimatori del recurs,
davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya .
Barcelona , 12 de desembre de 2013
Subdirectora general d'Entitats Juridiques
Olga Oelpeix Borrell

(Per suplencia segons Resoluci6 del consellerde Justfcia de 9 de desembre de
2013)
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Certificat de I'acord de modificaci6 dels estatuts
Oades relatives ala reuni6
Data

Localitat

IBarcelona

1111/12/2012

Oades relatives a l'assoeiaei6
rD~e~n~om~in~a~c~i6~

________________________________________________--'rN~IF____________________________- ,

\AUDIR - Associaci6 UNESCO per al Dialeg Interreligi6s

IIG62261995

carrer Lled6
istre d'associacions de la Generalitat de Catalun a

,N_o_m_i_c_O.::;9_n_o_m_s_d_e_l_a...:,p_e_rs_o_n_a_q.:...u_e_e_s_t_e_n_e_1_ce_rt_i_fic_a_t______________________---, C arrec que ocu p a en I'a ssociaci6

Francesc Torradeflot i Freixes

Secre t ar i / ar ia

Certifieo:
Que en la reuni6 de l'Assemblea General de I'entitat celebrada en la data que s'ha consignat, es van
aprovar, d'acord amb les previsions legals i estatutaries, les modificacions dels estatuts que s'especifiquen
a continuaci6.
Modifieaeions dels estatuts aprovades

Modificacions fetes d'acord amb l'adaptaci6 a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del lIibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu ales persones jurldiques; i la Llei organica 1/2002, de 22 de man;:, reguladora del dret
d'associaci6, i els seus estatuts.

I perque aixl consti, signo aquest certificat
Vist i piau

J4i::q
En compliment de la Llei orgilnica 15/ 1999, de 13 de desembre, de proteccio de dades de caracter personal, s'informa que les dades personals
facilitades s'integraran en un fitxer del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya denominat Registre d'entitats, amb la finalitat d'exercir el
registre i control de les entitats juridiques sobre les quais te competencia la Generalitat.
Aquestes dades personals no se cedi ran fora dels casas previstos a la normativa . La presentacio d'aquest document constitueix un can sentiment per
tractar les dades que conte .
L'organ administratiu responsable d'aquest fitxer es la Secretaria General de Justicia. Es paden exercir els drets d'acces, rec1ificacio, cancel'lacio i
oposicio enviant una sol 'licitud acompanyada amb una copia d'un document identificatiu valid, per qualsevol mitja que deixi constancia del seu
enviament i recepcio, a la seu de I'organ esmentat: carrer de Pau Claris, 81 08010 Barcelona, a be trametent una sol 'licitud amb signatura electronica
certificada per una entitat reconeguda a I'adre<;:a:
protecciodades .gtecnic.dj@gencat.cat
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ESTATUTS DE L'ASSOCIACI6 UNESCO PER AL DIALEG INTERRELlGI6S
Capitol I. La denominacio, els fins i el domicili

Article 1
L'Associacio UNESCO pel Dialeg Interreligios regula les seves activitats d'acord amb el que estableix la Uei 4/2008, de
24 d'abril, deillibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu ales persones juridiques; la Uei orgimica 1/2002, de 22
de mar~, reguladora del dret d'associacio, i els seus estatuts.
Article 2
Eis fins de I'associacio.son:
1. Reunir experts de diverses tradicions religioses i culturals per fomentar les actituds de comprensio i de cooperacio
mutua.
2. Organitzar activitats d'estudi sobre les diverses tradicions religioses.
3. Facilitar la inculturacio de les tradicions religioses ala realitat catalana.
4.Contribuir des de Catalunya ales iniciatives internacionals de dialeg interreligios i intercultural.
S. Col ·laborar amb les diverses tradicions religioses en les iniciatives de dialeg mutu i de corresponsabilitat.
En queda exclos tot anim de lucre.
Article 3

1. EI domicili de I'associacio s'estableix aBarcelona, i radica al carrer Lledo, 11, 1r.
2. Les funcions d'aquesta associacio 5' exerceixen majoritariament aCatalunya.

Capitol II. Eis membres de I'associacio, els seus drets i les seves obligacions
Article 4
Poden formar part de I'associacio totes les persones fisiques i juridiques que, de manera "iure i voluntaria, tinguin
interes en les seves finalitats.
Pel que fa ales persones fisiques:
1. Cal que tinguin capacitat d'obrar
2. Si son menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consenti·
ment dels pares atutors per ser socis de pie dret, amb dret de vot ales assemblees generals, i no poden ser
elegits membres de la Junta Directiva.
3. Eis menors de 14 anys paden adquirir la condid6 d'associats i exercir els drets derivats d'aquesta condid6
per mitja de Is seus representantslegals.
Pel que fa ales persones juridiques:
1. La soHicitud d'ingres ha de ser acordada per I'organ competent.
2. Les normes per les quais es regula la persona juridica en qiiestio no han d'excloure la possibilitat de formar
part d'una associacio.
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Per integrar-se a una associacio cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendra una decisio
sobre la peticio en la primera reunio que tingui lloe i la comunicara aI'Assemblea general mes immediata.

Article 5
Son drets de Is membres de I'associacio:

1. Assistir amb veu i vot ales reunions de l'Assemblea General.
2. Elegir 0 ser elegits per als lIocs de representacio 0 per exercir carrecs directius.
3. Exercir la representacio que se'ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de I'associacio, d'acord amb les normes legals i
estatutaries.
5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer mes plena la vida de
I'associacio i mes efica~ la realitzacio dels objectius socials basics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre I'administracio i la gestio de la Junta Directiva 0 dels mandataris/aries de
I'associacio.
7. Esser escoltats previament aI'adopcio de mesures disciplinaries.
8. Rebre informacio sobre les activitats de l'associaci6.
9. Fer us deIs serveis comuns que l'associaci6 estableixi 0 tingui ala seva disposicio.
10. Formar part dels grups de treball.
11. Posseir un exemplar dels estatuts.
12. Consultar els lIibres de I'associacio.
Article 6
Son deures dels membres de l'associaci6:
1. Comprometre's amb les finalitats de I'associacio i participar activament per assolir-Ies.
2. Contribuir al sosteniment de l'associaci6 amb els donatius, quotes, derrames i altres aportacions econ6miques
fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.
3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutaries
4. Acatar'l complir els acords validament adoptats pels organs de govern de l'associaci6.
Article 7
Son causes per ser donat de baixa de I'associacio:
1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisio a la Junta Directiva.
2. No satisfer les contribucions establertes aI'article 6.2.
3. No complir les obligacions estatutaries.
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Capitol III. L'Assemblea General
Article8
1. L'Assemblea General es I'organ sobira de l'associaci6; els seus membres en formen part per dret propi i irrenuncia
ble.
2. Eis membres de l'associaci6, reunits en Assemblea Generallegalment constituYda, decideixen per majoria els as
sumptes que s6n competencia de l'Assemblea.
3. 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.

Article 9
L'Assemblea General te res facultats seguents:
a) Aprovar, si escau, la gesti6 de I'organ de govern, el pressupost i els comptes anuals.
b) Elegir i separar els membres de I'organ de govern i controlar-ne I'activitat.
c) Modificar els estatuts.
d) Acordar la forma i I'import de \es contribucions al finan~ament de l'associaci6 0 al pagament de les seves despeses,
incloent-hi les aportacions al patrimoni de l'associaci6.
e) Acordar la transformaci6, la fusio,I'escissi6 0 la dissoluci6 de rassociacio.
~ Acordar I'ingres i la baixa en federacions 0 confederacions.
g) Sol·licitar la declaracio d'utilitat publica.
h) Aprovar el reglament de regim intern i les seves modificacions.
i) Coneixer les sol·licituds presentades per aesser soci 0 socia, i tambe les altes i les baixes d'associats i associades per
una ra6 diferent de la separaci6 definitiva.
j) Ratificar, si escau, la baixa disciplinaria dels associats i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes
molt greus.
k) Resoldre sobre les questions que no estiguin expressament atribu'ides acap altre organ de l'associaci6.

Article 10
1. L'Assemblea General es reuneix en sessi6 ordinaria com a mfnim un cop I'any, dins dels 6 mesos segOents a la data
de tancament de I'exercici economic.
2. l'organ de govern pot convocar l'Assemblea General amb caracter extraordinari sempre que ho consideri conveni
ent, i ho ha de fer quan ho soHiciti un 10% dels associats; en aquest cas, I'assemblea ha de tenir lIoc dins el termini de
trenta dies acomptar de la soHicitud.

Article 11

1. L'assemblea es convocada per I'organ de govern mitjan~ant una convocatoria que ha de contenir, c~m a minim,
I'ordre del dial eilloc, la data i I'hora de la reuni6.
2. La convocat6ria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunio, individualment i mitjan~ant un escrit
adre~at al domicili que consti en la relaci6 actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'assoc'laci6.
3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president 0 presidenta de l'associaci6. Si no hi es, I'han de
substituir, successivament, el vicepresident 0 vicepresidenta 0 el/la vocal de mes edat de la Junta. Hi ha d'actuar com
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asecretari/aria qui ocupi el mateix carrec ala Junta Directiva.
4. EI secretari 0 la secreta ria redacta I'acta de cada reunio, que han de signar ell/a mateix/a i el president 0 presidenta,
amb un extracte de les deliberacions, el text deIs acords adoptats, el resultat numeric de les votacions i la Ilista de les
persones assistents.
5. AI comen~ament de cada reuni6 de l'Assemblea General es Ilegeix I'acta de la sessio anterior a fi que s'aprovi 0
s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, I'acta i qualsevol altra documentacio ha d'estar a disposicio dels socis al
local socia I.
Article 12
1. L'Assemblea General es constitueix validament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents 0 repre
sentades.
2. E110% dels associats/ades poden sol·licitar aI'organ de govern la inclusio en I'ordre del dia d'un 0 mes assumptes per
tractar. En el cas que ja s'hagi convocat I'assemblea, poden fer-ho dins el primer ter~ del perfode compres entre la
recepcio de la convocatoria i la data en que aquest organ s'ha de reunir. L'assemblea unicament pot adoptar acords
respecte els punts inclosos en I'ordre del dia, Ilevat que ~hagi constitu'it en caracter universal 0 que els acords es refe
reixin ala convocatoria d'una nova assemblea general.
Article 13
1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot acada membre de l'associaci6.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis 0 socies presents 0 representats.
3. Per adoptar acords sabre la modificacio dels estatuts, la dissolucio de I'associacio, la constitucio d'una federacio amb
associacions similars 0 la integracio en una de ja existent, i la disposicio 0 alienaci6 de bens, es requereix una majoria
qualificada dels associats/ades presents 0 representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol
cas, I'eleccio de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple 0 relativa
dels socis i socies presents 0 representats (mes vots afavor que en contra).
4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret auna copia de la IIista dels socis i socies i dels seus domici
lis i adreces de correu electronic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.

Capitol IV. La Junta Directiva

Article 14
1. La Junta Directiva regeix, administra i representa I'associacio. Componen aquest organ el president/a, el vicepresi
dent/a, el secretari/aria, el tresorer/a i els/les vocals, timecs que han de ser exercits per persones diferents.
2. L'eleccio dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats i majors d'edat, es fa per votacio de l'Assem
blea General. Les persones elegides entren en funcions despres d'haver acceptat el carrec.
3. EI nomenament i el cessament dels carrecs s'han de comunicar al Registre d'Associacions mitjan~ant un certificat,
emes pels secretari/aria sortint amb el vist-i-plau del presidentfa sortint, que ha d'incloure tambe I'acceptacio del nou
president/a i del nou secretari/aria.
4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el cimec gratu·itament.
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Article 15
1. Eis membres de la Junta Directiva exerceixen el cimec durant un periode de quatre anys, sense perjudici que puguin
ser reelegits,
2, EI cessament dels carrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) mort 0 declaracio d'absencia, en el cas de les persones fisiques, 0 extincio, en el cas de les juridiques,
b) incapacitat 0inhabilitaci6,
c) renuncia notificada aI'organ de govern,
dj separacio acordada per I'Assemblea general.
e) qualsevol altra que estableixin la lIei 0els estatuts.
3. les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunio de l'Assemblea General que
tingui 1I0c. Mentrestant, un membre de I'associacio pot ocupar provisionalment el carrec vacant.
Article 16

1. La Junta Directiva te les facultats segGents:
aj Representar, dirigir i administrar I'associacio de la manera mes ilmplia que reconegui la lIei; aixf mateix, complir les
decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea
estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relacio amb la compareixen~a davant dels organismes publics i per exercir tota
mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents,
c) Proposar al'Assemblea Generalla defensa dels interessos de I'associacio.
d) Proposar a l'Assemblea Generalla defensa de I'establiment de les quotes que els membres de I'associacio han de
satisfer.
el Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.

nPresentar els balan~ i I'estat de comptes de cada exercici al'Assemblea General perque els aprovi, i confeccionar els
pressupostos de I'exercici seguent.
g) Contractar els em pleats que I'associacio pugui tenir.
h)lnspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perque els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera mes eficient i efica~ els fins de I'associacio, i autoritzar els actes
que aquests grups projectin dur aterme.
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta deIs mateixos
grups,
k) Our aterme les gestions necessaries davant d'organismes publics, entitats i altres persones, per aconseguir:
•

subvencions 0 altres ajuts

•

I'us de locals 0 edificis que puguin arribar aser un lIoc de convivencia i comunicacio i tambe un centre de re

cuperaci6 ciutadana.
I) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvi a qualsevol establiment de credit
hagi en aquest diposit. La disposicio dels fons es determina a\'article 28.

0

d'estalvi i disposar dels fons que hi

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunio de
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l'Assemblea General.
nj Qualsevol altra facultat que no estigui atribuida d'una manera especifica aalgun altre organ de govern de I'associa

cia 0 que Ii hagi estat delegada expressament.
Article 17
1. La Junta Directiva, convocada previament pel president/a 0 per la persona que el/la substitueixi, s'ha de reunir en
sessio ordinaria amb la per.iodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser infenior a una vegada
cada trimestre.
2. S'ha de reunir en sessi6 extraordinaria quan la convoqui amb aquest wacter el president/a 0 be si ho soHicita un
ter~ dels membres que la componen.
Article 18

1. La Junta Directiva queda constituTda validament si ha estat convocada amb antelacio i hi ha un quorum de la meitat
mes un dels seus membres.
2. Els membres de la Junta Oirectiva estan obJigats a assistir atotes les reunions que es convoquin, encara que, per
causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistencia del president/a 0 del secretari/aria 0 de les persones que els
substitueixin hi es necessa ria sempre.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una 0 diverses comissions 0 grups de treball si comp
ta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos ter~os dels seus membres.
2. Tambe pot nomenar, amb el mateix quorum, un 0 uns quants mandataris per exercir la funcio que els conm amb les
facultats que cregui oportu conferir-Ios en cada cas.
3. No son delegables la formuraci6 dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats 0 aprovats per l'Assemblea
General.
Article 20
Eis acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en eillibre d'actes i han de ser signats pel secretari/aria i el presi
dent/a. En iniciar-se cada reunio de la Junta Directiva, s'ha de lIegir I'acta de la sessio anterior perque s'aprovi 0 es
rectifiqui, si es procedent.

Capitol V. La presidencia i la vicepresidencia
Article 21

1. Son propies del president/a les funcions seguents:
a) Dirigir i representar legalment I'associacio, per delegacio de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea com de la Junta Directiva.
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c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
dl Establir la convocatoria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/aria de I'associacio.
f) Les atribucions restants propies del carrec i aquelles per ales quais el deleguin l'Assemblea General 0 la Junta Direc
tiva.
2. EI president/a es substituit, en cas d'absencia
de la Junta, per aquest ordre.

0

malaltia, pel vicepresident/a - si n'hi ha -

0

el/la vocal de mes edat

Capitol VI. La tresoreria i la secreta ria
Article 22
EI tresorer/a te com a funcio la custodia i el control dels recursos de I'associacio, com tambe I'elaboracio del pressu
post, el balan~ i la liquidacio de comptes. Porta un Ilibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de
tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta directiva, les quais han d'esser visades previament pel president/a,
i ingressa el que sobra en diposits oberts en establiments de credit 0 d'estalvi.
Article 23
EI secretari/aria ha de custodiar la documentaci6 de l'associaci6, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de
l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui Iliurar, i tambe portar eillibre de
registre de socis i socies.

Capitol VII. Les comissions 0 grups de treball
Article 24
La creaci6 i constituci6 de qualsevol comissi6 0 grup de treball, I'han de plantejar els membres de l'associaci6 que
vulguin formar-Ios, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur aterme.
La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions 0 grups de treball, els encarregats dels quais Ii
han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Capitol VIII. EI regim economic

Article 25
Eis recursos economics de l'associaci6 es nodreixen de:
a)
les quotes que fixa I' Assemblea General per als seus membres.
b) les subvencions oficials 0 particulars
c)
les donacions, les herencies 0 els Ilegats
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d)
e)

les rendes del patrimoni mateix 0 be altres ingressos que puguin obtenir-se
els donatius aportats voluntariament pels socis.

Article 26
Tots els membres de I'associacio tenen I'obligacio de sostenir-Ia economicament, mitjan~ant quotes, donacions
derrames, de la manera i en la proporcio que determini I'Assemblea General a pro ~ osta de la Junta Directiva.

0

l'Assemblea General pot establir quotes d'ingres, quotes periodiques mensuals - que s'han d'abonar per mesos,
trimestres, semestres 0 anualment, segons e.1que disposi la Junta il>irectiva- i quotes extraordinaries.

Article 27
L'exercici economic coincideix amb I'any !natural i queda tancat el31 de desembre.
Article 28
En els comptes corrents 0 Ilibretes d'estalvi obertes en establiments de credit 0 d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/aria.
Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quais ha de ser la del tresorer/a
president/a.

0

be la del

Capitol IX. Regim disciplinari
Article 29
L'organ de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i socies.
Aquestes infraccions es poden qualificar de Ileus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des
d'una amonestacio fins aI'€xpuisio de I'associacio, segons el que estableixi el reglament intern.
EI procediment sancionador s'inicia d'ofici 0 be com aconsequencia d'una denuncia 0 comunicaci6. En el termini de 10
dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita I'expedient sancionador i proposa la resolucio en el termini
de 15 dies, amb audiencia previa del presumpte infractor. La resolucio final, que ha de ser motivada i aprovada per
dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, I'adopta aquest organ de govern tambe dins d'un perfode de
15 dies.
En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden
sol·licitar la ratificacio de la sancio davant la primera Assemblea General que tingui lIoc.

Capitol X. La dissolucio
Article 30
L'associacio pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caracter extraordinari expressament
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per aaquest fi.

Article 31
1. Un cop acordada la dissolucio, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la desti
nacio dels bens i drets de I'associacio, com ala finalitat, I'extincio i la liquidacio de qualsevol operacio pendent.
2. L'Assemblea esta facultada per elegir una comissi6liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Eis membres de l'associaci6 estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a
complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntirriament.
4. EI romanent net que resulti de la liquidaci6 s'ha de lliurar directament a I'entitat publica 0 privada sense afany de
lucre que, en I'ambit territorial d'actuacio de I'associacio, hagi destacat mes en la seva activitat afavor del diilleg inter
religios.
5. Les funcions de liquidacio i d'execucio dels acords aque fan referencia els apartats anteriors d'aquest mateix article,
son competencia de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missi6 a una comissio liquidadora
especialment designada aaquest efecte.

Diligencia per fer constar que aquests estatuts s'han aprovat en l'Assemblea General de data 11 de desembre de 2012.
I per tal que consti on convingui, signo aquest certificat aBarcelona, el dia 12 de desembre de 2012.

Barcelona, 12 de desembre de 2012.

Vist-i-plau
EI president

Eisecretari,
I.
I

/

Francesc Torradefiot i Freixes
DNI: 40.865.336-V
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Generalrtat de Cataluny a
Departament de Justicia
Direcci6 General de Dret i d'Entrtas Juridiques
Certfico que aquests estahis concorden amb els originals de I'entrtat,
les dades d'inscripc io de la qual cons ten a continuacio.
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