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ASSOCIACIÓ MUZIO CLEMENT! DE BARCELONA

PREÀMBUL

Muzio Clementí, músic nascut a Roma el1752 i mort a Evesham (Regne Unit) el1832, va ser un
personatge que va influir notablement en l1 entorn musical de la seva època i en el
desenvolupament del piano, tant en els aspectes musicals com organològics. Dotat d'un talent
artfstic i· inteHectual extraordinari, així com d'una gran capacitat emprenedora, Clementi
representa molt bé el pas de la il·lustració al romanticisme i, fins i tot, es pot comparar amb la
modernitat.
L'empremta de Clementi va molt més enllà de l'àmbit de l'Anglaterra on va Viure i treballar
principalment. Intèrpret virtuós del piano durant la seva joventut, recopilador i editor de
música de compositors coetanis i preterits; constructor de pianos, .director d~orquestra, gestor
musical i viatger incansable, va difondre· la música per tot;Cl Europa i ·es va relacionar amb la
majoria de músics de diverses n.acionalitats amb qui va tenir mútua influència. ESpecialment
conegut és el cas de Beethoven, qui considerava modèliques les sonates de Clementí, de les
quals en trobem traces a les seves pròpies. Així mateix, Clementí admirava el compositor de
Bonn i li va encarregar i publicar moltes obres per al públic britànic.
La influència musical i pedagògica de Clementi va arribar a tota Europa, Rússia i el ci>ntinent
americà a través, entre d'altres coses, de la seva escola pianística, la primera de la història,
coneguda avui dia com a London pianoforte. school. Field, Cramer, Kalkbrenner i altres en van
ser hereus pianistes que van influir directa i indirectament en els compositors i mestres del
segle XIX i XX. I els pianos que es van construir a la seva empresa van viatjar pèr tot arreu,
arribant alguns d'ells a Catalunya.

Circumstàncies diverses, entre les quals la posterior narrativa de la història de la música, molt
construïda des de una visió germànica, va fer que Clementí, com altres c'<:tmpositórs, quedés en
un cert oblit i, sobretot, en un desconeixement de la seva creació musical més enllà d'êilgunes
obres relaciomÍdes amb la formació dels estudiants de piano. Afortunadament, durant les
darreres dècadE!S estan apareixent estudiosos i organitzacions que recuperen la seva memòria
pèr situar-lo en el lloc que li corrèspon.
Amb Ja creació· de l'AMCB volem treballar per difondre aquesta_ important figura musical i
també estudiar la influència que ha tingut a Catalunya a través de la seva obra, els s~us
instruments i la seva relació més o menys directa amb compOsitors catat_ans i de la resta de la
penlnsula.
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ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ MUZIO CLEMENTI DE BARCELONA
Capítol L La denominació, els fms i el domicili

Article l
Amb la denominació Associació MUZIO CLEMENT! de Barcelona es constitueix: aquesta entitat, que regula les
seves activitats d'acord amb el que estableix la Uei 412008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les pen;ones juridiques; la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret

d'associació, altre nonnativa aplicable en cada moment i els seus estatuts.

Article2
Els fins de l'associació són:

a) Estudiar, investigar, analitzar, divulgar, promocionar i reivindicar la vida i l'obra de Muzio Clementi, en
totes les seves vessants, i també de les seves relacions professionals, institucionals i personals
b) Promocionar la seva música i els seus pianos.

e) Promoure la cooperació entre els membres de l'associació i de l'associació mateixa amb altres associacions,
entitats ilo empreses amb les que pugui tenir punts de connexió.
Per aconseguir les seves finalitats, l'associació pot realitzar activitats tals com: cursos, estudis, reunions,
tertúlies, exposicions. viatges, conferències, congressps, concerts, publicacions, co1-laboracions amb altres
institucions, entitats. ilo empreses i, en genera~ totes aquelles que serveixin per aconseguir el seus fins.
En queda exclòs tot ànim de lucre.
Article 3
1. El donúcili de l'associació s'estableix a Barcelona, i radica al carrer Riera de Sant Miquel 54, Barcelona
08006

2. Les funcions d'aquesta associació es desenvoluparan majoritàriament a Catalunya. però es poden estendre tant
a l'estat espanyol com internacionalment.
3. La seva duració és indefinida.

Capítol n. Ell membres de l'ult9E:iaci&, ela seus .t{retl·i-les &eves Gbligaci&os
Article4
Poden formar pan de l'associació totes les persones físiques o jurídiques que, de manera lliure i voluntària.
tinguin interès en ets seus fins, amb els següents requisits~
1. És necessari que tinguin capacitat d'obrar si són persones fisiques o que estiguin legalment constituïdes i
inscrites confonne a les nannes que les regulen si són persones jurídiques.
2. Si són menÓrs de edat, entre els 14 i els 18 anys i no estan emlm.Cipats, necessiten el consentiment dels seus
pares o tutors per a ser socis de ple dret i amb dret a vot en Ies assemblees generals, no po'dent ser elegits
membreo de la Jun!JI Directiva.
3. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició de soci i exercir els drets derivats d'aquesta condició
mitjançant els seus representants legals.
4. Per a integrar-se en l'associació caldrà presentar una sol·licitud per escrit a la Junta. Directiva, frrmada, la qual
prendrà una decisió sobre la petició en la priinera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l'assemblea general
més immediata.

Article 5
Són drets dels membres de l'associació:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius en Ja forma: disposada pels
presents Estatuts i pel Reglament de Règim Intern.
3. Exercir la representacló que se'ls confereixi en cada cas.
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4. 1ntervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'Associació d'acord amb les normes

icgW~ i QÜliULiuit:s.

•

,

5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot et que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida
de l'Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6. Sol· licitar-i obtenir q;plicacions sOOre l'administració i la gestió de ta Junta Directiva o dels mandataris/àries
de l'Associació.
7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre in!òrma<ió sobre les aotivitats de I'Asso<iació.
9. Fer ús dels serveis comuns que l'Associació estableixi o tingui a la seva disposició.
10. Formar part dels grups de treball.
Il. Posseir un exemplar d e l s 12. Consultar els llibres de l'Associació.
Article 6

Són deutes dels membres.de l'Associació:
L Comprometre's amb les finalitats_ de l'Associació i participar activament per· assblir-les.
2.Contñbuir al sosteniment 4e l'Associació amb el pagament de quotes, derrames
econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord arn)) aquests.
3. Complir la resta d'obligacion& que resultin de les disposiêions estatút'àrie-s.
4. A<;alar i complir els a<ools vàlidament adoptats pels òrgans de govern .de l'Asso<iació.

altres aportacions

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de 1'~-\ssociació;
1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit Ja seva decisió a la Junta Directiva
2. No satisfer les quotes fixades.
3. L'incompliment de lo establert en el Reglament de Règim lntem

Capítol

m. L'Assemblea Generill

ArticleS

1. ):.'Assemblea General és l'òrgan sobirà de J'Associació; els seus membres en formen part per dret propi i
irrenunciable.
2. Els membres de l'Associació, reunits en Assemblea Generallegalírtent constituïda, decideixen per majoria els
assumptes que són competència de l'Assemblea.
3. Tots el& membres queden ~celes als ...,.-d& de l'Assemblea General, incloent-lli els absents, el& qui en
discrepen i els pre·sents que s'han abstingut de votar.
Article 9
L'Assemblea Genera] té les facultats següents:
a} Aprovar. si escau, la geStió de l'òrgan de govern. el pressupost i els compteS anuals.
b) Elegir i sêparar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.
~) Modifu:ar els e&UIIUt&.
d) Acordar la forma i l'import de les contribucions al finançament de l'Associació o al pagament de les seves
despeses, incloent-hi les aportacions al patñmoni de l'Associació.
e) Acordar la transformació, la fusió, l'escissió o la dissolució de 1' Associació.
f) Acordar l'ingrés i 1a baixa en federacions o confederacions.
g) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
h) Aprovar el reglament de-règim intern i les seves modificacions.
i} Conèixer les sol·licïtuds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i
associades per una raó diferent de la separació definitiva.
j) Ratificar, si escau, la baixa disciplinària dels associats i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per
faltes moH greus.

Àquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que con'sta inscrit en el Registre d'associacions de
Barcelona
Amb el codi segur de verificació Z0748016w75K32k es pot consultar aquest document a l'adreça
http://www.gencat.cat/justicla!entitatsjuridiques/consulta

Data: 04/07/2017

Pàg. 4110

~-~--·--·----

k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atnòuídes a cap altre òrgan de r Associació.

Article 10
I. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels sis mesos següents a

la data de !lineament de l'e:mcici eoonòmic.
2. L'6rgan de gov«11 pot OOIW<lC8f I'Asoemblea Geoeral amb caràcter extraordinari .empre que Ito consideri
convenient. I ho ha de fer quan ho sol·liciti un 100/o dels associats; en aquest cas, l'Assemblea ha de tenir Uoc
dins el termini de trenta dies a comptar de la sol ·licitud.

Article !I
1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a

mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un
escñt adreçat al donúcili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'Associació.
3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix et president o presidenta de l'Associació. Si no hi és. l'han
de sÍtbstituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o etila vocal de ·més edat de Ja Junta. Hi ha
d'actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a Ja Junta Directiva.
4. EJ secretari o la secretària redacta l'acta de cada reunió, que han de signar eH/a mateix/a i el president o
pres~ amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat IUJmèric de les votacions
i la llista de les persones assistents.
Al començament de cada reunió de rAssemblea General es llegeix l'acta de Ja sessió anterior a fi que s'aprovi o
s'esmeni C"mc dies abans, de tDta manera, l'ada i qualsevol altra documentació ba d'eslar a disposició dels socis i

sòcies al focal sodat
Article 12
I. L'Assemblea Genend es oonstilueix vàHdlltnent sigui quin sigui el m>mbre de per-sutu:9 associades presems o
~-

2. El 10% dels associats/ades poden soHícitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més

assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer·ho dins el pñmer terç del període
comprès entre la recepció de ta convocatòria í ta data en què aquest òrgan s'ha de reunir. V 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 refereixin a la convocatòria d'una oova assemblea generat
Article 13
l. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels SQCis i sòcies presents o representats.
3. ·hr adoptar acordS sobre Ja modificació dels estatuts, 1a dissolució de l'Associació, la constitució d1Una
federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es
requereix una majoña qualificada dels associats/ades presents o representats (els vots afirmatius superen la
meitat dels emesos}. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures. es fa
per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats (més vots a favor que en

contra).
4. Les candidatures que es presenten· formalment tenen dret a una còpia de· la llista dcls· socis i sòcies i dels seus
domicilis i adreces de correu electrònic, sentp"l'\! que els associats ho autoritzin expressament.

Capítol lV. La JuntA Directiva

Article 14
1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l'Associació. Componen aquest órgan et president/a, el
vicepresident/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els/Ies yocals, càrrecs que han de ser exercits per persones

diferents.
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2. L'elécció dels membres de la-Junta Directiva, que han de ser- associats i majors d"edat, es fa per votació de
l'ASsemDiea \.Jellerat. t.es persones e1eg!Oes emren en IÍinCJons oespres <rnaver acceptat ei carrec.
·
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s'han de comunicat al Registre d'Associacions mitjançant un
certifu:at,emès pel secretari/ària sortint amb el vís<iplau <!el president/a sortint, que ha d'mcloure també
J'acceptaci6 del nou president/a i del nou secretari/ària.
4. Els membres de Ja Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.
Article ¡5
I. Els membres de là. Junta. Directiva exerceixen el càrrec durant un període de cinc anys, sense perjudici que
puguin ser reelegils.
2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir~se per:

a) mort o declaració d'absència, en et cas de les persones fisiques, o extinció, en el cas de les juridiques.
~-~ ~----H-~·~L ~ !-1-~1-~1!4~·!'
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e) renúncia notificada a l'òrgan de govern.
d) separació acordada per I'Assemljlea General
e) qua1sevol altra q~e estableixin la llei 'o els estatuts.
3. Les vacants què' es .produeixin en la Junta Directiva s'ban de cobrir en la primer-à reunió. de l1Assemb1e3.
r~Rl

'"!""""ne"'' nnr

M~~>atno<rt-Rnt. ml

mPmh-rP. rlP I'J><;:C(\I"'iR('iñ pnt nMlf!Rr !''J"IWÏ<li011RlmPnt P1 riÏn",p.(" Uili("Rnt

Article 16
l. La Junta Directiva té les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar-l'Associació de la: manem Més àmplia que reconegui la Llei; així mateix.
complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instrUccions i directrius que
aquesta A•semblea esntbfeixi.

b) Prendre els acords.que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir
tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.

e) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'Associació.
1'1'0posar a I'J\SsemÓJea úeneral ia Oetensa de i·estabument <Íe leS quotes que eis meníores àe I'ASSOCiaciò nan
de Satisfet.
e) Convocar les assemblees generals.j controlar que es cnmplejxjn els aoords que s'hi adoptin.
f) Presentar el balanç' i J'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi,
confeccionar els pressupostòs de l'exercici següent.
g) Contractar els empleats cw.e. l'Associació pugui tenir.
!:o} :;-..;¡;.;~:d.vr.a; lü. w••q¡t..Zmtc.t i pr~üpar~sc ¡;.:.•i.iu¿ d::; .;.;:.l"-..·.:ü fur...:¡v•.k• üt."l::O ••-vn·.-ouH-mt
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera Més eficient i eficaç els firiS de_ l'Associació, i autoritzar
els actes que aquests _grups projectin dur a terme.
j) Nomenar els- vocals de la Junta Directiva- que s1hagin d1encarregar de cada gmp de treba11, a prOposta dels·
mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàñes davant d.1organiSmes públics, entitats i altres pe¡sones, per-aconseguir:
- .qnhvf"ftf':inM n stltrM ~d<il
- l'ús de locals o ed.ifi~is ·que puguin arribar a ser un tloc de convivència i comunicació i també un centre de
recúperació ciutadana
_
1) Obrir comptes corrents i Uíbretes d'estalvis a qualsevol establiment de crêdít o cfe.stalv1 í disposar dels fons que
hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 28.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar~ne compte en la pñmera
reunió de l"Assemhlea Geneaü.
n) Qualsevol altra. facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de
l'associació o que li' hagi estat delegada expressament.
Q)

<

Article 17
,
I. La Junta Directiva, convocada prèviament pd president/a o per la persona que el/la substitueixi. s'ha de reunir
en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres d~ideixin. que en cap cas _no pot ser inferior a una
vegada caria semestre.
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2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest cara.cter et president/a o bé si ho sol-licita
ia meitat deis memòres que ia componen.
Article 18
I. La Junta Directiva queda oonstituida vàlidament si ha estat convocada amb antelació i lú ha un quòrum de Ja
meitat més un dels seus membres o si estan presents tots els seus miembres i acorden reunir-se.
2. Els membres .de .la Junta -Directiva estan obligats a assistiT a totes les reunions que es -convoquin, encara que.
¡:;e: c;:¡u:;c.:; ju:;tifie<idcs, pvdcr:. C4:::ü:xïr~:;c.'u. L'wi.~~..:.......;ü. dd p;:::i.dcïtJü. v dcl :;.::............... :tfu'ia v d;; l~ p~ qüc
els substitueixin hi és necessària sempre.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.
Article 19
.t ..La Junta Dlrectiva.pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si
r.nmnta

nP.J"

fP.T-hn ~mh .-J vot fu.vnr:ilile de dnc:. tP.rr.n.ll: J'L>j ~1!il memhreq,

2. T~é pot nom'enar, amb el mateix quòrum. u~ o uns quants mandataris per exercir la funció que els confii
amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
3. No són delegables Ja fonnulació dels comptes ni els actes que hagin -de -ser autoritzats o aprovats per
l'Assemblea General.
Article20

Eis acorris óe ía junta Directiva s'han óe fer constar en ei íiibre d'actes i han óe ser sígnats pel secretariiiuia i ei
president/a.
En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de Ja sessió anterior perquè s'aprovi o es
rectifiquí, si és procedent.
"Capítol V. La ·presidència i la vicepresidència

Article21
J. Són própies del president/a les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment rAssociació, per delegació de rAssemblea General i de la Junta Directiva.

b)l>residir i dirigir els debat&, tant de l'Assemblea Genera! com de la Junta Directiva.
e} E~ctrc un o-et rl~ q-.::::.~ è:::...-i:>:::ri e:: cl:; ~:;e:; d.......t' .....
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva,
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l'Associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quaJs el deleguin l'Assenlbiea General o la Junta
Directiva.
2. El president/a és substituït, en cas d'absència o ma1altis, pel vicepresident/a -si n'hi ha- o ell!a vocal de més
edat. de la Junta, per aquest ordre
Capítol VL La tresoreria i la secretaria
Article22
El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'Associació, com també l'elaboració del
pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre dè: caixa. Signa els rebuts de quotes i altres
documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades
prèviament pel president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.
Article 23
El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l'Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les
reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoñtzar els certificats qu~ calgui lliurar, i
també portar ei iíiDre óe registre àe socis i sòcies.
Capítol vn. Les comissions o grups de trebaU

Article 24
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació
.:¡.;..;; ;.ü!:g.;.i¡¡ fuïiiiar-!.:;;;, \:fü.O:: ¡¡'h¡¡¡¡ .:!'~;;¡;t;;;i"t'.i.u !u fu.Uu ~rc~i;:;¡ i C"".-.."¡iU.::<ü !w ¡¡.:f.~~-rt:ats 'füC .:;;) prv¡;v;;...ü d'ur<>
tenne.
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Capítol vm. El règim e<.onòmic
Article 25
Els recursos econòmics de l'Associació es nodreixen de:

a) les quotes que fixa l'Assemblea- General per als seus membres.
b) les subvencions oficials o particulars.
·
e) les .:!v~ior.s, !cs]·.utüeiea v à; llegats.
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se.
L'Associació no compta amb patrimoni fundacionaL

)<

Article 26
Tots els membres de l'Associació tenett l'obligació de sostenir-la eoonòmi~ nútjonçant quotes o demmtes,
de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
L' Assembfea General pot_ establir-qUotes d'ingrés, quotes _periòdiques mensuals -que s'han .d'abonar per mesos.
trimestres o semJl8tr<o, segon. .! que disposi la Junta Directiva- i quote. .maordinàries.
Article 27
L'exercici econòmic coincideix amb 'l'any natural i queda tancat el J I de desembre.
Article28
En els comptes corrents o llibretes.d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de-figurar les

signatures del president/;:¡, el tresorer/a i el secretari/ària.
Per po<~« disposar dels foos n'hi ba prou amb dues firmes, una de les qna!s ba de ser la. deltreso=/a o bé la del

president/a.
Capítol IX. El règim disciplinari

Article29

L'òrgan de govern pot sancionar leS infraccions comeses ·pels socis i sòcies.
Aquestes infiaa:ions es poden qualifica< de llws, gm1S i molt ¡¡rettS, i les mmcions oou....,.,.,.,... poden anar des
d'una amonestació fins a l~expul_sió de l'Associació, segons el que estableixi el Reglament Intern.
El procediment sanèionador S'iniéia d'ofici Obé com a cOnseqüència d'una denúncia o comunicació. En el tennini
de lO dies, Ja .Junta Directiva nomena un instructor, .que tramita l'expedie»t sancionador .i pr.oposa· la resolució en
el termini de 15 dies, àmb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i
aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, radopta aquest òrgan de govern també dins
<l'w periode de IS dies.
En els casos de sanciOns per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden
sol·licitar la ratificació de la sanció daVant la primera assemblea general que tingui llOc.
Capltol X. La dissolució
Article JO
L'Associació pot ser dissolta si ho acorda l' Asseinb_lea General, convocada àmb car8ctèr -eXtraorótrniñ
expressament per a aquest fi.
Article 3!
l. Un co¡> aoordada la dissolució; l'Assemblea <Jeneml ba <'<"prendre les mesures op01 !tUies tant pel que fà • la
destinació dels béns i drets de 1' A!sociació, oom a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació
pendent.
2. L'Assemblea està facultilda per elegir. una comissió liquidador~ sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de l'Associació estan exempts de responsabilitat personaL La seva responsabilitat queda limitada
a complir les obligacions que eHs mateixos hagin contret voluntàriament.
4. E! rolllZll<llt net que r..WUde la liljl•idacjó s!ha de llilmlf dim:tamem a l'emilat públú:a o privada ,._lÚlllly
de lucre que, en J'àmbit tenitoriat d'actuació de l'assocí.a.ció, hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres
bettèfiques.
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5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a·què fàn referència els apartats anteriors d'aquest mateix
articie. són competència de i8: Junta Directiva si J'Assemblea úeneraJ no contèreix aquesta missió a una comissió
liquidadora especialment designada a aquest efecte.
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mm

Generalitat de Catalunya
Departament de Justrcia
Direcció General de Dret i d'Entlta:s Jurídiques
Certiïco que aquests estatús concorden amb els-originals de J'entítat,
!es dades d'inscripció de la qua! consten a continuació.
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