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ESTATUTS DEL GREMI DE CONSTRUCTORS D'OBRES DE BARCELONA I
COMARQUES

Art. l.

El Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques es constitue¡x com a
organització empresarial del sector de la construcc¡ó, en l'ámbit de Barcelona ¡
Comarques, sense ánim de lucre, amb personalitat jurídica i total autonomia per el
compliment de les seves finalitats, amb plena capacitat per posse¡r, adquirir, gravar i
alienar tota classe de bens, mobles i immobles, realitzat actes de disposició i domini

els mateixos, comparéixer davant qualsevol autoritat, organisme o jurisdicció i
les corresponents accions i drets.

i de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques té les següents finalitats.

representació i recíproca protecció dels seus agremiats i la defensa dels
col'lectius del sector, en els diferents ordres que afecten a la seva activitat,

b el més ampli carácter de cooperació, intervenint en les relacions laborals,
buint a la defensa i la promoció dels seus interessos professionals, laborals,

ics, socials iculturals, tant individuals com col' lectius, que li són propis.

Elevar a les diferents Administracions de l'Estat i Comunitáries les propostes que
puguin ser d'utilitat per els seus agremiats per un millor desenvolupament de la seva
activitat em presarial.

Interessar la deguda representació en tots aquells organismes de caire públic o privat
que fossin convenients per al sector, així com el nomenament dels seus
representants en els esmentats organismes.

lnteressar i gestionar l'accés a l'activitat de les empreses constructores, participant
amb els diferents órgans de I'Administració en el seu desenvolupament i organització.

Mantenir relacions amb d'altres Entitats o Associacions tant si són particulars com
oficials, nacionals o estrangeres. El Gremi podrá afiliar-se a d'altres organitzacions
empresarials, tant sectorials com intersectorials.

Publicar, editar, subvencionar revistes, llibres i altra documentació d'interés per el
sector, i d'utilitat per els seus agremiats.

lmplantar totes aquelles seccions i serveis de caire técnic, social, financer, cultural,
etc. que es jutgin convenients per al just desenvolupament de les finalitats
proposades.

Desenvolupar i impartir entre totes les empreses constructores les activitats
formatives necessáries per a una major professionalitat, l'incorporació al sector

b)

c)

d)

e)

(l
s)

h)



i)

k)

dels avengos técnics i tecnológics, I'adequació a la normativa vigent i la promoció de
la investigació per incorporar-lo a les empreses agremiades.

Dirimir els conflictes que puguin suscitar-se entre els agremiats com a conseqüéncia
de la seva activitat, així com oferir aquesta intermediació entre els agremiats i els
seus clients, sempre a instáncies dels interessats.

L'administració i disposició dels recursos propis de I'activitat del Gremi.

Designar els representants davant de tots els organismes públics o privats en els que
hagi d'estar representat el Gremi.

Participar i concloure, als efectes corresponents, les negociacions i pactes amb els
diferents interlocutors que afectin al sector de construcció, i en especial, exercir
l'activitat sindical, caracteritzada per l'existéncia d'altra part lligada al titular del dret
per una relació de servei i front a la que s'exercita, essent la seva expressió una série
de drets com els de la negociació col'lectiva laboral, d'adopció de mesures de
conflictes col'lectius i individuals de treball, el diáleg social i1a participació institucional
en els organismes públics de les Administracions públiques laborals.

) Pr¡rmoure la constitució d'altres entitats, fundacions públiques o privades, societats
ls, mercantils, recreatives, etc. per assolir millor els seus objectius.

en general, quantes funcions análogues es considerin adients o necessáries i li
piñ própies en virtut de les disposicions vigents en cada moment.

i estableix el seu domicili a Barcelona en Gran Via, 663, 6é, podent modificar-se
el mateix dins de la mateixa ciutat per acord de la junta directiva o en altre ciutat per
acord de I'assemblea general, així com establir delegacions en d'altres poblacions.

Art.4.

1. La durada del Gremi és indefinida i per a la seva dissolució és regirá pels presents
Estatuts i la legislació vigent.

2. Les disposicions reflectides en els presents Estatuts, així com els acords válidament
adoptats pel seus órgans de govern vinculen a tots els agremiats.

CAPíTOL ¡¡.- MEMBRES DEL GREMI. DRETS I OBLIGACIONS.

Art .5.

Podran ésser membres del Gremi totes les persones físiques i jurídiques que
desenvolupin la seva activitat en el sector de la construcció en qualsevol punt del territori
de la província de Barcelona.

lgualment podran ser membres de ple dret del Gremi i amb les característiques que
s'assenyalaran més endavant les organitzacions empresarials de menor ámbit territorial o
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Quan una d'aquestes esmentades entitats adquireixi la condició d'agremiat, també
passaran a tenir tal condició el col'lectiu d'empreses que el conformen, a tots els efectes,
excepte en el de representació i vot davant I'assemblea general que es regirá conforme a
I'article 6.

Per adquirir la condició d'agremiat es deurá:

a) Presentar l'imprés de sol'licitud al president del Gremi, per decidir sobre la mateixa en
el sídel comité executiu.

'acord del comité executiu recaurá en la primera sessió que es convoqui
nt a la presentació de la sol.licitud.

'esmentat acord será comunicat per a la seva ratificació a la junta directiva i a
generaldel Gremi.

cas de denegació de la sol'licitud d'ingrés, es podrá presentar recurs ordinari
davant I'assemblea general, qui decidirá en última instáncia, sense perjudici que
l'interessat pugui posteriorment acudir a la jurisdicció competent.

Art .6.

Les relacions amb els Gremis comarcals o d'altres entitats de menor ámbit territorial
esmentats en I'article 5 tindran les següents característiques:

A efectes de representació i vot davant l'assemblea general, cada entitat disposará d'un
membre, que será el president del mateix o persona designada per I'entitat que deurá
estar al corrent de les seves quotes.

Les entitats esmentades lliuraran certificació del seus agremiats o associats dins dels 15
primers dies de cada any, aixícom de I'acta en que es nomena al seu representant.

Art .7.

Són drets dels agremiats:

Assistir amb veu i vot a les reunions de I'assemblea general.

Elegir o ésser elegit per als cárrecs de representació o per a exercir cárrecs directius.
Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.

4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats del gremi, d'acord
amb les normes legals iestatutáries.

5. Exposar a I'assemblea general, junta directiva i comité executiu tot alló que considerin
que pot contribuir a fer més eficag la vida gremial i la consecució dels objectius del
Gremi

6. Rebre informació sobre les activitats del Gremi.

1 .
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7. Fer ús dels serveis comuns que el Gremi estableixi o tingui al seu abast.

8. Formar part de les comissions i grups de treball constituits en el sí del Gremi.

9. Posseir un exemplar dels presents Estatuts.

10. Per a la comprovació de la situació económica i comptable del Gremi, I'agremiat o
agremiats interessats en fer-ho es dirigiran per escrit al tresorer de I'entitat, qui, en el
termini de 30 dies hábils des de la recepció de I'esmentada sol'licitud, posará a
disposició de I'interessat a la seu social de l'entitat, la documentació requerida.

8.

deures dels agremiats:

les seves actuacions a les normes estatutáries.

Complir els acords válidament adoptats pels órgans de govern del Gremi, així com
dels presents Estatuts.

3. Satisfer puntualment les quotes que s'estableixin.

4. Mantenir la col'laboració que sigui necessária per a la bona marxa del Gremi.

En aquest sentit, facilitará al Gremi la documentació, notícies, etc. que serveixin per a
col.laborar a la consecució dels objectius del Gremi i en benefici dels seus agremiats.

Art .9.

Són causes de baixa del Gremi:

1. Per decisió de la persona física o jurídica interessada, comunicada al comité executiu
per el seu trasllat a la junta directiva.

2. Per no satisfer les quotes fixades.

3. Per incompliment de les obligacions estatutáries.

4. Per les actuacions públiques o privades que vagin en contra dels interessos del
col'lectiu, o contra els presents Estatuts.

5. Per dissolució del Gremi.

En tots els casos, les quotes corresponents a I'exercici en curs deuran ser satisfetes en la
seva totalitat.
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CAPíTOL III.. L'ASSEMBLEA GENERAL

Art. 10.

L L'assemblea general és l'órgan suprem del Gremi. Formen part de I'assemblea
general per dret propi i irrenunciable els agremiats especificats en I'article 5é. Al
corrent de les seves obligacions.

2. Els membres del Gremi, reunits en assemblea general legalment constituida,
decidiran per majoria els assumptes que siguin de la seva competéncia.

ots els membres del Gremi restaran obligats als acords de I'assemblea general.

11.

generalté les facultats següents:

r els estatuts del Gremi.

)

Adoptar els acords relatius a la representació legal, gestió i defensa dels interessos
dels seus membres.

Controlar I'activitat i la gestió dels órgans de govern del Gremi.

Aprovar els pressupostos anyals de despeses i ingressos, i la Memória anyal
d'activitats.

Elegir d'entre els seus membres als representants en la junta directiva, destituir-los i
substituir-los.

Establir les línies generals d'actuació que permetin assolir els objectius del Gremi.

Fixar les quotes que els membres del Gremi han de satisfer o qualsevol altre

d)

aportació económica extraordinária.

h) Dissoldre i liquidar el Gremi.

La relació de les facultats contingudes en aquest article tenen un carácter merament
enunciatiu i no limita les atribucions de I'assemblea general.

Art,12.

1. L'assemblea general es reunirá en sessió ordinária com a mínim una vegada I'any,
prévia convocatória del president o persona que el substitueixi.

2. L'assemblea general es reunirá amb carácter extraordinari sempre que sigui
necessari, a requeriment de la junta directiva o bé quan ho sol'liciti un número de
membres del Gremi que representi, com a mínim, un deu per cent de la totalitat: en
aquest últim cas, ho fará en un període que no superi els trenta dies des de la petició.

e)

f)

s)
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Art.l3.

1. La convocatória de l'assemblea general, tant ordinária com extraordinária, es fará per
escrit, en un termini de temps de 15 dies d'antelació. L'esmentada convocatória es
dirigirá individualment als membres del Gremi especificant el dia, I'hora i el lloc de la
reunió. aixÍcom I'ordre del dia.

2. Les reunions de I'assemblea general seran presidides pel president del Gremi. En cas
d'abséncia del president, será substituft en aquest ordre per els vicepresidents primer,
segon o tercer, o per el vocal de més edat de la junta directiva que sigui present.
Actuará com a secretari qui ocupi aquest cárrec en la junta directiva, i en cas
d'abséncia, el membre més jove de la junta directiva que sigui present.

El secretari redactará l'acta de cada reunió amb un extracte de les deliberacions. el
ácords que s'hagin adoptat i el resultat numéric de les votacions.

A I'inici de cada reunió de I'assemblea general es llegirá l'acta de la sessió anterior
amb la finalitat que sia aprovada o subsanada.

nc dies abans de la celebració de l'assemblea els membres del Gremi tindran a la seva
disposició, a la seu social del Gremi, tota la documentació a que faci referéncia la
convocatória.

Att.14.

L'assemblea quedará válidament constituTda en primera convocatória amb l'assisténcia
{'un mínim d'una quarta part dels agremiats presents o representats.

uedará válidament constituTda en segona convocatória sigui quin sigui el número
d'agremiats presents o representats. La segona convocatória s'haurá de realitzar mitja
hora després de la primera en el mateix lloc, i es comunicará juntament amb la primera.

Art. 15.

En les reunions de I'assemblea general, correspon un vot a cada membre.

Els acords es prendran per majoria simple de vots dels presents o representats.

Per a l'adopció d'acords sobre la separació de membres, la modificació d'estatuts, la
dissolució del Gremi, la constitució d'una Federació amb associacions semblants o la
integració en una ja existent, será necessari un nombre de vots equivalents a les dos
terceres parts dels assistents o representats, tant en primera com en segona
convocatória.

En qualsevol cas, l'elecció de la junta directiva, en el cas de presentació de diverses
candidatures, es fará per majoria relativa dels socis presents o representats.
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CAPITOL IV.. LA JUNTA DIRECTIVA

Art. 16.

1. La junta directiva regirá, administrará i representará al Gremi i estará formada per:

a) El president

b) El vicepresident 1r

Elvicepresident 2n

3r

Eltresorer

Un representant de la totalitat de Gremis comarcals o d'altres organitzacions
integrades en el Gremi, escollit pels seus representants.

Els presidents o persones per ells designats de cada Gremi comarcal o entitats
adherides al Gremi.

Un mínim de 10 vocals.

L'elecció dels membres de la junta directiva es fará democráticament per votació de
I'assemblea general, la qual es realitzará mitjangant sufragi lliure i secret, a les llistes
tancades que les diferents candidatures hagin presentat. Per poder ésser elegit a
qualsevol dels cárrecs referits, será requisit imprescindible acreditar una antiguitat
superior als 4 anys com a membre del Gremi.

Els presidents o representants esmentats anteriorment en l'apartat g), s'integraran
com a membres de ple dret en la candidatura electa.

L'exercici del cárrec será gratuit, sense perjudici del dret a la percepció de les
despeses justificades que li hagi comportat l'esmentat exercici del cárrec.

Art 17.

1. Els membres de la junta directiva exerciran el cárrec durant un període de quatre
anys.

El cessament dels cárrecs abans d'extingir-se el termini fixat podrá ésser per:

h)

i)

2 .

)

)

Dimissió voluntária presentada mitjangant escrit al president.

Malaltia que impedeixi exercir el cárrec.
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d)

e)

Per canvi del representant del Gremi o entitat adherida al Gremi.

Sanció per una falta comesa en l'exercici del cárrec, imposada d'acord amb el que
estableix en I'article 20.2 dels presents estatuts.

0 Per les actuacions públiques o privades que vagin en contra dels interessos del
col'lectiu, o contra els presents Estatuts.

3. La substitució de membres de junta directiva es fará en la primera assemblea general
que es produeixi amb posterioritat al cessament.

obstant I'anterior, el president podrá nomenar provisionalment un membre del Gremi
procedir a l'esmentada substitució.

18 .

La juñta directiva té atribuides les facultats següents:

Representar, dirigir i administrar el Gremi de la forma més ámplia reconeguda per la
Llei; tanmateix, complir les decisions preses per l'assemblea general, d'acord amb les
normes, instruccions i directrius que l'assemblea estableixi.

Prendre els acords que siguin necessaris en relació amb la compareixenga davant
dels organismes públics i per a exercir tota classe d'accions legals i interposar els
recursos pertinents.

Proposar a I'assemblea general les línies de defensa dels interessos del Gremi.

Proposar a I'assemblea general l'establiment de les quotes ordináries i extraordináries
que els membres del Gremi hauran de satisfer.

Convocar l'assemblea general i vetllar per el compliment dels acords adoptats.

Presentar el balang i l'estat de comptes de cada exercici a l'assemblea general per a
la seva aprovació, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.

Elaborar la Memória anual d'activitats i sotmetre-la a I'aprovació de l'assemblea
general.

Seguiment de la comptabilitat i vetllar per que els serveis funcionin amb normalitat.

Establir grups de treball o comissions específiques per assolir de la forma més
eficient els objectius del Gremi.

Nomenar els vocals de la junta directiva que deuran presidir cada grup de treballar o
comissió.

Dur a terme les gestions necessáries davant els organismes públics, entitats i d'altres
persones físiques i jurídiques, tant nacionals com estrangeres, per assolir els
objectius del Gremi, així com per a l'obtenció de subvencions i ajudes.

b)

9)
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n)

o)

l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvi en qualsevol entitat de crédit i disposar dels
fons que estiguin dipositats. La disposició de fons s'estableix en l'article 32.

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s'hagi previst en els Estatuts i
informar a I'assemblea general.

Nomenar i contractar al personal del Gremi.

Qualsevol altra facultat no atribulda de forma específica a d'altres órgans de govern
del Gremi o que li siguin delegades explícitament per aquests.

, si s'escau, els acords presos pel comité executiu.

junta convocada préviament per el president o per la persona que el
, es reunirá en sessió ordinária 4 vegades I'any.

reunirá en sessió extraordinária quan la convoqui, amb aquest carácter, el
el comité executiu. o bé si ho demanen la meitat dels seus membres.

3. La convocatória será cursada per el president per escrit, amb una antelació de 7 dies,
sempre que sigui possible. En l'esmentada convocatória s'expressa la data, lloc i hora
de la reunió. aixÍcom l'ordre del dia

Art .20.

1. La junta directiva quedará constituTda válidament en primera convocatória si hi ha
estat préviament convocada i si existeix un quórum de la meitat més un dels seus
membres.

Quedará válidament constituTda en segona convocatória sigui quin sigui el número de
membres presents. La segona convocatória s'haurá de realitzar mitja hora després de
la primera i en el mateix lloc, i es comunicará juntament amb la primera.

2. Els membres de la junta directiva resten obligats a assistir a totes les reunions que es
convoquin, encara que, per causes justificades, podran excusar-se. L'assisténcia del
president o del secretari o de les persones que el substitueixin será sempre
necessária.

L'abséncia no justificada a 3 sessions contínues ó 5 alternes será causa de
cessament, designant-se el seu substitut per part del comité executiu del Gremi.

La proposta de substitució será plantejada en la junta directiva posterior a la que
s'hagi fet efectiu el cessament, fins a la ratificació per part de l'assemblea general
celebrada posteriorment.

3. La junta directiva prendrá els acords per majoria simple de vots dels assistents.
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Art.21,

La junta directiva delegará les facultats de gestió ordinária del Gremi en el comité
executiu, excepte les legalment indelegables.

22.

acords de la junta directiva es faran constar en el llibre d'actes. A I'inici de cada
la junta directiva, es llegirá I'acta de la sessió anterior per a la seva aprovació o
, segons procedeixi.

ileuran ser aprovades per el secretari, amb el vist i plau del president, i si
, el tresorer en els casos d'annexar els estats de comptes.

Art .23.

1. El comité executiu és, per delegació de la junta directiva, l'órgan de govern ordinari i
habitual del Gremi, mitjangant el qual la junta ordena l'exercici de les seves
competéncies.

2. El comité executiu estará composat per un mínim de 7 membres i un máxim de 14. El
comité executiu estará format per:

a) El president

b) Els tres vicepresidents

c) Elsecretari

d) Eltresorer

e) El representant de la totalitat de Gremis comarcals o entitats adherides al Gremi

Aquests cárrecs seran ostentats per les mateixes persones que ho ostentin en la junta
directiva.

f) si s'escau, un máxim de 7 membres designats per el president entre components de
la junta directiva

El cessament i substitució dels membres del comité executiu tindrá idéntiques
característiques i tractament que I'estipulat per els membres de junta directiva.

3. El comité executiu podrá proposar a la junta la contractació del gerent, qui assumirá
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4. El comité executiu es reunirá com a mínim una vegada al mes, excepte en el període
de vacances, mitjangant convocatória per escrit del seu president.

El comité executiu establirá les seves própies normes de funcionament.

Per a la válida adopció d'acords del comité executiu es requerirá la preséncia de la
meitat més un dels seus membres i els acords s'adoptaran per majoria simple.

Será competéncia del comité executiu la formulació dels comptes anuals de l'exercici,
que hauran de sotmetre's a l'aprovació de la junta directiva.

VI. -  PRESIDENT IVIC

El president i els vicepresidents del Gremi, que ho seran també de l'assemblea
general, junta directiva i comité executiu seran elegits per I'assemblea general d'entre
els seus membres de conformitat als presents Estatuts.

El president ostentará la representació del Gremi, convocará les reunions de
l'assemblea general, de la junta directiva i del comité executiu, fixará I'ordre del dia,
presidirá i dirigirá els debats i cuitará de I'execució dels acords.

Correspon al president, en representació del Gremi, la facultat de comparéixer, ell
mateix o mitjangant apoderat, davant tota la classe de jutjats i tribunals de qualsevol
jurisdicció i davant tota classe d'organismes públics i privats per qualsevol concepte,
interposar tot tipus de recursos, inclós de cassació, revisió i nul'litat, ratificar escrits i
desistir de les actuacions.

lgualment disposará de vot de qualitat decisiu en les votacions.

El període máxim d'ostentació d'aquest cárrec es limitará a dos períodes consecutius.

Els vicepresidents substituiran al president en totes les funcions en cas d'abséncia o
malalties i exerciran les funcions que el president, amb carácter temporal, els hi
delegui.

secretari té que custodiar la documentació del Gremi, aixecar,redactar i signar les
i el comité executiu,
la gestió del llibre de

de les reunions de I'assemblea general, la junta directiva
redactar i autoritzar les certificacions que sia necessáries lliurar, i
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Art.26.

d'agremiats.



El tresorer tindrá com a funció la custódia i el control dels recursos económics del Gremi.
així com a I'elaboració dels pressupostos, balang i liquidació de comptes. Durá un llibre
de caixa, signará els rebuts de les quotes i altres documents. Pagará les factures
aprovades per els órgans de govern i de gestió del Gremi i efectuará els ingressos en els
comptes del Gremi.

Art.27.

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball la plantejaran el president
o la resta de membres del Gremi que vulguin formar-la, els quals deuran informar al
comité executiu i exposar les activitats que s'han proposat dur a terme, així com la seva

rectiva, a instáncies del comité executiu, aprovará la seva constitució, excepte
ixi en contra el vot de 415 parts dels seus membres. La junta designará els

membres de la mateixa que participaran en aquesta comissió o grup de treball i
designará un president de l'esmentat comissió o grup de treball.

El comité executiu es preocupará d'analitzar el desenvolupament i conclusions a les que
puguin arribar realitzant els informes corresponents per exposar-los a la junta directiva,
per a la presa d'acords que puguin correspondre.

Art .28.

El Gremi podrá nomenar un gerent, que assistirá a les reunions de l'assemblea general,
junta directiva i comité executiu amb veu peró sense vot, al que correspondrá executar
els acords del comité, de la junta directiva i de I'assemblea general, I'administració i
representació de tots aquells assumptes que els órgans de govern li deleguin o
encomanin.

Tanmateix gestionará el personal al seu cárrec i proposará nous serveis i accions que
pugui desenvolupar el Gremi, així com la realització de tots els actes de gestió ordinária
que permetin la consecució dels acords assolits pels órgans de govern, i el
desenvolupament de la gestió diária del Gremi.

El gerent deurá ser alié a qualsevol empresa agremiada.

CAPíTOL X.. RÉGIM ECONÓMIC.

Art .29.

Els recursos económics del Gremi es nodriran de:

a) Les quotes, tant ordináries com extraordináries, que fixi l'
seus agremiats.

blea general per els
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b) Les subvencions oficials o particulars.

c) Les donacions o legats.

d) Les rendes del seu patrimoni o d'altres ingressos que puguitenir.

e) Aquests recursos es destinaran a la consecució dels objectius i finalitat establerts en
l'article 2i en la resta dels presents Estatuts.

Art .30.

Tots els membres del Gremi tenen l'obligació de mantenir-lo económicament, mitjangant
quotes o participacions, de la manera i en la proporció que determini I'assemblea general
a proposta de la junta directiva i a instáncies del comité executiu.

económic coincidirá amb I'any natural i quedará tancat el 31 de desembre.

Art.32.

En els comptes oberts en entitats de
vicepresidents i tresorer.

crédit, figuraran les signatures del president,

Per a la disposició de fons, será suficient amb dos signatures, de les quals una d'elles
deurá ser necessáriament la del president o la deltresorer.

Art .33.

El Gremi es podrá fusionar amb d'altres entitats o dissoldre's si així ho acorda
I'assemblea general, convocada amb carácter extraordinari i expressament per alguna
d'aquestes finalitats.

Art.34.

1. Una vegada acordada la fusió, l'assemblea general determinará els termes socials i
económics en que es durá a terme I'esmentada fusió.

2. Una vegada acordada la dissolució, l'assemblea general prendrá les mesures
oportunes, tant en el referent a la destinació del bens i drets del Gremi, com en la
finalitat, la extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

3. L'assemblea está facultada per designar una comissió liquidadora, sempre que ho
estimi pertinent.

4. Els membres del Gremi resten exempts de responsabilitat personal. La seva
responsabilitat és exclusivament el compliment de les obligacions contretes
voluntáriament.
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El sobrant net que pugui resultar de la liquidació, es lliurará directament a I'entitat
pública o privada que, en l'ámbit de Catalunya s'hagi caracteritzat més en coadjuvar
als objectius del Gremi.

Les funcions de fusió i liquidació i execució dels acords a que fan referéncia els punts
anteriors d'aquest article seran competéncia de la junta directiva si I'assemblea
general no ha conferit aquesta missió a una comissió "ad hoc" especialment
designada.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA

En tot alló no previst en els presents Estatuts, aquest Gremi es regirá per la legislació
vigent en matéria d'Associacions Empresarials, i en el seu defecte per alló establert pel
marc normatiu vigent en cada moment.

SEGONA

Queda facultada la junta directiva per a dictar totes les disposicions reglamentáries que
es requereixin pel correcte desenvolupament normatiu dels presents Estatuts.

El Secretari de I'entitat, certifica que aquests son els estatuts vigents amb la modificació
dels mateixos aprovada en I'Assemblea General Ordinária celebrada en el domicili de
I'entitat el dia 9 de juny de 2009.

Generalitat cje Cataiunva
uepartantent de Trebát¡
Serve¡s Territorials a Bercertr¡,.

Secció d'Eleccions i Est¿rtr;¡::

/iÉt i plau del President


