SOCIACIÓ

I

-

ESTATUTS DE L'
ANDORRANA PER LA MALALTIA
(A A M A)

DEL COL·LECTIU

D'ALZHEIMER

EN GENERAL

CONSTITUCIÓ
mb la denominació d' Associació Andorrana per la
alaltia
d'Alzheimer,
abreujadament
"AAMA",
es
constitueix
una associació
de dret andorra , amb
personalitat
jurídica
propia
i plena
capacitat
d'obrar per al compliment de les seves finalitats.
L'associació
no
depen
organicament
de
cap
autoritat, administració ni organisme, nacional ni
internacional, ni esta vinculada a partits polítics
ni associacions sindicals o religioses.
El seu ambit territorial

ARTICLE

I
I

I

és el Principat

d'Andorra.

2.- OBJECTE

L'objecte de l'associació és contribuir a mantenir
la qualitat de vida digna de Ls afectats i donar
suport als familiars.
Sense
que
limitatiu,
següents:

aquesta
enumeració
són
funcions
de

tingui
car áct.e
r
l'Associació
les

1-

Orientar,
assessorar,
recollir
i
donar
informació
als
familiars
de
malalts
d'
Alzheimer
i patologies
afins
en qüestions
legals,
economiques,
socials,
psicologiques,
mediques i etiques.

2-

Promoure
la
formació
dirigida
a
familiars, voluntaris i professionals.

3-

Facilitar
cuidadors.

4-

Prestar aas at.éncí.a domiciliaria
al malal t
potenciar
la
creació
d'infrastructures
serveis adequats.

5-

Organitzar
i fomentar
activitats
de tipus
cultural,
lúdic, esportiu
i social per als
malalts i familiars.

6-

Subministrar
didactic.

7-

Crear el servei de voluntaris

suport

psicologic

als

usuaris,
familiars

í

material

1

tecnic,

sanitari

per a malalts.

i
i

i

8-

9-

oferta
nt
i

de tecniques
posar-les
a

Estimul r la investigació
malalt 'a
d'
Alzheimer,
proble atica que genera.

en

i

terapies
de
l'abast
deIs

relació amb
amb
tota

la
la

la
societat
mitjan9ant
col·loquis sobre la malaltia.

10-

ARTICLE

3.- DOMICILI

El
social es fixa al carrer La llacuna
numero
d'Andorra
la
Vella,
pero
es
pot
traslla ar
a
qualsevol
altre
lloc
dins
del
at per acord de l'Assemblea General. També
ord de l'Assemblea
General poden obrir-se
a altres indrets.

sociació té una durada indefinida. Es dissoldra
acord de l'Assemblea
General
extraordinaria
tat de conformitat amb els presents Estatuts o
les causes previstes per la llei.

INTERPRETACIÓ

DELS PRESENTS

ESTATUTS

Junta
Directiva
és
l'organ
competent
per
terpretar els preceptes deIs presents Estatuts i
r
suplir
les
eventual s llacunes,
sempre
de
c nformitat
amb
la
normativa
legal
vigent
en
ateria d'associacions.

II - DEL S SOCIS

TICLE 6.- CLASSES
ls socis adherits
quatre classes:

DE SOCIS
a

l'associació

poden

ser

de

1.- Els numeraris.

Els fundadors, és a dir, tots els signants
la sol·licitud de constitució.
2.-

honoraris,
ni tenen

no tenen deures
drets
(no poden

Els protectors
o benefactors,
ls drets i deures,
pero paguen
levada que els numeraris.

2

(no paguen
votar ni

de
les
ser

que tenen tots
una quota més

CLE 7.- REQUISITS

PER L'ADMISSIÓ

a sol·licitud d'admissió s'ha de fer per escrit
dre9ar-la al president de l'Associació, indicant
seves dades personal s i l'adre9a.
2. El president donara trasllat de
'admissió a la Junta Directiva .

la sol· licitud

. La condició de membre no s'adquireix fins que no
s'hagi satisfet la quota d'admissió, en la forma i
quantia establertes per la Junta Directiva.
ARTICLE

8.- DRETS

Tots els
següents:

socis

de

l'Associació
vot,

tenen

a) Assistir,
amb veu
l'Assemblea General.

i

a

les

b) Elegir i ser elegit
Directiva.

per als carrecs

els

drets

reunions

de

de la Junta

c) Gaudir rectament de tots els mitjans i serveis
generals que l'Associació posi a la disposició deIs
socis i participar de totes les millores tecniques,
culturals, científiques, economiques
i socials que
es puguin assolir a través de l'Associació.
d) Coneixer
i participar
l'Associació,
formulant,
elegits,
les
propostes
considerin oportuns.

en
a
l

les activitats
de
través
deIs
vocals
suggeriments
que

e) Ser informat anualment de l'estat de comptes,
ingressos i despeses de l'Associació, podent fins i
tot examinar els llibres de comptabilitat, així com
de tota al tra qüestió relativa al funcionament
i
situació economica de l' Associació.
f) Exposar lliurement
assemblees generals.

l'opinió

en

el

si

de

les

g) Adr eca.r per escrit a la Junta Directiva
suggeriments
que
estimi
oportuns
per
a
desenvolupament
millor
de
les
finalitats
l'Associació.

els
un
de

h) Contra l'acord de la Junta Directiva,
recurs davant l'Assemblea General.
i) Obtenir una credencial
la condició de socio
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o document

que

presentar
acrediti

ARTICLE

9.- OBLIGACIONS

Són deures dels socis:
a) Acatar aquests Estatuts i els acords validament
adoptats
l'Assemblea
General
i per la Junta
Directiva.
les quotes d 'entrada
la Junta Directiva.

i

les

pe r í.ód i.ques

c) Util tzar ordenadament els serveis i els mitjans
de que disposi l'Associació per al compliment
de
les se es finalitats.
senvolupar
fidelment
i amb diligencia
les
cions p.róp i es del seu cá rz-ec quan sigui el
estar col·laboració
ociació.

per al bon funcionament

de

les assemblees.
Respectar
tant
res afiliats.
Lliurar
ssociació

els

organs

directius

com

els

la
credencial
a
la
secretaria
en perdre la condició de socio

de

10.- PERDUA DE LA CONDICIÓ

DE SOCIo

Els
socis
poden
sol·licitar
'Associació voluntariament.

la

baixa

de

La Junta Directiva
dóna de baixa d 'ofici de
'Associació
als socis que incompleixen
greument
es seves obligacions o que s'extralimitin greument
n l'exercici dels seus drets o que incompleixin
ualsevol
de les obligacions
establertes
en els
resents Estatuts.
La separació sera precedida d 'expedient en el que
es donara audiencia a l'interessat. La resolució de
baixa ha de notificar-se a l'interessat.
3. La condició

de soci es perd automaticament:

a) Per defunció.

I

b) Per impagament total o parcial de la
cotització transcorreguts tres mesos des del moment
en que havia de ser satisfeta.
4. La pé rdua de la qualitat de
cessament en totes les activitats
del
gaudiment
de
drets
que

pertoquessin.
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soci comporta el
de l'Associació i
com
a
tal
li

En cas de baixa voluntaria
o impagament
de
ta, el membre no pot tornar-s'hi a adherir abans
tres mesos des de la data de baixa voluntaria o
u any des de la perdua de condició de soci per raó
d 'impagament,
la primera vegada,
idos
anys les
s ccessives.
Si el membre que sol·licita l'admissió ha estat
xpulsat
pr-év.i
ament , haur-á de
transcórrer
un
eríode de dos anys des de l'expulsió,
i ca Ldr
l'aprovació previa de l'Assemblea General.
á

CAPÍTOL

III - ORGANITZACIÓ

Secció

ARTICLE

la - Disposicions

general s

11.- ORGANS DE L'ASSOCIACIÓ

Els organs de l'Associació
i la Junta Directiva.

són l'Assemblea

ARTICLE

DELS ACORDS

12.- OBLIGATORIETAT

General

Els acords adoptats pels organs de l'Associació
dins l'ambit de la seva competencia obliguen tots
els socis i són immediatament
executoris,
sense
perjudici deIs recursos que puguin interposar-s'hi.
Secció 2a - L'Assemblea

ARTICLE

13.- COMPOSICIÓ

I CLASSES

General

DE REUNIONS

1.
L'Assemblea
General
és
l'organ
sobira
de
l'Associació. Esta integrada per tots els socis que
estiguin al corrent de pagament de les quotes. Es
reuneix sempre que ho acorda la Junta Directiva,
per iniciativa
propia o a sol· licitud escrita i
motivada d'una cinquena part deIs socis. En aquest
darrer cas la reunió ha de celebrar-se dins els 30
dies natural s següents
a la presentació
de la
sol·licitud.

\

2.
L'Assemblea
General
ha
de
ser
convocada
obligatoriament
en sessió ordinaria una vegada cada
any natural,
dins els tres primers
mesos,
per
examinar
i aprovar,
si escau, la memoria
i els
estats de comptes de l'exercici
anterior,
i els
pressupostos
d'ingressos
i
despeses
per
a
l'exercici corrent, quan escaigui. Totes les altres
reunions
que
celebri
tenen
el
caracter
d'extraordinaries.
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La pr s deric í.a de les assemblees
president
de
la
Junta
Directiva
d'absenci , al vice-president.
í

correspon al
i,
en
cas

CONVOCATORIA
l. La c nvocatoria de l'Assemblea General la cursa
el Pre ident, o altre membre de la Junta en el seu
nom,
r escrit adrec;:at a cada soci en paper o
eLec t rón c al' adrec;:aque haur
indicat a
efecte, i ha expressar el lloc, el dia i
de la reunió, així com l'ordre del dia. Pot
expre sar també les mateixes dades referides a la
sego a convocatoria.
Entre la primera i la segona
conv catoria ha d'haver com a mínim mitja hora.
á

í

ntre la convocatoria i la data assenyalada per
reunió ha d'haver, com a mínim, quinze dies.
3.
proposició
signada per un mínim de 15
so is, i presentada amb una antelació mínima de 48
ho es abans de l'Assemblea, ha de figurar a l'ordre
de dia.

TICLE 15.- ASSISTENCIA:

QUORUMS

1 L'Assemblea General queda validament constituida
e primera convocatoria quan hi concorren, presents
o representats, la majoria deIs socis i en segona
c nvocatoria
qualsevol
que
sigui
el
nombre
d assistents.
2
u
i
a
c
d

Els socis absents poden fer-se representar per
altre soci i delegar-li el voto La representació
o delegació de vot s'ha de fer constar per escrit
rec;:atal president, i té caracter especial per a
da reunió.
Cada
soci pot
exercir
tres vots
legats, com a maxim, a part del seu propio

ICLE 16.- ADOPCIÓ

DELS ACORDS: VOTACIONS

l. Tots els socis de l'Associació
i ot a les assemblees generals.

tenen dret de veu

2. Les votacions es faran habitualment a ma alc;:ada,
e
o seran secretes
quan la qüestió
sotmesa
a
vot ció
afecti
a
una
persona
nominalment
det
rminada o quan ho acordi l'Assemblea General a
Si es proposa
la
~ \ ro osta d 'un soci qualsevol.
~
vot ció secreta sobre una qüestió, es votara primer
a
a a Lcada sobre la procedencia
de la votació
sec eta.
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3. En totes les assemblees els acords
m joria absoluta de vots valids.

RTICLE

s'adopten

per

17.- ACTES - CERTIFICACIONS

De les reunions de l'Assemblea General se n'ha
d 'aixecar l' acta pertinent,
que és signada pel
secretari i pel president. EIs acords adoptats per
l'Assemblea
General
són immediatament
executius,
sense necessitat d'esperar a l'aprovació de l'acta
per l'assemblea següent, en el cas que no s'hagi
fet a la fi de la mateixa reunió.
Tots
els
socis
tenen
dret
a
sol· licitar
2.
certificats de Ls acords consignats a les actes de
l'Assemblea
General,
que
seran
lliurats
pel
secretari, amb el vist-i-plau del president.

Secció 3a - La Junta Directiva

ARTICLE

18.- COMPOSICIÓ

La Junta Directiva esta formada per un president,
un vice-president,
un secretari, un tresorer i un
nombre de vocals no inferior a 1 ni superior a 3.
EIs membres de la Junta Directiva han de ser socis
fundadors, numeraris, protectors o benefactors.

ARTICLE
19.DIRECTIVA.

ELECCIÓ

DELS

MEMBRES

DE

LA

JUNTA

1.
EIs
carrecs
de la Junta
Directiva
no són
retribuits, s'elegeixen per l'Assemblea General per
un
mandat
de
4 anys,
i poden
ser
reelegits
indefinidament.

2. Les candidatures,
s'han presentar
a la Junta
Directiva com a mínim 8 dies natural s abans de la
celebració
de l'Assemblea
General Ordinaria,
amb
tants noms com carrecs s'han de cobrir a l'elecció,
signades pels mateixos
candidats
i expressant
el
carrec a que aspira cada un d'ells. Es publicaran
en el taulell d 'anuncis de L' Associació
o per un
altre mitja almenys amb cinc dies d'antelació a la
celebració de l'Assemblea General.
3. L'elecció deIs membres de la Junta Directiva es
realitzara en l'Assemblea General Ordinaria. El vot
és secret i les candidatures són obertes, de forma
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que cada me re pot confeccionar
la seva propia
ca didatura,
scollint d 'entre les presentades,
a
ndició que
ontingui un nom per a cada carrec a
nomenar, i q e respecti el carrec per al qual es
presenta cad candidato
En el
as de vacant
d'un membre
abans del
termini del seu mandat, la Junta Directiva té la
facultat de completar-se amb un altre membre que el
substituei
fins a la propera assemblea, moment en
que es pr cedeix a l'elecció del suplent per la
durada del mandat ordinari que quedava per complir
al vacant.
4.

ARTICLE

0.- FUNCIONS

DE LA JUNTA DIRECTIVA

Són fun ions de la Junta Directiva
programar
i
dirigir les acti vi tats de l'Associació,
portar la
gestió administrativa
i economica de l'Associació,
sotmet e a l'aprovació de l'Assemblea
General el
pressu ost anyal d ' ingressos i despeses, així com
la Me aria d ' acti vi tats i l'estat de comptes de
l'any
anterior
i,
en
general,
totes
aquelles
act.Lvj t at s que li encomani l'Assemblea
General o
que n estigui específicament atribuides a un altre
organ dels presents Estatuts.
La J nta Directiva respon de la seva gestió davant
l'As emblea General.
El president
informa de la
situ ClO
general
de
l'Associació,
el
tresorer
sot t el pressupost i els comptes a l'aprovació de
l'Assemblea
i el secretari
exposa
les
accions
efe tuades i el programa futuro

ART CLE 21.- CONSTITUCIÓ
l.

DE LA JUNTA DIRECTIVA

La
Junta
Directiva
s'entén
validament
tituida quan hi assisteixen
la meitat més un
membres, inclosos entre aquests el president o
ice-president.

2.
a de ser convocada pel president per qualsevol
mit'a, havent de transcórrer entre la convocatoria
celebració de la Junta un mínim de 72 hores.
~

.

~
L·
~
~

o obstant el que preveu el paz áqr-af anterior,
I
la Junta Directiva
s'entén vá Lí.dament; constituida
\\sen e necessi tat de convocatoria
ni de cap al tre
~
_~
eq isit quan es reuneixen la totalitat dels seus
me
4.

En

acords s'adopten per majoria dels presents.
d'empat el president gaudeix de vot diriment
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5.

reuneix com a mínim una vegada al mes,
que ho sol'licitin tres deIs seus membres.

i

LE 22.- LES COMISSIONS
La Junta Directiva
pot nomenar
comissions,
els
ob 'ectius, la composició
i la competencia
de les
q als són determinades per l'Assemblea General, a
p, oposta
la Junta Directiva,
en funció
de les
ecessitats
general s de l'Associació.
El nombre
els seus membres no pot ser inferior a tres i ha
d 'incloure, almenys, un de Ls membres de la Junta
Directiva.

ARTICLE

23.- EL PRESIDENT

I EL SECRETARI

1. El president
de l'Associació
té atribuida
la
seva
representació
dins
i
fora
d/un
judici.
Presideix les sessions de la Junta Directiva i de
l'Assemblea General, i vetlla per l'execució de Ls
acords d'una i l'altra. En cap cas pot actuar per
iniciativa propia, ha de seguir sempre els acords
de l'Assemblea o de la Junta Directiva.
2. Així mateix correspon al president
pagaments validament acordats.

ordenar

els

3. El vice-president
assisteix el president en les
seves funcions, i el substitueix
en els casos de
vacant, absencia o impedimento Pot actuar en totes
les
funcions
i
les
facultats
que
li
siguin
expressament delegades pel president.
4. El secretari
rep i tramita
les sol'licituds
d 'ingrés, porta el fitxer i el llibre de registre
de socis i té al seu cár re c la direcció de les
feines administrati ves de l'enti tat. Així mateix,
aixeca les actes de les reunions
de l'Assemblea
General
i de la Junta Directiva,
i n' estén els
certificats, amb el vist-i-plau del president.

ARTICLE

24.- EL TRESORER

1.
El
tresorer
porta
la
comptabilitat
de
l'Associació,
recapta i custodia els seus fons, i
efectua els pagaments que ordena el president, amb
la seva contrasignatura.
2. El tresorer
i el secretari
se substitueixen
recíprocament
en les funcions expressades,
en els
casos de vacant, absencia o impedimento
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RSONAL
L'A ociació
po
contractar
personal,
en regim
1 oral,
per
tendre
les seves
finalitats.
El
ersonal sera
ontractat
i separat per la Junta
Directiva, que
també la retribució i les
condicions de

ARTICLE

25,

IMPUGNACIÓ

D'ACORDS

l. - Contra els acords de la Junta Directiva
que
siguin con raris a la Llei o als presents estatuts,
i contra els que perjudiquin
els interessos
de
l'associa ió o lesionin drets individuals d'algun o
alguns me res, hi cap recurs davant de l'Assemblea
General.
Aquest
recurs
s'ha d'interposar
en el
termini ~e tretze dies habils a comptar de la data
de
not ficació
de
l'acord
o,
en
defecte
de
notific ció, d'aquella
en que hagués
arribat
a
coneix ment de l'interessat.
2. - L Assemblea General Extraordinaria
que ha dé
resol re el recurs es convocara dintre deIs 30 dies
segü ts, i hau rá de notificar
la resolució
que
adop i en el termini de 2 mesos a comptar de la
data d'interposició del recurso
cas que haguessin transcorregut
2 mesos
interposició del recurs sense que s'hagi
no ificat la corresponent
resolució, el recurs es
co siderara
desestimat
i quedara
oberta
la via
ju isdiccional.
4. Els
acords
de
l'Assemblea
General
seran
d rectament impugnables
en via jurisdiccional,
en
1 s condicions previstes
per l' article 22 de la
L ei qualificada d'associacions.
í

PÍTOL IV.- REGIM ECONOMIC

TICLE 26.- PATRIMONI
'Associació esta mancada
e constituir-se.

de patrimoni

en el moment

xisteix una incomunicació
absoluta de patrimonis
ntre
l'Associació
i els socis,
de
forma
que
quests no són responsables
de les obligacions
i
eutes contrets per l'Associació. Tampoc ho són els
embres de la Junta Directiva, sempre que la seva
ctuació hagi estat adequada a les exigencies de la
L ei i dels presents estatuts.
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ARTICLE

27.- RECURSOS

Constitueixen
l'Associació:

els

ECONOMICS
recursos

economics

1.- Les quotes d'admissió,
i les ordinaries
extraordinaries que fixa l'Assemblea General.
2.- Les subvencions
rebre.
3.- Els rendiments

públiques

o privades

ARTICLE

i

que pogués

deIs seu patrimonio

4.- Els procedents
de la prestació
remunerats, quan sigui el caso
5.- Qualsevol

de

altres permesos

de

serveis

per la Llei.

28.- QUOTES

L'Assemblea General fixa anualment, a proposta de
la
Junta
Directiva,
l'import
de
les
quotes
d'admissió i de les quotes deIs socis.

ARTICLE

29.- REGIM ECONOMIC

1. L'Associació té plena autonomia per a la gestió
i
l'administració
deIs
seus
béns
i recursos.
L' administració
de l.s fons de l'Associació
es du a
terme amb la publicitat suficient pe rqué tots els
socis puguin tenir coneixement periodicament
de la
destinació
de Ls fons, i a í.xó sense perj udici del
dret consignat, en referencia a a xó , al' apartat
e) de l'article 8 d'aquests Estatuts.
í

2. L'Associació es regeix pel regim de pressupost
aprovat per l'Assemblea General, que ha d 'aprovar
també
la
liquidació
de
comptes
de
l'exercici
anterior.
3. Els pagaments
i les disposicions
de fons de
l'associació es fan sempre amb dues signatures: La
del President o vice-president
i la del Tresorer o
Secretario

ARTICLE

29,bis.-

COMPTABILITAT

L'Associació portara un llibre-inventari
de bens i
una comptabilitat ordenada de les seves operacions,

en els llibres que a tal efecte determini la Junta
11

Directiva, ~
seran
diligenciats
en la forma
prevista per~i~ tlei qualificada d'Associacions.

CAPÍTOL

ARTICLE

IFICACIÓ,

DISSOLUCIÓ

I LIQUIDACIÓ

30.-

La modific ció total o parcial d 'aquests Estatuts
requereix
'acord d'almenys
dues terceres
parts
deIs assis ents en l'Assemblea General reunida amb
caracter
xtraordinari a tal efecte.
ea General pot, pero, aprovar tots aquells
s interns que siguin precisos per tal de
compleme tar i desenvolupar aquests Estatuts, sense
pero, p der-los contradir.

DISSOLUCIÓ
iaclo es dissoldra per acord de l'Assemblea
Gener 1 Extraordinaria,
convocada
expressament
a
l'efe te.

LIQUIDACIÓ
l'acord
de
'Assemblea
General
que
adopta
lució ha de nomenar una comissió liquidadora,
cá r re c de Ls
sta per cinc socis, que es f ar
actius
de
que
existeixin,
liquidara
els
passius
i
ociació
i
satisfara
els
seus
á

2.

a comissió esta facultada per a procedir a la
a del patrimoni
de l'Associació
i totes les
es disposicions.
Ha de retre comptes
de la
idació davant de la mateixa Assemblea General,
ocada a tal efecte, en un termini no superior a
any
a comptar
de
la data
de
l'acord
de
idació.
cas, únicament l'Assemblea
General pot
destí a donar al romanent que existeixi
la liquidació.

TRANSITORIES
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EI~
signants
de
l'Acta
fundacional
es
const' ueixen en comissió gestora provisional, que
assum'ra les funcions de la Junta Directiva des del
momen
de la inscripció de l'Associació i fins que
lebri la Junta General constitutiva.

ins deIs trenta dies següents a la data de la
cripció
de
l'Associació
per
part
del
M.r.
Go ern, la Comissió
Gestora
Provisional
convoca
l'Assemblea
General consti tuti va de l'Associació,
la que es procedira al' elecció de la primera
nta Directiva,
i a fixar els imports de les
otes d'admissió i ordinaries.
2.Poden
participar
a
l'Assemblea
General
constitutiva tots els signants de la sol·licitud de
constitució,
i també
les
altres
persones
que
reuneixin
les condicions previstes
al' article 6
d' aquests estatuts i ho sol ·lici tin a la Comissió
Gestora Provisional.

TERCERA.
La primera Junta Directiva procedira a tramitar els
expedients d 'admissió de tots els socis que hagin
participat
en l'Assemblea
General
constitutiva,
verificant
que tots ells reuneixen
els requisits
necessaris per a ser admesos com a socis. A tal
efecte, sol·licitara als interessats el lliurament
deIs
documents
acreditatius,
i
procedira
a
l'obertura d'un expedient per a cada soci, i a la
pertinent
inscripció
en el
llibre
registre
de
socis.
Contra les resolucions
cabra el recurs previst

de la Junta Directiva
a l'article 25,bis.

hi

Vella, el 27 de maig del 2002.

