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D'OBRESDE BARCELONAI
ESTATUTSDEL GREMIDE CONSTRUCTORS
COMARQUES

Art. l.
com a
d'Obresde Barcelonai Comarqueses constitue¡x
El Gremi de Constructors
en l'ámbit de Barcelona¡
organitzacióempresarialdel sector de la construcc¡ó,
jurídicai total autonomiaper el
Comarques,sense ánim de lucre,amb personalitat
de les sevesfinalitats,amb plenacapacitatper posse¡r,adquirir,gravari
compliment
alienartota classede bens,moblesi immobles,realitzatactesde disposiciói domini
els mateixos,comparéixer
davantqualsevolautoritat,organismeo jurisdicciói
lescorresponents
accionsi drets.

i Comarques
té lessegüents
finalitats.
i de Constructors
d'Obresde Barcelona
representació
i recíprocaprotecciódels seus agremiatsi la defensadels
col'lectiusdel sector,en els diferentsordresque afectena la sevaactivitat,
b el més ampli carácterde cooperació,interveninten les relacionslaborals,
laborals,
buinta la defensai la promociódels seus interessosprofessionals,
queli sónpropis.
ics,socialsiculturals,
tantindividuals
comcol'lectius,
les propostesque
de l'Estati Comunitáries
b) Elevara les diferentsAdministracions
per un millordesenvolupament
puguinser d'utilitatper els seusagremiats
de la seva
activitatempresarial.
de cairepúblico privat
la degudarepresentació
en totsaquellsorganismes
c) Interessar
que fossin convenientsper al sector, així com el nomenamentdels seus
organismes.
representants
en elsesmentats
d)

participant
lnteressari gestionarl'accésa l'activitat
de les empresesconstructores,
i organització.
en el seudesenvolupament
órgansde I'Administració
ambels diferents

tant si són particulars
com
e) Mantenirrelacionsamb d'altresEntitatso Associacions
El Gremipodráafiliar-sea d'altresorganitzacions
oficials,nacionalso estrangeres.
empresarials,
tantsectorials
comintersectorials.
d'interésper el
revistes,llibresi altradocumentació
Publicar,editar,subvencionar
sector,i d'utilitatperelsseusagremiats.

s) lmplantartotesaquellesseccionsi serveisde cairetécnic,social,financer,cultural,

(l

de les finalitats
etc. que es jutgin convenientsper al just desenvolupament
proposades.

h) Desenvolupari impartir entre totes les empreses constructoresles activitats

l'incorporació
al sector
necessáriesper a una major professionalitat,
formatives

delsavengostécnicsi tecnológics,
I'adequació
a la normativa
vigenti la promocióde
perincorporar-lo
la investigació
a lesempreses
agremiades.
que puguinsuscitar-se
Dirimirels conflictes
entreels agremiats
com a conseqüéncia
de la seva activitat,així com oferiraquestaintermediació
entreels agremiatsi els
seusclients,semprea instáncies
delsinteressats.

i)

L'administració
i disposició
delsrecursospropisde I'activitat
delGremi.

públicso privatsen els que
k) Designarels representants
davantde totsels organismes
hagid'estarrepresentat
el Gremi.
Participar
i concloure,
als efectescorresponents,
les negociacions
i pactesamb els
diferentsinterlocutorsque afectinal sector de construcció,i en especial,exercir
per l'existénciad'altrapart lligadaal titulardel dret
l'activitatsindical,caracteritzada
per unarelacióde serveii fronta la ques'exercita,
essentla sevaexpressió
unasérie
de drets com els de la negociaciócol'lectivalaboral,d'adopcióde mesuresde
conflictes
col'lectius
i individuals
de treball,el diálegsociali1aparticipació
institucional
públicsde lesAdministracions
públiques
en els organismes
laborals.
públiqueso privades,societats
la constitució
d'altresentitats,fundacions
) Pr¡rmoure
ls, mercantils,
recreatives,
etc.perassolirmillorelsseusobjectius.
en general,quantesfuncionsanálogueses considerin
adientso necessáries
i li
piñ própiesen virtutde lesdisposicions
vigentsen cadamoment.

i estableix
el seu domicilia Barcelona
en GranVia,663,6é, podentmodificar-se
el mateixdins de la mateixaciutatper acordde la junta directivao en altreciutatper
general,aixícomestablirdelegacions
acordde I'assemblea
en d'altrespoblacions.
Art.4.

I

1. La duradadel Gremiés indefinida
i per a la sevadissolució
és regirápelspresents
Estatutsi la legislació
vigent.
2. Les disposicions
reflectides
en els presentsEstatuts,
aixícom els acordsválidament
adoptatspelseusórgansde governvinculena totselsagremiats.
CAPíTOL¡¡.- MEMBRES
DELGREMI.DRETSI OBLIGACIONS.
i

i

li

i
l

i

l

\ l

Art.5.
Podran ésser membresdel Gremi totes les personesfísiques i jurídiquesque
puntdelterritori
desenvolupin
la sevaactivitaten el sectorde la construcció
en qualsevol
província
la
Barcelona.
de
de
lgualmentpodranser membresde ple dret del Gremii amb les característiques
que
mésendavantlesorganitzacions
s'assenyalaran
empresarials
de menorámbitterritorial
o
subsectorials.
de Catalunya
Generalitat
Departan!entde Treball
a Baroelor¡
ServeisTerritorials
I L:.sialir'Secr;iócl'Elecc¡cr¡3

Quan una d'aquestesesmentadesentitatsadquireixila condiciód'agremiat,també
passarana tenirtal condicióel col'lectiu
queel conformen,
d'empreses
a totsels efectes,
generalquees regiráconforme
excepteen el de representació
i vot davantI'assemblea
a
I'article
6.
Peradquirirla condiciód'agremiat
es deurá:
l'imprésde sol'licitud
a) Presentar
al president
del Gremi,perdecidirsobrela mateixaen
el sídelcomitéexecutiu.
'acord del comité executiurecaurá en la primera sessió que es convoqui
nt a la presentació
de la sol.licitud.
'esmentatacordserá comunicatper a la seva ratificacióa la junta directivai
a
generaldel
Gremi.
cas de denegacióde la sol'licitudd'ingrés,es podrápresentarrecursordinari
general,qui decidiráen últimainstáncia,sense perjudicique
davantI'assemblea
puguiposteriorment
l'interessat
acudira la jurisdicció
competent.
Art.6.
Les relacionsamb els Gremiscomarcalso d'altresentitatsde menorámbitterritorial
esmentats
en I'article
5 tindranlessegüentscaracterístiques:
general,cadaentitatdisposará
A efectesde representació
i vot davantl'assemblea
d'un
membre,que será el presidentdel mateixo personadesignadaper I'entitatque deurá
estaral correntde les sevesquotes.
Lesentitatsesmentades
lliurarancertificació
del seusagremiats
o associats
dinsdels15
primersdiesde cadaany,aixícomde I'actaen quees nomenaal seurepresentant.
Art.7.
Sóndretsdelsagremiats:
general.
1 . Assistirambveu i vot a lesreunions
de I'assemblea
2 . Elegiro ésserelegitper als cárrecsde representació
o per a exercircárrecsdirectius.
que se'lsconfereixien cadacas.
3 . Exercirla representació
4. Intervenir
en el governi les gestions,en els serveisi les activitats
del gremi,d'acord
amblesnormeslegalsiestatutáries.
juntadirectiva
general,
5. Exposara I'assemblea
i comitéexecutiu
tot allóqueconsiderin
que pot contribuir
a fer més eficagla vidagremiali la consecució
dels objectiusdel
Gremi
6. Rebreinformació
sobreles activitatsdel Gremi.
Generalitat
de Catalunva
DepartañtentAe Trebált
ServeisTerritorials
a Bari;elon¿-.
Secoiód'Eleccionsi Hstatu.r

o tinguial seuabast.
7. Ferús delsserveiscomunsqueel Gremiestableixi
i grupsde treballconstituits
en el sí del Gremi.
8. Formarpartde lescomissions
delspresentsEstatuts.
9. Posseirun exemplar
del Gremi, I'agremiat
o
10.Per a la comprovació
de la situacióeconómicai comptable
en fer-hoes dirigiranper escrital tresorerde I'entitat,qui, en el
agremiatsinteressats
sol'licitud,posaráa
terminide 30 dies hábilsdes de la recepcióde I'esmentada
la documentació
requerida.
a la seusocialde l'entitat,
disposició
de I'interessat
8.
deuresdelsagremiats:
les sevesactuacionsa les normesestatutáries.
adoptatspelsórgansde governdel Gremi,així com
Complirels acordsválidament
delspresentsEstatuts.
lesquotesques'estableixin.
3. Satisferpuntualment
quesiguinecessária
pera la bonamarxadelGremi.
4. Mantenirla col'laboració
notícies,etc. que serveixinper a
En aquestsentit,facilitaráal Gremila documentació,
delsobjectiusdel Gremii en beneficidelsseusagremiats.
a la consecució
col.laborar
Art.9.
Sóncausesde baixadel Gremi:
comunicada
al comitéexecutiu
1. Perdecisióde la personafísicao jurídicainteressada,
per el seutrasllata la juntadirectiva.
2. Per no satisferlesquotesfixades.
estatutáries.
de lesobligacions
3. Perincompliment
4. Per les actuacionspúbliqueso privadesque vagin en contradels interessosdel
col'lectiu,o contraels presentsEstatuts.
delGremi.
5. Perdissolució
a I'exercicien cursdeuranser satisfetesen la
En tots els casos,lesquotescorresponents
sevatotalitat.

Generalitat
de Catalunya
Departar,ront
de Treball
Territorials
Serveis
a Barcelona
Secciód'Eleccions
i Eslatuts

CAPíTOLIII.. L'ASSEMBLEA
GENERAL
Art. 10.
generalés l'órgansupremdel Gremi.Formenpart de I'assemblea
L L'assemblea
generalper dret propi i irrenunciable
els agremiatsespecificatsen I'article5é. Al
correntde les sevesobligacions.
2. Els membresdel Gremi, reunitsen assembleageneral legalmentconstituida,
permajoriaels assumptes
quesiguinde la sevacompeténcia.
decidiran
general.
otsels membresdel Gremirestaranobligatsalsacordsde I'assemblea
11.
generaltélesfacultats
següents:
r els estatutsdelGremi.
legal,gestiói defensadels interessos
Adoptarels acordsrelatiusa la representació
delsseusmembres.
)

I'activitat
i la gestiódelsórgansde governdel Gremi.
Controlar

anyals de despesesi ingressos,i la Memóriaanyal
d) Aprovarels pressupostos
d'activitats.
destituir-los
i
en la juntadirectiva,
e) Elegird'entreels seusmembresals representants
substituir-los.
f)

quepermetin
delGremi.
assolirelsobjectius
Establirles líniesgeneralsd'actuació

s) Fixar les quotesque els membresdel Gremi han de satisfero

qualsevolaltre

aportacióeconómicaextraordinária.

i liquidarel Gremi.
h) Dissoldre
La relacióde les facultatscontingudesen aquestarticletenen un caráctermerament
general.
i no limitalesatribucions
de I'assemblea
enunciatiu
Art,12.
generales reuniráen sessióordináriacom a mínimuna vegadaI'any,
1. L'assemblea
préviaconvocatória
del presidento personaque el substitueixi.
2. L'assembleageneral es reunirá amb carácterextraordinarisempre que sigui
necessari,
a requeriment
de la junta directivao bé quan ho sol'licitiun númerode
com a mínim,un deu per centde la totalitat:en
membresdel Gremique representi,
aquestúltimcas,ho faráen un períodeque no superiels trentadiesdes de la petició.

Generalitatde Catalurrya
DepartanrentdeTregál¡
ServeisTenitorialsa Br-rrcolona
Secciód'Flecciclns
i Fsicturs

Art.l3.
general,tantordinária
1. La convocatória
de l'assemblea
comextraordinária,
es fará per
escrit,en un terminide tempsde 15 diesd'antelació.
L'esmentada
convocatória
es
dirigiráindividualment
als membresdel Gremiespecificant
el dia,I'horai el llocde la
reunió.aixÍcomI'ordre
deldia.
generalseranpresidides
pelpresident
2. Lesreunionsde I'assemblea
del Gremi.En cas
primer,
d'abséncia
del president,
serásubstituft
en aquestordreperelsvicepresidents
segono tercer,o per el vocalde més edat de la junta directivaque siguipresent.
Actuará com a secretariqui ocupi aquest cárrec en la junta directiva,i en cas
quesiguipresent.
d'abséncia,
el membremésjovede lajuntadirectiva
El secretariredactará
l'actade cadareunióamb un extractede les deliberacions.
el
ácordsques'haginadoptati el resultatnuméricde lesvotacions.
generales llegirál'actade la sessióanterior
A I'inicide cadareunióde I'assemblea
ambla finalitatquesia aprovada
o subsanada.
nc diesabansde la celebració
de l'assemblea
els membresdel Gremitindrana la seva
disposició,a la seu socialdel Gremi,tota la documentació
a que faci referénciala
convocatória.
Att.14.
quedaráválidament
L'assemblea
constituTda
en primeraconvocatória
amb l'assisténcia
quarta
part
presents
mínim
d'una
dels
agremiats
o
representats.
{'un
uedaráválidamentconstituTda
en segonaconvocatória
sigui quin sigui el número
presents
La segonaconvocatória
d'agremiats
o representats.
s'hauráde realitzarmitja
juntament
horadesprésde la primeraen el mateixlloc,i es comunicará
ambla primera.
Art. 15.
general,correspon
1 . En les reunions
de I'assemblea
un vot a cadamembre.

2. Elsacordses prendranpermajoriasimplede votsdelspresentso representats.
Per a l'adopciód'acordssobrela separació
de membres,la modificació
d'estatuts,
la
la
dissolució
del Gremi, constitució
d'unaFederació
ambassociacions
semblants
o la
integració
en unaja existent,
seránecessari
un nombrede votsequivalents
a lesdos
terceres parts dels assistentso representats,tant en primera com en segona
convocatória.
En qualsevol
cas,l'eleccióde la juntadirectiva,
en el cas de presentació
de diverses
per
presents
candidatures,
es fará
majoriarelativadelssocis
o representats.

Generalitat
de Catalr;nya
Departanlentde Treball
ServoisTerritorials
a Barcelcrre
Secciód'Hlecclons
! Estalrlr:;

CAPITOLIV.. LA JUNTADIRECTIVA
Art. 16.
i representará
al Gremii estaráformadaper:
1. Lajuntadirectivaregirá,administrará
a) El president
1r
b) El vicepresident
2n
Elvicepresident

3r

Eltresorer
Un representantde la totalitat de Gremis comarcalso d'altres organitzacions
en el Gremi,escollitpelsseusrepresentants.
integrades
h) Els presidentso personesper ells designatsde cada Gremicomarcalo entitats

al Gremi.
adherides
i)

Un mínimde 10vocals.

per votacióde
2 . L'elecciódels membresde la junta directivaes fará democráticament
general,la quales realitzará
mitjangant
sufragilliurei secret,a les llistes
I'assemblea
tancadesque les diferentscandidatureshagin presentat.Per poder ésser elegit a
qualsevoldels cárrecsreferits,será requisitimprescindible
acreditaruna antiguitat
superiorals4 anyscoma membredelGremi.
esmentatsanteriormenten l'apartatg), s'integraran
Els presidentso representants
electa.
coma membresde pledreten la candidatura
L'exercicidel cárrec será gratuit, sense perjudicidel dret a la percepcióde les
que li hagicomportatl'esmentatexercicidel cárrec.
despesesjustificades

Art 17.
1. Els membresde la junta directivaexerciranel cárrecdurantun períodede quatre
anys.
el terminifixatpodráésserper:
El cessamentdelscárrecsabansd'extingir-se
)

presentada
mitjangant
voluntária
escrital president.
Dimissió

)

Malaltiaque impedeixiexercirel cárrec.
Baixacoma membredelGremi.

Generalitat
de Catalunva
Departanlentde Trebált
Serveis
Tarritorials
a Barcerona
Secciód'Elecciofls
¡ Estaiurs

d)

Percanvidel representant
delGremio entitatadheridaal Gremi.

del cárrec,imposadad'acordamb el que
e) Sancióper una falta comesaen l'exercici
20.2delspresents
estatuts.
estableix
en I'article
0

Per les actuacionspúbliqueso privadesque vagin en contradels interessosdel
col'lectiu,
o contraels presentsEstatuts.

general
de membresde juntadirectiva
es faráen la primeraassemblea
3. La substitució
quees produeixi
al cessament.
ambposterioritat
un membredel Gremi
el presidentpodránomenarprovisionalment
obstantI'anterior,
procedira l'esmentada
substitució.
18.
lesfacultats
següents:
Lajuñtadirectiva
té atribuides
per la
Representar,
dirigiri administrar
el Gremide la formamésámpliareconeguda
presesper l'assemblea
general,d'acordambles
Llei;tanmateix,
complirlesdecisions
que l'assemblea
i directrius
estableixi.
normes,instruccions
davant
en relacióamb la compareixenga
b) Prendreels acordsque siguinnecessaris
públicsi per a exercirtota classed'accionslegalsi interposar
els
dels organismes
recursospertinents.
generalleslíniesde defensadelsinteressos
delGremi.
9) Proposara I'assemblea
,rl
generall'establiment
i extraordináries
de lesquotesordináries
r ' JF ) Proposara I'assemblea

il

queels membresdelGremihaurande satisfer.

generali vetllarperel compliment
delsacordsadoptats.
l / " Convocar
)Presentarl'assemblea
generalper a
el balangi l'estatde comptesde cadaexercicia l'assemblea

i / ola sevaaprovació,i confeccionarels pressupostosde l'exercicisegüent.

i /n ,

,l
I

de l'assemblea
Elaborarla Memóriaanual d'activitatsi sotmetre-laa I'aprovació
general.

rn'
.l ¡l

i vetllarperqueelsserveisfuncionin
ambnormalitat.
de la comptabilitat
Seguiment

per assolirde la forma més
Establirgrups de treballo comissionsespecífiques
del Gremi.
eficientels objectius

i l Nomenarels vocalsde la juntadirectivaque deuranpresidircadagrupde treballaro
i l i )comissió.
il

llk)

públics,entitatsi d'altres
davantels organismes
Dura termelesgestionsnecessáries
personesfísiquesi jurídiques,tant nacionalscom estrangeres,per assolir els
i ajudes.
delGremi,aixícompera l'obtenció
de subvencions
objectius
Generalita¡fl-r C,,¡,-t1
r' rlr,,
Departantent de lrf,it);riJ
.ferr¡tor'
jilir,r,:;:Jit,ii,:r;r
Serveis
joÍri
SecciócJ'Elo<:,:ioir',
i d,..,ar
,..

entitatde créditi disposardels
d'estalvi
en qualsevol
l) Obrircomptescorrentsi llibretes
en l'article32.
La disposició
de fonss'estableix
fonsqueestiguindipositats.
qualsevolcas que no s'hagi previsten els Estatutsi
m) Resoldreprovisionalment
general.
informara I'assemblea
al personaldelGremi.
n) Nomenari contractar
a d'altresórgansde govern
altrafacultatno atribuldade formaespecífica
o) Qualsevol
per
que
aquests.
li
delegades
explícitament
siguin
del Gremio
, si s'escau,els acordspresospelcomitéexecutiu.

junta

per el presidento per la personaque el
convocadapréviament
4 vegadesI'any.
, es reuniráen sessióordinária

quan la convoqui,amb aquest carácter,el
reuniráen sessió extraordinária
o bé si ho demanenla meitatdelsseusmembres.
el comitéexecutiu.
per escrit,ambunaantelació
de 7 dies,
serácursadaper el president
3. La convocatória
la data,lloci hora
s'expressa
En l'esmentada
convocatória
sempreque siguipossible.
de la reunió.aixÍcoml'ordredeldia
Ar t . 2 0 .
si hi ha
válidamenten primeraconvocatória
1. La junta directivaquedaráconstituTda
convocadai si existeixun quórumde la meitatmés un dels seus
estatpréviament
membres.
siguiquinsiguiel númerode
en segonaconvocatória
constituTda
Quedaráválidament
mitjahoradesprésde
s'hauráde realitzar
La segonaconvocatória
membrespresents.
juntament
primera.
ambla
la primerai en el mateixlloc,i es comunicará
que es
restenobligatsa assistira toteslesreunions
2. Els membresde la juntadirectiva
justificades,
podran
del
que,
per
L'assisténcia
excusar-se.
causes
encara
convoquin,
será sempre
presidento del secretario de les personesque el substitueixin
necessária.
L'absénciano justificadaa 3 sessionscontínuesó 5 alternesserá causa de
perpartdel comitéexecutiudelGremi.
designant-se
el seusubstitut
cessament,
en la junta directivaposteriora la que
será plantejada
La propostade substitució
general
per part de l'assemblea
fins a la ratificació
s'hagifet efectiuel cessament,
celebradaposteriorment.
prendráels acordspermajoriasimplede votsdelsassistents.
3. Lajuntadirectiva
Generalitatde CatalttrrYa
Departanrentde Treball
Serveisferritorialsa Barce:lorre
Secció d'Eler:ci(t¡si rslatr;is:

Art.21,
La junta directivadelegaráles facultatsde gestióordináriadel Gremi en el comité
indelegables.
excepteles legalment
executiu,
22.
acordsde la junta directivaes faran constaren el llibred'actes.A I'inicide cada
o
la juntadirectiva,
es llegiráI'actade la sessióanteriorpera la sevaaprovació
, segonsprocedeixi.
ileuranser aprovadesper el secretari,amb el vist i plau del president,i si
els estatsde comptes.
el
, tresoreren els casosd'annexar

Art.23.
l'órgande governordinarii
de la juntadirectiva,
1. El comitéexecutiués, per delegació
junta
ordena l'exercicide les seves
habitualdel Gremi, mitjangantel qual la
competéncies.
2. El comitéexecutiuestarácomposatper un mínimde 7 membresi un máximde 14.El
comitéexecutiuestaráformatper:
a) El president
b) Elstresvicepresidents
c) Elsecretari
d) Eltresorer
de la totalitatde Gremiscomarcalso entitatsadheridesal Gremi
e) El representant
Aquestscárrecsseranostentatsper les mateixespersonesque ho ostentinen la junta
directiva.
de
entrecomponents
f) si s'escau,un máximde 7 membresdesignatsper el president
junta
la
directiva
El cessamenti substituciódels membresdel comité executiutindrá idéntiques
perels membresde juntadirectiva.
que I'estipulat
i tractament
característiques
del gerent,qui assumirá
3. El comitéexecutiupodráproposara la juntala contractació
professional.
de l'estructura
la máximaresponsabilitat

General¡tai
de Cataiunya
Departañtent
deTreball
Serveis
Torritorials
a Barcelona

Secciód'Fiocci0rts
i [staiüts

4 . El comitéexecutiues reunirácom a mínimunavegadaal mes,excepteen el període
perescritdelseupresident.
mitjangant
convocatória
de vacances,
lessevesprópiesnormesde funcionament.
5 . El comitéexecutiuestablirá
de la
6 . Per a la válidaadopciód'acordsdel comitéexecutiues requerirála preséncia
per
meitatmésun delsseusmembresi els acordss'adoptaran majoriasimple.
delscomptesanualsde l'exercici,
Serácompeténcia
del comitéexecutiula formulació
que haurande sotmetre's
de lajuntadirectiva.
a l'aprovació
V I . - P R E S I D E N ITV I C

del Gremi,que ho serantambé de l'assemblea
El presidenti els vicepresidents
generald'entre
general,juntadirectiva
i comitéexecutiuseranelegitsper I'assemblea
als presentsEstatuts.
els seusmembresde conformitat
del Gremi, convocaráles reunionsde
El presidentostentarála representació
junta
general,
fixaráI'ordredel dia,
i
la
directiva
del
comitéexecutiu,
l'assemblea
de
presidirá
delsacords.
i dirigiráels debatsi cuitaráde I'execució

l

il

l

II

i

ell
en representació
del Gremi,la facultatde comparéixer,
Corresponal president,
apoderat,
davanttota la classede jutjatsi tribunalsde qualsevol
mateixo mitjangant
jurisdicció
públicsi privatsper qualsevol
concepte,
i davanttota classed'organismes
i
nul'litat,
ratificar
escritsi
inclósde cassació,revisió
tot tipusde recursos,
interposar
desistirde lesactuacions.
lgualment
disposará
de vot de qualitatdecisiuen lesvotacions.
consecutius.
d'aquestcárreces limitaráa dosperíodes
El períodemáximd'ostentació
o
al president
en toteslesfuncionsen cas d'abséncia
Els vicepresidents
substituiran
malaltiesi exerciranles funcionsque el president,amb caráctertemporal,els hi
delegui.

25.
del Gremi,aixecar,r edactari signarles
secretarité que custodiarla documentació
general,la junta directivai el comitéexecutiu,
de les reunionsde I'assemblea
que sia necessáries
lliurar,i la gestiódel llibrede
les certificacions
redactari autoritzar
d'agremiats.

Art.26.
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El tresorertindrácoma funcióla custódiai el controldelsrecursoseconómics
del Gremi.
aixícom a I'elaboració
dels pressupostos,
balangi liquidació
de comptes.Duráun llibre
de caixa,signaráels rebutsde les quotesi altresdocuments.Pagaráles factures
perels órgansde governi de gestiódel Gremii efectuará
aprovades
els ingressos
en els
comptesdel Gremi.

Art.27.
La creaciói constitució
de qualsevol
comissióo grupde treballla plantejaran
el president
o la restade membresdel Gremique vulguinformar-la,els qualsdeuraninformaral
que s'hanproposatdur a terme,aixícom la seva
comitéexecutiui exposarles activitats
rectiva,a instáncies
del comitéexecutiu,
aprovarála sevaconstitució,
excepte
ixi en contrael vot de 415partsdels seus membres.La junta designaráels
membresde la mateixaque participaran
en aquestacomissióo grup de treball i
designará
un president
de l'esmentat
comissióo grupde treball.
El comitéexecutiues preocupará
d'analitzar
i conclusions
el desenvolupament
a les que
junta
puguinarribarrealitzant
per exposar-los
els informescorresponents
a la
directiva,
pera la presad'acordsque puguincorrespondre.

Art.28.
general,
El Gremipodránomenarun gerent,que assistiráa les reunionsde l'assemblea
juntadirectivai comitéexecutiuamb veu perósensevot, al que correspondrá
executar
general,I'administració
els acordsdel comité,de la junta directivai de I'assemblea
i
representació
de tots aquellsassumptesque els órgans de govern li deleguino
encomanin.
Tanmateixgestionará
el personalal seu cárreci proposaránousserveisi accionsque
puguidesenvolupar
el Gremi,aixícom la realització
de totsels actesde gestióordinária
que permetinla consecuciódels acords assolits pels órgans de govern, i el
desenvolupament
de la gestiódiáriadelGremi.
El gerentdeuráseraliéa qualsevol
empresaagremiada.
CAPíTOLX.. RÉGIMECONÓMIC.
Art.29.
Elsrecursoseconómics
del Gremies nodriran
de:
que fixi l'assembleageneralper els
a) Les quotes,tant ordináries
com extraordináries,
seusagremiats.
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b) Lessubvencions
oficialso particulars.
c) Lesdonacions
o legats.
que puguitenir.
d) Lesrendesdelseupatrimoni
o d'altresingressos
e) Aquestsrecursoses destinarana la consecuciódels objectiusi finalitatestablertsen
l'article2i en la restadelspresentsEstatuts.
Art.30.
Totsels membresdel Gremitenenl'obligació
de mantenir-lo
económicament,
mitjangant
quoteso participacions,
que determini
de la manerai en la proporció
general
I'assemblea
a propostade lajuntadirectiva
i a instáncies
del comitéexecutiu.

económiccoincidirá
ambI'anynaturali quedarátancatel 31 de desembre.
Art.32.
En els comptesoberts en entitatsde crédit,figuraranles signaturesdel president,
vicepresidents
i tresorer.
Per a la disposició
de fons,serásuficientamb dos signatures,
de les qualsuna d'elles
deuráser necessáriament
la del president
o la deltresorer.

Ar t . 3 3 .
El Gremi es podrá fusionaramb d'altresentitatso dissoldre'ssi així ho acorda
general,convocadaamb carácterextraordinari
I'assemblea
per alguna
i expressament
finalitats.
d'aquestes
Art.34.
generaldeterminará
1. Unavegadaacordadala fusió,l'assemblea
els termessocialsi
económics
en quees duráa termeI'esmentada
fusió.
2. Una vegada acordadala dissolució,l'assembleageneral prendráles mesures
oportunes,
tant en el referenta la destinació
del bensi dretsdel Gremi,com en la
finalitat,
la extinciói la liquidació
de qualsevol
operaciópendent.
3. L'assemblea
está facultadaper designaruna comissióliquidadora,
sempreque ho
estimipertinent.
personal.La seva
4. Els membresdel Gremi resten exemptsde responsabilitat
responsabilitat
és exclusivamentel complimentde les obligacionscontretes
voluntáriament.
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5 . El sobrantnet que puguiresultarde la liquidació,
es lliurarádirectament
a I'entitat
públicao privadaque,en l'ámbitde Catalunya
s'hagicaracteritzat
més en coadjuvar
als objectius
delGremi.
6 . Lesfuncionsde fusiói liquidació
i execució
delsacordsa quefan referéncia
els punts

anteriorsd'aquestarticleseran competéncia
de la junta directivasi I'assemblea
generalno ha conferitaquestamissió a una comissió"ad hoc" especialment
designada.
DISPOSICIONS
FINALS

PRIMERA
En tot alló no previsten els presentsEstatuts,aquestGremies regiráper la legislació
vigenten matériad'Associacions
Empresarials,
i en el seu defecteper allóestablertpel
marcnormatiu
vigenten cadamoment.
SEGONA
que
reglamentáries
Quedafacultadala juntadirectivaper a dictartotesles disposicions
pel
presents
es requereixin correctedesenvolupament
normatiu
dels
Estatuts.
El Secretaride I'entitat,certificaque aquestsson els estatutsvigentsamb la modificació
dels mateixosaprovadaen I'Assemblea
GeneralOrdináriacelebradaen el domicilide
juny
I'entitat
el dia 9 de
de 2009.

/iÉti plaudel President

Generalitat
cjeCataiunva
uepartantent
de Trebát¡
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Territorials
a Bercertr¡,.
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