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A S S O C I A C I Ó  D’ E M P R E S A R I S (ADEM) 
Castell-Platja d’Aro i S’Agaró; 

Avda. Castell d’Aro nº 13, (edifici Banc de Madrid) entresòl A . Tel. 972 819 555 
17250 PLATJA D’ARO 

 
 

ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE CASTELL-PLATJA D’ARO I S’AGARÓ 
 
 
 

ESTATUTS 
 
 
ARTICLE 1 
 
L'Associació que regulen els presents Estatuts es denomina “ASSOCIACIÓ 
D’EMPRESARIS DE CASTELL-PLATJA D'ARO I S’AGARÓ” i podran pertànyer a la 
mateixa totes les persones, sense distinció, tant físiques com jurídiques, amb plena 
capacitat d'obrar que, de forma indubtable, puguin acreditar la seva condició 
d'empresari a l'àmbit territorial de la zona indicada. 
 
ARTICLE 2 
 
L'Associació té per objecte:  
 

a) Ha de vetllar per la defensa dels interessos de les empreses, comerciants i 
autònoms que formin part de l’associació. 
No particularment o de forma individualitzada, sinó de forma que es defensi 
l’interès general del col·lectiu esmentat. 

b) La dinamització del comerç, la potenciació i promoció dels recursos i serveis 
turístics i de tota mena, dins i fora de l'àmbit territorial del municipi. 

c) Crear, generar i potenciar vincles amb entitats de caràcter social tant del 
municipi com de fora, col·laborar amb entitats europees, potenciar 
l’emprenedoria social, generar sistemes de col·laboració amb entitats 
benèfiques, ajudar i potenciar la figura de l’emprenedor al municipi. 

 
ARTICLE 3  
 
L’Associació té el seu domicili a Platja d’Aro, Avinguda Castell d’Aro, Nº 13, entresòl A.  
 
ARTICLE 4 
  
L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE CASTELL-PLATJA D'ARO I S’AGARÓ” té 
personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar per desenvolupar les seves activitats amb 
vista a l'assoliment de les seves finalitats. En conseqüència, podrà contractar i obligar-
se; adquirir, gravar i alienar béns de totes classes i comparèixer mitjançant 
representants legals o Procuradors dels Tribunals de Justícia per instar, seguir o 
desistir de qualsevol procediment en defensa dels seus interessos i drets. 
 
ARTICLE 5 
 
L'Associació tindrà una durada indefinida i podrà dissoldre's per les causes previstes a 
la Llei i als presents Estatuts. 
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ARTICLE 6 
 
Tots els associats, en plànol d'absoluta igualtat, gaudiran d'idèntics drets podent 
participar amb veu i vot a totes les Assemblees tant ordinàries com extraordinàries, i 
plantejar en elles totes les qüestions o suggeriments que considerin oportuns amb 
vista a la bona marxa de l'Associació. 
 
S’admet que alguns associats, de forma voluntària, participin de forma més activa en 
determinades àrees i/o activitats de l’Associació bé com a sponsors o bé amb 
dedicació personal. La Junta de Govern decidirà, de mutu acord amb aquests 
associats, la seva visibilitat a cada àrea i/o activitat en concret.  
 

 Són socis ordinaris/numeraris les persones físiques i jurídiques que 
compleixen els requisits establerts i paguen la quota corresponent fixada per la 
Junta Directiva. 

 
 Són socis protectors/patrocinador les persones físiques o jurídiques que, per 

tal d’impulsar l’assoliment dels objectius de l’Associació, efectuen una aportació 
anual de, com a mínim, el doble de la quota fixada pels socis ordinaris.  
Els socis protectors/patrocinadors que siguin persones jurídiques, fixaran de 
mutu acord amb la Junta Directiva les condicions i l’import de l’aportació, 
econòmica o amb especies. De la mateixa manera es determinaran les 
contrapartides que rebrà el soci protector/patrocinador. 

 
 Es crea la figura del Soci d’Honor. Podran ser Socis d’Honor aquelles 

persones físiques o jurídiques que l’Associació d’Empresaris ADEM, consideri 
que mereixen aquesta qualificació per la seva dedicació a l’Associació o bé a 
finalitats compartides amb la mateixa. Aquesta condició es podrà perdre per 
decisió de l’Assemblea General de l’ADEM si la persona perd, per actes 
personals coneguts per l’Associació, el reconeixement efectuat. 

 
Existirà un llibre de registre de socis. 
 
Altres drets dels membres de l’associació:  
 
1.Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.  
2. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.  
3. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, 
d'acord amb les normes legals i estatutàries.  
4. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui 
contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels 
objectius socials bàsics.  
5. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta 
Directiva o dels mandataris de l'associació.  
6. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.  
7. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.  
8. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.  
9. Formar part dels grups de treball.  
10. Posseir un exemplar dels estatuts.  
11. Consultar els llibres de l'associació. 
12. Sol·licitar de la Junta Directiva, reunint les signatures d'una desena part dels 
associats, la convocatòria de l'Assemblea General. 
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Són deures dels membres de l'associació: 
  
1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-
les.  
2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i 
altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb 
aquests.  
3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.  
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de 
l'associació.  
 
La condició de soci es perdrà per decisió de la persona interessada; per l’ impagament 
de dues quotes trimestrals consecutives de forma automàtica i, per acord de la Junta 
Directiva, en supòsits de comissió d'actes que facin al soci indigne de seguir 
pertanyent a l'Associació. 
 
ARTICLE 7 
 
Els associats no seran responsables individualment de les obligacions que pugui 
contreure l'Associació, quedant limitada la seva responsabilitat al pagament de les 
quotes o derrames aprovades per l'Assemblea General vàlidament constituïda. 
 
ARTICLE 8  
 
L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE CASTELL-PLATJA D’ARO I S’AGARÓ serà 
regida per l’Assemblea General de socis i per la Junta Directiva. 
 
ARTICLE 9 
 
L'Assemblea General, com a màxim òrgan de representació i decisió, estarà integrada 
per la totalitat dels associats que en el moment de la seva celebració no hagin perdut 
la condició de tals, d'acord amb el que estableix l'article 6è. 
 
ARTICLE 10 
 
L’Assemblea General es reuneix amb caràcter ordinari com a mínim un cop l’any, dins 
del primer semestre de l’any natural per aprovar, si s’escau, la gestió de l’òrgan de 
govern i els comptes anuals.  
 
L’Assemblea  General s’ha de reunir amb caràcter extraordinari en els casos següents: 
 

 Si l’òrgan de govern ho considera convenient. 
 Si ho sol·licita un 10% dels associats.  

 
ARTICLE 11 
 
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. A les 
convocatòries es farà constar que, cinc dies abans de la celebració, l’acta de l’anterior 
Assemblea i que qualsevol altra documentació vinculada a l’ordre del dia estarà a 
disposició dels associats al local social. 
 
La convocatòria s’ha d’enviar almenys quinze dies abans de la data de la reunió, 
individualment i mitjançant un escrit dirigit a l’adreça electrònica facilitada pels 
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membres de l’associació. A falta d’adreça d’e-mail es remetrà per correu ordinari a 
l’adreça postal facilitada per l’associat.  
 
La celebració de l’Assemblea Extraordinària ha de tenir lloc dins del termini de quinze 
dies a comptar des de la recepció de la sol·licitud en forma.  
 
L’Assemblea General no pot adoptar acords sobre assumptes que no constin a l’ordre 
del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es 
refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general. 
 
Si a l’Assemblea General es pretén tractar l’exercici d’una acció de responsabilitat 
contra membres de l’òrgan de govern o la separació d’aquests de llurs càrrecs, s’ha de 
convocar en el mateix acte una sessió extraordinària de l’assemblea general amb 
aquest punt com a únic punt de l’ordre del dia.  
 
ARTICLE 12 
 
L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones 
associades presents o representades. Els estatuts poden preveure un quòrum especial 
per a determinats acords.  
 
El 10% dels associats poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia 
d’un o més assumptes per tractar a la futura Assemblea.  
 
ARTICLE 13 
 
Les reunions de l’Assemblea General les presideix el president de l’associació.  
 
Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva. És al 
president de l’Assemblea a qui correspon la direcció dels debats, la concessió i/o 
retirada del torn de paraula, la suspensió de la reunió i la seva represa. 
 
El secretari estén l’acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president. 
Hi ha de figurar un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el 
resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. 
 
Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió 
anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni.  
 
ARTICLE 14 
 
A les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de 
l’associació. 
 
El dret de vot es pot exercir per delegació, per correu o per mitjans telemàtics. Els vots 
emesos per correu i/o per mitjans telemàtics, per tal de ser comptabilitzats, s’han 
d’expedir per un mitjà que permeti la confirmació de la recepció com a mínim el dia 
abans de l’Assemblea.  
 
Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats. 
 
Els associats que per raó d’un conflicte d’interessos amb l’associació no puguin votar 
un determinat punt de l’ordre del dia, no es computen a efectes d’establir la majoria 
necessària per a adoptar l’acord, llevat que aquest tingui per objecte la resolució d’un 
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procediment sancionador, la destitució de la persona afectada com a membre d’un 
òrgan o l’exercici de l’acció de responsabilitat contra ella. 
 
ARTICLE 15 
 
La votació per a l’adopció d’acords ha d’ésser secreta si ho sol·liciten, almenys, el 10% 
dels associats presents o representats en la reunió. 
 
Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la 
constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja 
existent, i sobre la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada 
dels socis presents o representats (que els vots afirmatius superin la meitat dels 
emesos).  
 
Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels 
socis i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que se n’hagi 
obtingut l’autorització expressa. 
 
ARTICLE 16 
 
Els acords adoptats per l’Assemblea obligaran a tots els associats. 
Els acords son executius des del moment de la seva aprovació 
 
ARTICLE 17  Correspon a l'Assemblea General Ordinària: 
 

a) Examinar i aprovar, si s’escau, el balanç i la memòria de l'exercici següent 
elaborats per la Junta Directiva, determinant la quantia de les quotes 
ordinàries, així com la designació de la comissió encarregada de la censura de 
comptes de l'any en curs. 

b) Triar als membres de la Junta Directiva. 
c) Resoldre sobre les reclamacions formulades pels socis o pels sol·licitants no 

admesos per la Junta Directiva. 

d) Resoldre sobre les propostes presentades amb una antelació de vint dies a la 
data de celebració de l'Assemblea pels associats que representin, com a 
mínim, la desena part del total de socis de l'Associació. 

e) Modificar els estatuts.  

f) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.  

g) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.  

h) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.  

i) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.  

j) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci, i també les altes i les 
baixes d'associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.  

k) Ratificar, si escau, la baixa disciplinària i les altres sancions imposades per la 
Junta Directiva per faltes molt greus.  

l) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap 
altre òrgan de l’associació.  
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ARTICLE 18 
 
Correspon a l'Assemblea General Extraordinària: 

a) Censurar la gestió de la Junta Directiva o la d'algun dels seus membres, 
acordant exigir, si s’escau, les responsabilitats que pertoquessin. 

b) Resoldre sobre la reforma i modificació dels Estatuts, així com sobre la creació, 
modificació o supressió de quotes, derrames o prestacions extraordinàries. 

c) Qualsevol altra decisió que li correspongui conforme la Llei. 
 
ARTICLE 19 
 
La Junta Directiva és l'òrgan de representació, direcció i administració de l'Associació. 
Estarà integrada per un mínim de nou membres i un màxim de tretze que ostentin la 
condició de socis, entre els quals es designaran els càrrecs de President, dos Vice-
Presidents, Secretari, Tresorer i de quatre a vuit Vocals. 
 
El mandat dels càrrecs tindrà una durada de cinc anys. 
 
Les baixes produïdes durant el mandat seran cobertes provisionalment per les 
persones que designi la pròpia Junta, per actuar en funcions fins a la celebració de 
noves eleccions. 
 
ARTICLE 20 
 
L'elecció dels membres de la Junta Directiva es portarà a terme per votació, excepte 
en el supòsit de candidatura única o aclamació. Dins del terme de la convocatòria de 
l'Assemblea General en què hagi de procedir-se a l'elecció i amb una antelació de cinc 
dies a la data de celebració, podran presentar-se candidatures. Aquestes candidatures 
hauran de presentar-se en forma de llistes tancades, amb indicació dels càrrecs a 
exercir. Un mateix candidat no podrà figurar en més d'una candidatura. 
 
Una vegada celebrada la votació, si s’escau, i efectuat l'escrutini, serà proclamada la 
llista o candidatura que hagi obtingut el major nombre de vots. 
 
ARTICLE 21 
 
La Junta directiva es reunirà com a mínim amb periodicitat bimensual i, a més, sempre 
que sigui convocada pel President o per dos dels seus membres. 
 
ARTICLE 22 
 
La Junta directiva s'entendrà vàlidament constituïda quan es trobin presentis la meitat 
més un dels seus membres. 
 
Els acords s'adoptaran per majoria de vots dels presents, dirimint el vot del President, 
o de qui faci les seves funcions, en cas d'empat. 
 
ARTICLE 23 
 
Les convocatòries per a les sessions de la Junta Directiva es faran per escrit a l’adreça 
electrònica facilitada i amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores a la data 
assenyalada per a la seva celebració. 
 
A la convocatòria s'indicarà succintament l'ordre del dia dels temes a tractar en la 
reunió.   
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L'assistència a la Junta Directiva serà obligatòria per als seus membres, de manera 
que una inassistència repetida pot ser motiu de censura i baixa. 
 
De totes les reunions de la Junta Directiva s'estendrà un acta en la qual es faran 
constar els acords adoptats. 
 
Les actes es consignaran en un llibre a aquest efecte, paginat i signat en totes les 
seves fulles pel President i el Secretari. 
 
ARTICLE 24 
 
Seran facultats de la Junta Directiva les següents: 

a) El govern i administració de l'Associació, complint i fent complir els presents 
estatuts. 

b) Representar l’Associació de la manera més ampla que reconegui la Llei davant 
totes les instàncies públiques i/o privades.  

c) 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. 

d) Interpretar i resoldre els dubtes i omissions estatutàries. 
e) Nomenar i contractar el personal tècnic o administratiu necessari pel bon 

funcionament de l'Associació, fixant la seva retribució i obligacions, així com 
acordar el seu acomiadament o cessament. 

f) Obrir comptes corrents a qualsevol entitat bancària i disposar dels fons. 
g) Acordar sobre l'admissió o inadmissió de nous socis. 
h) Acordar la destinació dels fons de l'Associació. 
i) Formular els balanços anuals i els pressupostos d'ingressos i despeses, i 

sotmetre'ls a l'aprovació de l'Assemblea General. 
j) Convocar les Assemblees Generals, tant les ordinàries com les extraordinàries, 

i fixar l'ordre del dia dels temes a tractar. 
k) Executar els acords vàlidament adoptats per l'Assemblea General. 

 
ARTICLE 25 

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser 
signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha 
de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.  

ARTICLE 26   Són pròpies del president les funcions següents:  
 

a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i 
de la Junta Directiva.  

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.  

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.  

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 de l'associació.  
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f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin 
l'Assemblea General o la Junta Directiva.  

2. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident, o el vocal 
de més edat de la Junta, per aquest ordre.  

ARTICLE 27. Tresoreria  

El tresorer 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 
de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les 
factures aprovades.   

ARTICLE 28. Secretaria 

El secretari 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 
autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.  

ARTICLE 29. Les comissions o grups de treball  

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els 
membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta 
Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.  

La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de 
treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat 
de les seves actuacions.  

ARTICLE 30. El règim econòmic  

L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE CASTELL-PLATJA D'ARO I S’AGARÓ manca de 
patrimoni fundacional, motiu pel qual tots els membres de l'associació tenen l'obligació 
de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la 
proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva. 
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals -que 
s'han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta 
Directiva-i quotes extraordinàries. 

Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:  

 les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres i les aportacions 
dels socis protectors/patrocinadors. 

 les subvencions oficials o particulars. 

 les donacions, les herències o els llegats.  

 les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se. 
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ARTICLE 31  

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.   

ARTICLE 32 

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 i el secretari.  

Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser 
la del tresorer o bé la del president.  

ARTICLE 33  El règim disciplinari 

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis.  

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions 
corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, 
segons el que estableixi el reglament intern.  

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o 
comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que 
tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb 
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, l'adopta aquest 
òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.  

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les 
persones interessades poden sol·licitar-ne la ratificació davant la primera assemblea 
general que tingui lloc.  

 
ARTICLE 34 La dissolució 
 
La dissolució de l’ ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE CASTELL-PLATJA D'ARO I 
S’AGARÓ solament podrà ser acordada en Assemblea General Extraordinària 
convocada a aquest efecte i per majoria de vots que representin, almenys, els dos 
terços dels associats existents. 
 
Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva 
responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret 
voluntàriament. 
 
Acordada la dissolució, la Junta Directiva es constituirà en comissió liquidadora, 
formulant el corresponent inventari-balanç i procedint a continuació a la liquidació de 
les càrregues i altres obligacions amb càrrec als fons i béns disponibles. 
 
Si al final de les operacions de liquidació resultés algun romanent serà lliurat a les 
institucions benèfiques de la localitat. 
 
 
 


