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Us trameto la resolució emesa l'11 de juliol de 2014 pel director dels serveis territorials
d'Empresa i Ocupació de Girona, que admet el dipósit de la modificació dels estatuts de
l'organització empresarial anomenada Associació empresarial de transports ptlblics per
carretera de la província de Girona (ASETRANS-GIRONA), en el registre d'estatuts
d'aquests serveis territorials.

Atenta¡nent,
la

del servei d'Ocupació

ji lll

..1

Mallol iGusiñé
11 de juliol de 2014

ASETRANS.GIRONA

Ill¡j

Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa i 0cupació
Serveis TérritorialS a Girona
Servei ci'Ocupació
Pl. Pompeu Fabra, I

17002 Girona
Tel. 872 975 0@
Fax 872 975 071

RE§OLUCIÓ

IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT
secció de Relacions Laborals
referéncia: estatuts
exp. núm;1712
dipósit ntim.: 512014
data assemblea modificació: 281061201 4
denominació: Associació empresarial de transporls públics per carretera de la província de
Girona (ASETRANS-GIRONA)
població: Girona

RELACIÓ DE FETS

1. L'escrit que presenta el 09i0712014 Carlos Palacio i Cebriá, amb DNI 40316762e, en
aquests serveis territorials d'Empresa i Ocupació, en el qual sol'licita el dipósit de la
modificació dels estatuts de I'organització empresarial anomenada Associació empresarial
de transports públics per carretera de la provlncia de Girona (ASETRANS-GIRONA),
FONAMENTS DE DRET

l.- La competéncia per conéixer el present expedient i lesoldre'l és atribulda a aquests
serveis territorials d'Empresa iocupació de Girona de conformitat amb el que estableixen la
llei 1911977, d'1 d'abril, d'associació sindical, i el reial decret 873t1977, de 22 d'abril, sobre
dipÓsit dels estatuts de les organitzacions constituides a l'empara de la lleiesmentada, el
decret 20012010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'ámbit de
competéncía dels departaments de l'administració de la Generalitat de Catalunya i el decret
35212011, de 7 de juny, de reestructuració del departament d'Emprega i ocupació.

ll.- En tractar-se d'una organització empresarial per a la promoció i defensa dels seus

interessos económics i socials, s'ha de constituir a l'empara de la llei 19t1977, d'1 d'abril,
d'associació sindical, i el reial decret 87311977, de 22 d'abril, sobre dipósit dels estatuts de
les organitzacions constituides a I'empara de la lleiesmentada.

lll.- La modificació dels estatuts de les organitzacions empresarials ja constituides s'ha
d'ajustar al procediment de dipósit i publicitat regulat al reial decret 97311977, de 22 d'abril,
ja esmentat, a tenor del que disposa el número 3 de l'article 1r d'aquest text legal.
lV.- Els estatuts de l'organització empresarialde referéncia compleíxen els requisits mínims
de contingut exigits per l'article 1, número 4, de la llei 1911977, ja esmentada, i I'article 3 del
reial decret 87311977 , de 22 d'abril, en relació a l'article 4.2.d) i disposició derogatória de la

IdlfN Ceneralitat de Catalunya

üllfi oepartament d:Ernpre''sa i Ocupació
Serveis Territorials a Girona
Servei d'Ocupació
Pl. Pomp€u Fabra, f

17002 Girona
Tel. 872 975 000

Fax872975071

lleiorgánica 1111985, de 2 d'agost, de Llibertat sindical, ique I'acord de modificació ha estat
adoptat per l'órgan de govern, aixlcom pels membres i assistentes establerts a I'efecte.
Vístos els preceptes legals esmentats i d'altres de general aplicació,
RESOLG:

l) ADMETRE el dipósít de la modificació dels estatuts de l'associació empresarial
anomenada Associació empresar¡al de transports públics per carretera de la província de
Girona (ASETRANS-GIRONA), en aquests serveis territorials d'Empresa i Ocupació de
Girona.
2) DISPOSAR la seva publicitat al tauler d'anuncis d'aquesta oficina pública i la publicació al
diari oficial de la província de Gírona.
NOTIFIQUEU aquesta resolució als interessats en la forma establerta als articles SB i 5g de
la llei 30/1992, de 26 de novembre, de régim jurldic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la llei4/1999, de 13 de gener, i advertir-los
que aquesta resoluciÓ esgota la via administrativa, de conformitat amb alló que estableix
l'article 75.e) de la Llei 2612010, de 3 d'agost, de régim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya , i que contra aquesta podeu interposar davant la
jurisdicció social l'acció impugnatória prevista a l'article 167 i següents de la Llei 36t2011, de
10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, en el termini de 10 dies hábils a partir
d'aquell en qué sigui rebuda la notificació d'aquesta resolució, sense necessitat d'efectuar
conciliació prévia ni d'interposar reclamació prévia davant aquest organisme, de conformitat
amb elque disposen els adicles 64 i 70 deltext esmentat.
Girona, 11 de juliol de ZAM
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a la sol'licitud que heu registrat en aquests Serveis Terrítorials, en data
us trameto el resguard de dipósit dels estatuts de I'associació anomenada
Associació empresarial de transports públics per carretera de la província de Girona
Ert resposta
0910712014,

(ASETRANS-GTRONA).

Atentament,
el cap de la secció de Relacions Laborals

Carreter iAd2leríás
Girona, 11 de juliol de 2014
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secció de Relacions laborals
referéncia: estatuts
exp. núm.:1712
dipósit núm.: 512014
denominació: Associació empresarial de transports ptiblics per carretera de la provfnc¡a de
Girona (ASETRANS-GIRONA)
RESGUARD DE UPÓS|T D'E.STATUTS

En aquesta oficina pública de dipósit d'estatuts, a les 13.36 lrores del dia d'avui, ha estat
dipositada per Carlos Palacio i Cebriá, amb DNI 40316762Q, la modificació dels estatuts de
I'organització empresarial anomenada Associació empresarial de transports ptibtics per
carretera de la província de Girona (ASETRANS-GIRONA), que consta de 19 págines, aixi
com la documentació següent:

-

instáncia de sol.licitud
acta de modificació de l'órgan de govern competent
text complet dels nous estatuts

Documentació que ha estat presentada a efectes d'iniciar el procediment previst en la ¡ei
1911977, d'1 d'abril, i el reial decret 87311977, de 22 d'abril, sobre dípósit dels estatuts de tes
organitzacio{rs constituides a I'empara de la normativa reguladora del dret d'associació

sindical.
Girona,
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deljuliol de 2014
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DILIGÉNCIA: Per fer constar que:
1

2.

En aquesta data el dipositant de la documentació a qué es refereix aquest resguard,
rep una cÓpia dels estatuts, segellada per aquesta oficina en tots els seus folis, en el
primer dels qual s'especifiquen la data i hora de presentació
De conformitat amb l'afiicle 42.4 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, modificat per
la llei4/1999, de 13 de gener, em plau comunicar-vos que el procediment establert té

una durada máxima per a resoldre i notificar la resolució d'un mes des de la
presentació dels estatuts, sense que s' lraguessin notificat als promotors defectes a
esmenar, segons I'article 168 de la Llei 3612ü1, de 10 d'octubre, reguladora de la

jurisdicció social.

Transcorregut el termini esmentat sense que us hagiestat notificada la resolució del
procediment, la vostra sol'licitud s'entendrá desestimada.

¡

Servei d'Ocupació
Pl. Ponpeu Fabra,
17002 Girona
Tel. 872 975 000
Fax 872 975 071

1

En el supós¡t que els interessats en el procediment des¡tgin acudír per a obtenir
informació sobre la seva situació de tramitació, s'hauran de dirigir als serueis
territorials d'Empresa iOcupació de Girona, plaga de Pompeu Fabra 1, codi postal
17 002, teléfon: 87 297 5A00, f ax 87 297 507 4.

3.

Girona, 9 de juliol de 2014
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ACTA DE MOI}IFICACIÓ D' BSTATUTS
A Girona, quan són les 10,30 hores del dia 28 de juny de 2014, sota la presidéncia
del President Sr. Ayach, i del Secretari Sr. Palacio es reuneix I'Assemblea General
Extraordinária de l'Associació ASETRANS-GIRONA, convocada mitjangant
notificació personal i escrita a tots els seus afiliats, arnb el següent ordre del dia:
Modificació dels Estatuts de l'Associació.
Essent presents el1 segona convocatór'ia 19 associats, dels 437 que en total
l'Associació de confounitat amb l'article 29 dels Estatuts Associatiui, es declara
l'Assemblea com a válidarnent constifuida i amb el qudrurn necessari per a prendr-e
els acords rcferents a I'Ordre del dia.
En el decurs de la rcunió, discutit el terna de l'Ordre del dia, es va sotmetr.e a votació
lliure, directa i secreta amb resultat d'unanimitat, arribant-se per.tant als següents
acords:

1.-

Modificació dels Estatuts d'ASETRANS. Quedantper tant modificat els
articles següents dels Estatuts, el tenor literal dels quals, a par.tir tlraquesta
modificació será el segiient:

Article 2.- Podran incegrar-se en I'Associació totes aquelles persones fÍsiques o
jur{diques que desenvolupin les activifats de rranspor:r public, de üarge6 i
¿"
rnercaderies, per carretera o pqr vies urbanes, en qur[r.uoide les seve. rrádohtutr,
i que de manera voluntária sol.licitin la seva afiliació.

P

odran

ser admesos com a

col'laboradors,

aquelles empreses que tinguin com

sense c{ue en

cdp

cds arxó suposi

d dctivitü complementdr¡a a li

tenir la conclicio de soci,
sevú acti\titat prittcipal cl

tr anspor t de mercdder ies.
Les empreses col'laboradores tindran dret a rebre informació

i

dssessorament en tot. el

relacionat

amb lesrlisposiciorrs legals i reglanrcntdries vigents
t'ins al tnoment, tombe, podran rdtre els seryeis
c\e presti l'Associació. En ,ap cas poclran formar port dels órgans de givern de l'Associació ni

porlran cssisfir a les rewúons que es corvoquin. Per part del comitd Executiu
l'Assemblea General l'estalilintell d'ruw quota de col.laboració al,Associació.

es

proposard a
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El Comire Execuriu suspendrá la afiliació d'aquells que realir=ir rüilüll'üff'rr"
";:112i;::
s acleqüin o siguin contraries a les directrius o polirica general de l'Associació, el seu
objecte o el seu esperir.
En tot cas laJunra Dilcctiva resoldrá sense apel'lació sobre l'adrnissió.

()
Article

7.-

L'Associació té com a fins

básics:

,'

:

l)

La representació, gestió, defensa i promoció dels inreressos professionals dels
seus afiliats en els seus aspectes generals i comuns, especialrn.,lt .r, relació a*rb

l'adtninistració i d'alrres Insritucions públiques
o assocíacions dels Treballadors.

o privad-es

i amb les Organitzacio,s

2)

Establir orientacions-g€nerals en materies de la seva competencia, en quant
afecrin a l'embir dels seus afilíars.

3)

Estudi i proposta de quantes lnesures s'estimin oporrunes pel. a la millor
orientació, reestrucruració i desenvolupament del riansport ?e rriatgers i
mercaderies pel carretera.

4)

Participar-en la regulació de les qüestions referenrs al perfeccionamenr de Ia
concurréncia del mertat, colltingentacions, accé.s a la professió i cooperar en la
informació i tarifes, intervinent eir instáncia previa en I'irbitratge cle les relarives
a
compet¿ncia deslleíal.

5)

Assenyalar a l'Administració i a les Entitars o Empreses afiliacles, previs
e1s
oporEuns estudis i p¡o¡peccions, les situacions conjunrurals o per.lnanents que
afectin a l'econonúa de I'activitat,

6)

La intervenció en convenis i conflicres col'lecrius de rreball i sirnilars que
puguin donar-se en l'árnbit de la seva competéncia exercint les cornes.r qré ti
confereixin les disposicions legals.

7) . golrrp*rtíxer davant l'Adninistració
per la defensa

i d'altres Organismes priblics o privars
dels Ínteressos professionals al seu cárrec.

B)

L'estab]iment dels serveis considerats com dínterés per als seus afiliats.
2
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9)
que

setians
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setra ns.ne t

La resolució a trar¡és de l'órgan corresponent d'arbitratge de les qüesl-ions
siguin
li
so[meses, ja sígui per* precepte estatutari o bc per voluntat de les parts.

l0)

Ernetre dictárnens i per:itatges.

l1)

L'estudi dels problenres que en qualsevol aspecte afectin genéricarnenr als
seus afüats i eu parricular els especiahnent referits a la Planificáció EconórlÍca i
Social, al ritrne i formalitats de subjecció, a la Poktica Económica General, als
problemes de la conjunrura, als provinents de les relacions intersectorials i al
nonnal desenrrolupament del treball, tant en el seu aspecte sócio-económic com
jurfdic.

!2)

Canahtzar Ia participació dels seus membres en la gestió i responsabíIirar de

I'Entitat associativa ernpresarial del sector de transportáe viatgeri i rnercaderies

per carretera o r.ies urbanes dins de qualsevol ámbit rerritorial, nútjangant la seva
integracÍó com a rnernbre federat de la rnateixa.

13) L'administració dels seus propis recursos, ja siguín pressupostaris o
patrirnonials, i la seva aplicació dins de la normativa de carácrergenerali
14)

La formació de censos dels seus lnelnbres i la seva acrualització pennanen[.

1_5) Qualsevol alffes ey9 es considerin

necessaris o convenients per a la defepsa
dels legÍtims interessos dels seus membres.

16)

Presmr elssenreis quepugunt ser cl'interd.spels seus socis i col.laboradors, furclosos els cle
formació. Aquatssetveis seranremunerdts per les empreses associada i col.loboradores d'acoril
atnb els criteris i imports que estableixil'órgan corresponent.,,

()
Article 10.- són deures generals per a tots els membres de l'Associació:

1)

Participar en els processos electius de representants i dirigents.

Ajustar la seva actuació i I'exercici dels seus drets a alló que clisposen els
?)
Estatuts, Normes,

Reglatnents de Régim Interior
disposicions legals vigents.

i

Acords Sociáls, aixÍ com les

J
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3)

i pels

4)

Atendre ies peticions dels órgans de Govern encaminades al millor

Complir els acords válidan-rent adoprats per l'Assembiea General
restan[s órgans re]lresentatius de l'Associació.

compliment dels seus fins i funcions i facilitar les dades que se'ls hi dema¡in 1¡enrre
no tinguin naEuralesa reservada.

5)

Inscriure en.el Llibre Registre de I'Associació la tocalirar de vehicles que
disposi l'enrpresa i les auroritzacions de transport corresponents.

6)

Satisfer puntualment les quotes que corresponguin per al sosreniment de
l'Associacíó i desenvolupatnent de les seves actir¡itats, atxl com les quattitas que
cor respltpin pelsseryeis que els hi presti l' Associació.

7)

Respectar 1a lliure manifestació d'opinions
indirecrament les activitats de l'Associació.

i no destorbar directa o

B)

Sormeüe's a arbitratge en qüestions que es crein per comperéncía deslleial
entre membres de l'Associació.

9)

Les que siguin conseqüéncia o complement de les anteriors.

()
Article 11.- Laqualirar

de mernbre de I'Associació es perdr.á:

a)

Voluntáriam€nt, mitjangant petició de baixa, amb un prear,Ís mínim cle dos
rnesos respecte de la data en que hagi de tenir efecte; el sol'liiirant haurá d'estar al
corrent del pagament de les seves obligacions.

b)

Per

la pdrdua de la qualítat d'empresari de transport de viargers o

de

mercaderies per carretel'a o per vies urüanes.

c)

Per l'impagament de sis mesos consecutius o d'un any altern en elperíode de
temps de clos anys de les quotes o parricipacions corresponents. L'frnpagament d'urt
qualsevol dels serueis prestdts ¡¡er l'Associacio també contpormra
d' emltresa associqda a col'lctbor ador a,

la

pérdua de

la condició

4
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Per l'execuciÓ d'activirats que no s'adeqüin o siguin contraries
a ies
o polír-ica general de l'Associació, clel seu objecte o de'i seu esperir.

e)
per

1A

66

ase tra n s@¿sBt rá ns, ne t

directrius

Per la realització d'actes que afecrin negativalltent el prestigi de l'Associació,

incornpliment
ln
acords

greu de les normes contingudes en áquesrs Estaruts o dels
adoptats pels Orgals de Govern de I'Assoliació. En aquesrs supósirs haurá
d'existir un acord ferln de l'Assemblea General, a proposra de la Comire Executiu,
amb incoació prévia d'untxpedient en el qr" r.ia áscoltat l'empresari inculpar,
concedint-li un termini de vuit dies per qu" pugri exposar
lier escrír qu.
consideri convenienc.

.l

2.'

Facultar a Carlos A. Palacio i Cebriá per a que representi a l,Associació
i dugrri a terme els tramits que siguin necessaris per al dipdsit i Ia publicitat de
Ia present modificació, conforme a alld disposat en l'article lr, punt 3 del RI)
813177 de22 d'abril.

Girona,

7 de

juliolde

2014
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ESTATUT§
DE LIASSOCIACTÓ BVTPNESARIAL
DE TRAN§PORT§ TÚBLTCS PER CARRETERA
I}E LA PROYÍNCIA DE GIRONA.

rÍToT, I. DISPOSICIONS GENERALs.
CAPÍTOL

I
:.

ié

.drticle 1".- Sota la denominació d'Associació Ernpresarial de Transports
Públics per Canetera de la Província de Girona (en anagrama, A.S.E. TRANSGIRONA), es constitueix una entitat associativa professional d'empreses de
transpotts públics per catretera o vies urbanes, tant de viatgers com de
mercaderies, la qual es rrgirá pels presents Estatuts i en el seu defecte per Ia
legalitat aplicable.

.{rticle

2.-

Podran integrar-se en l'Associació totes aquelles persones
fisiques o jurídiques que desenvolupi¡r les activitats de transport públic, cle
viatgels i de mercaderies, per carretera o per vies nrbanes, en qualsevol de les
seves rnodalitats, i que de rnanera voluntária sol'licitin la seva afiliació,
Podmn ser admesos com a col'laboradors, sense que en cap cas aixó
suposi tenir la condició de soci, aquelles empr€ses que tinguin corn a activitat
complementária a la seva activitat principal el transport de mercaderies.

Les empreses col'laboradores tindran dret

a

rebre infounació i
assessorament en tot el relacionat arnb les clisposicions legals i reglamentáries
vigents fins al tnoment, tarnbé podran rebre els serveis que presti l'Associació.
En cap cas podran formar part dels órgans de govem de l'Associació ni podran
assistir a les teutrions que es convoquin. Per part del comité Executiu es
proposará a l'Assetnblea General l'establiment d'una quota de col'laboració a
l'Associació.
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El Comité Executiu suspendrá Ia afiliació d'aquells que realitzin activitats
que no s'adeqüin o siguin contraries a les directrius o política general de
I'Associació, el seu objecte o el seu esperit.
En tot cas la Junta Directiva resoldrá sense apel'lació sobre l'adrnissió.

3.-

L'Associació gaudeix de pelsonalitat jurídica própia i de
capacitat d'obrar, funcional i econémica, podent per tant, adquilir, posseir,
administrar, gravar i venclre tota classe de bens mobles i immobles, realitzar
actes de disposició i exercir els drets i accions en tota classe de procedirnents i
davant de qualsevol Autolitat, Organisme i Jurisdicció.

Article

Així rnateix, pot prclnoul'e i seguir els procediments que fossin oportuns i
exercir els drets i accions que li co1'responguin davant I'Adrninistració Pública i
els Tribunals de Justicia Ordinária i Especial.
Article

4,-

L'Associació té com ámbit d'actuació teritorial el de la

Província de Girona.

Article

5.- El dornicili social de I'Associació es fixa a Girona, Camer

Juli Gan'eta, 1 6, entresol.

El Comité Executiu podrá acordar en qualsevol moment a qualsevol altre
indret dins de la Ciutat de Girona.

Article

6.-

L'Associació es constitueix per temps indefinit.
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CAPÍToL
Article

l)

7.-

IT.

FINALITAT I AMBIT FIJNCIoNAL.

L'Associació té com a fins básics:

La representació, gestió, defensa i

prornoció dels interessos
professionals dels seus afiliats en els seus aspectes generals i cornuns,
especiahnent en relació amb I'administració i d'altres Institucions públiques o
privades i amb les Organitzacions o associacions dels Treballadors.

2)

Establir ot'ierrtacions genemls en rnatéries de la seva cornpeténcia,
en quant afectin a l'árntrit dels seus afiliats.

3)

Estudi i proposta de quantes mesures s'estimin oportunes per a la
rnillor orientació, reestructuració i desenvolupament del transport de viatger.s i
tnercaderies per canetera.

4)

Participar en la regulació de les qüestions refercnts al
perfeccionament de la cotrcun'éncia del rnercat, contingentacions, accés a [a
professió i coopetar en la infonnació i tarifes, intelvinent en instáncia prévia en
I'arbitratge de les relatives a competéncia deslleial.

5)

Assenyalar a I'Adrninistració i a les Entitats o Ernpreses afiliades,
previs els opottuns estudis prospeccions, les situacions conjunturals o
permanents que afectin a I'econornia de l'activitat.

6)

i

La intervenció en conyenis i conflictes col'lectius de treball

i

similars que puguin donar-se en l'ámbit de la seva competéncia exercint les
corneses que li confeleixin les disposicions legals.

7)

Cornparéixet' davant l'Administració i d'altres Organismes ¡lúblics
o privats pel la defensa clels interessos professionals al seu cáuec.

8)
afiliats.

L'establirnent dels serveis considerats coln d'interés per als seus
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9)

La resolució a través de I'drgan cor:r'esponent d'arbitratge de les
qüestions que li siguin sotmeses, ja sigui per precepte estatutari o bé per
voluntat de les parts.

t0)

Emetre dictámens i peritatges

11)

L'estudi dels problernes que en qualsevol aspecte afectin
genéricament als seus afiliats i en particular els especiahnent referits a la
Planificació Econélnica i Social, al ritme i formalitats de subjecció, a la Política
Econórnica General, als problemes de la conjuntura, als provinents de les
relacions intersectorials i al normal desenvolupament del treball, tant en el seu
aspecte sücio-económic com jurídic.

12) Canalitzar la participació dels seus mernbres en la gestió i
responsabilitat de I'Entitat associativa empresarial del sector de transport de
viatgers i rnet'caderies per carretera o vies urbanes dins de qualsevol árnbit
territorial, rnitjangant la seva integració corn a membre federat de la mateixa.

13)

L'administració dels seus propis recursos, ja siguin pressupostalis o
patrimonials, i la seva aplicació dins de la nonnativa de carácter general.

14)

La formació de censos dels seus rnembres

i la seva actualització

permanent.

tS)

Qualsevol altres que es considerin necessaris o convenients per a la
defensa dels legítims interessos dels seus membres.

16) Prestar els serveis que puguin ser d'interes pels seus socis i
col'laboradors, inclosos els de fonnació. Aquests serveis seran rBmunerats per
les empreses associades i col'laboradores d'acord arnb els criteris i imports que
estableixi l' órgan corresponent."

Article 8.- L'Associació no persegueix fins especulatius ni lucratius, i es
declara apolítica.
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rI. DtrLs MEMBRES AssocrATs.

caritol,I.
Article

r

DRETS.

Són drets de carácter general pel' a tots els mernbres de

I'Associació:

1)

lltilitzar els serveis

de tota rnena que l'Associació estableixi per al
complirnent de les seves finalitats i fi'uir de quants beneficis pugui proporrionar
I'Associació als seus membres.

2)

Requerir als órgans de govern sobre assumptes cl'ordre intern i
sol.licitar ajut per a qualsevol iniciativa de d'interés general dels membres o de
I'estament.

3)

Formar part a través de les representacions i comissions que puguin
designar-se pera la gestió i defensa dels interessos propis de I'Associació.

4)

Intervenir dins de les normes estatutáries en la gestió econó¡nica i

associativa de I'adrnini stlació.

5)

Escollir

i

ésser escollits per las cánecs del Órgans Gestors de

I'Associació.

6)

Participar en les votacions de qualsevol ntena, de I'Associació i de

les seves agrupacions.

7)

Informar i ésser infonnat de les actuacions de l'Associació i de les
qüestions que els hi afectin.

B)

Ésser emparats per I'Associació per al prevaliment dels seus
legítirns drets en tot alló que es refereixi a la seva activitat ernpresarial.

9)

Assistir a les reunions de les Assernblees i Órgans Rectors a que

pertanyin, expressant les seves opinions i emetent els seus vots lliurament,

-. ,,1
,. i),)_

¡/

/

5

r?1'L
Associacír

l ransport
Girona
(/ .i r.,i Garreta,

16. efl ll, 2§
17002 GIR0NA
t. +i4 972 20 06 I 9
L -r,:.J 97? 22 lo 66
¡setr¿t¡s@aletrans.net

CAPÍTOL II. I}EURE§.

Article 10.- Són deures genemls per a tots els membres

1)

de I'Associació:

Participar en els processos electius de representants i dirigents.

2)

Ajustar la seva actuació i I'exercici dels seus drets a allé que
disposen els Estatuts, Not'mes, Reglaments de Régirn Interior i Acords Sociáls,
així com les disposicions legals vigents.

3)

Complir eis acords váliclarnent adoptats per I'Assemblea General i

pels restants órgans rcpresentatius de I'Associació.

4)

Atendre les peticions dels órgans de Govern encaminades al millor
compliment dels seus fins i funcions i facilitar les dades que se'ls hi dernanin
mentre no tinguin naturalesa reservada.

5)

Inscriure en

el Llibre

Registre de l'Associació

la totalitat

de

vehicles que disposi I'empresa i les at¡toritzacions de transport con'esponents.

6)

satisfer puntualrnent les quotes que coresponguin per al
sosteniment de I'Associació i desenvoluparnent de les seves activitats, així corn
les quantitats que colresponguin pels seleis que els hi presti l'Associació.

1)

Respectar la lliure rnanifestacié d'opinions
indirectament les activitats de I'Associació.

i no destorbar directa o

8)

Sottnetre's a arbitratge en qüestions que es creih per competéncia
deslleial entre rnelnbrcs de I'Associació.

9)

Les que siguin conseqüéncia o complernent de les anteriors.
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capÍrol ilr. ptnnua DE DRETs.
Article

ll.- La qualitat de membte de l'Associació es perclrá

a)

Voluntáriament, mitjangant petició de baixa, amb un preavís mínirn
de dos fiiesos respecte de la data en que hagi de tenir efecte; el sol.licitant haurá
d'estar al corent del pagament de les seves obligacions.

b)

Per la pérdua de la qualitat d'empresari de transport de viatgers o
cle rnercaderies per canetera o per vies urüanes.

c)

Per I'irnpagatnent de sis lllesos consecutius o d'un any altern en el
període de temps de dos anys de les quotes o participacions corresponents.
L'impagatnent d'un qualsevol dels serveis prestats per l'Associació tarnbé
compottará la pérdua de la condició d'empresa associada o col'laboradora.

d)

Per I'execució d'activitats que no s'adeqüin o siguin contraries a les
directrius o polltica general de I'Associació, del seu objecte o del seu esperit.

e)

Per la realització d'actes que afectin negativament el prestigi de
l'Associació, per un incompliment greu de les nonnes contingudes en aquests
Estatuts o dels acords adoptats pels Órgans de Govern de I'Associació. En
aquests supósits haurá d'existir un acord feun de l'Assernblea General, a
proposta de la Comité Executiu, arnb incoació prévia d'un expedient en el que
será escoltat I'ernpresari inculpat, concedint-li un terlrrini de vuit dies per que
pugui exposat'per escrit el que consideri convenient.

Article 12.'La pérdua de

la

condició de mernbre de l'Associació

cotnportará la pérdua de tots els drets sense cap excepció
de quotes o exaccions.

i

sense dret al retorn

Qui causi baixa voluntária o per morositat en el cornplirnent de les seves
obligacions pecuniáries, poclrá obtenir el seu reingrÉs, previ pagament de la
quota extraordinária que fixi el Cornité Executiu.
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Article 13.- L'Associació Ernpresarial de Transports Públics per can'etera
de la Província de Git'ona, estará integrada per les següents agrupacions
relatives a les modalitats de transports de viatgers i mercaderies que
s'especifiquen i d'altres que en el futur poguessin constituir-se:
a)

i)

Selveis regulars de transports de viatgers en autobusos.
Serveis discrecionals de viatgers
Serveis combinats reiterats de transport de viatgers en autobusos.
Serveis utbans de transport de viatgers.
Transports discrecionals de mercaderies en cán'ega completa.
Transports discrecionals de mercaderies en cán'ega fiaccionada i
recaderia.
Transports Internacional de mercaderies i transport combinat.
Tlansport de consüucció, Obrcs públiques i Especials.
Transport de matéries perilloses.
Operadors de Transport

k)

CIM i aparcarnents

D

Busmet
Logística

b)
c)
d)
e)

0
s)
h)
D

m)

'"

Girona

Article 14.- Els membres de I'Associació s'enquadraran en l'Agrupació

o

agrupacions que corresponguin a la seva activitat o activitats dins del transport
per canetera.

Article 15.- Cada Agrupació gaudira de la necessária autonomia per a la
defensa comunitária dels interessos peculiars de la seva activitat económica o
especialitat professional i a aquest fi, tinclrá la seva própia Junta Directiva que
será el nexe d'unió entre els afiliats i eh Órgans Rectors de l'Associació.
Cada Agrupació i el seu Cornité Executiu es sotmetl?n a I'Associació a
través dels seus Ótgans de Govern d'aquesta en tot alló que els vinculi en
qualitat de socis i es supediti a les directrius estableftes per aquells.
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Article 16.- Cada Aglupació, en el seu régim intern es regirá pels
següents órgans:

a)
b)
c)

Junta General.
Cornité Executiu.
President i Vicepresident.

Article 17.- Dins

de l'ámbit de I'activitat económica o

modalitat

professional que enquadra cada Agrupació, les facultats i funcions dels seus
Órgans seran les mateixes que les assignades pel' aquests Estatuts a les
d'idéntica designació de I'Associació, de tal lnanera que les del Cornité Executiu
seran les pr'ópies del Comité Executiu de I'Associació; les del President per
delegació del President de I'Associació que ho és nascut de totes les
Agrupacions, les própies d'aquest. La Junta Genelal assutnirá les funcions de
I'Assernblea General i de la Junta Directiva de I'Associació. Tot aixó pel supósit
que el Reglarnent de Régirn Interior no disposi una altra cosa.

Article 18.- Per cada Agrupació en Junta General, s'escollirá un
President i un Vicepresident que substitueixi a aquell en cas d'abséncia o
rnalaltia.

Actuará de Secretari el mateix de I'Associació atnb les mateixes
atribucions que per aquesta tingui assignades, si bé, podrá delegar en rln
rnembre del Comité Executiu de I'Agrupació.

Article 19.- En les Agrupacions de cens no superior a vuit afiliats, tots
ells es constituiran en Junta Directiva.

En les de cens superior, demés del President i Vicepresident, el nutnero
de mernbles del Cornité Executiu s'establirá entre nou i quinze a detennirlar per
la seva Junta General de la que cada terg haurá de correspondre necessáriament
a elnpreses classificades com grans, uritjanes i petites, tenint en compte el
nombre de vehicles que posseeixin, adscrits a la seva activitat i resulti del Llibre
de Registre de l'Associació.
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En el supÓsit que per a I'exercici de l'activitat no es requereixi la
disponibilitat de vehicles, es tindrá en compte I'irnpoúáncia emprásarial que
s'acrediti.

Article 20.- Els cáttecs duraran quatre anys i podran ser reescoltits

els
seus metnbtes en els mateixos indefinidament. L'elecció per a membres de les
Juntes Directives cle les Agrupacions es realitzará en Junta General de cada
modalitat de transport, per categoria d'empresa. Les de President i Vicepresident
per l'elecció de tots els enquadrats dins de l"Agrupació, sense discriminació
classificatória entre els electors.

Article 21.- Cada metnbre del Comité Executiu tindrá un sol vot,
disposant el President d'un vot de qualitat en cas d'empat. els acords s'adoptaran
per majoria.

En Junta General els acotds s'adoptaran per majoria de vots dels socis
assistents, presents o representats, no tenint en compte els que s'abstinguin; de
tota manel'a, quan es tracti de destitucions o de modificacions estatutáries, es
requedrá el vot favorable d'almenys les dues terceres parts dels socis presents.
En Junta General, cada empl'esa com a tal tindrá dret a un vot i demés un
altre per cada vehicle que tingui adscrit a la branca de l'Agrupació i consti en el
Llible de Registre de I'Associació.

El regirn electoral per a la provisió de cámecs directius será per mitjá de
sufi'agi lliure i secret.

Article 22.- Es desenvolupal"n per rnitjá de Reglaments d'Ordre Interior,
aprovats per l'Assernblea general de l'Associaoió el funcionament de les
Agrupacions que a criteri de la Junta General de I'Agrupació conesponent ho
requereixi, sense que aquells puguin rnodificar els preceptes estatutaris.

,:l
il

*"

:'

,,i

T.

,.,i,,.-.,

'

"_¡.r.t..

-

i

l0

t

\ ¡/ /

ffi
i,-:...
c/ Juii G¿r|eta,16 errtl.2¡

7002 ctflotlA
4 972 20 06 l9

1

¡. +2
i.

+34 972 22 tD 66

asetf ans @asetratls.nel

rÍrol

rv. óRGANS DE L'ASsocrACró.

Article 23.- Constitueixen

els Ótgunr de Goveln, representació i

adrninistració de I'Associació els següents:

a)
b)
c)

d)

L'Assemblea General
La Junta Directiva.
El Cornité Executiu.
El President i el Vicepresident

CAPÍTOL I. ASSEMBLEA GENEITAL.
Article 24.'L'Assemblea General será l'Órgan suprenl de govelrl i

representació de l'Associació i estará integrat per la totalitat dels seus rnernbres,
residint en ella la rnáxima sobirania a tots els efectes de direcció, organització,
administlació i desenvolupament de l'Associació.
L'Assemblea General [a presidir'á el President de I'Associació.

Article 25.- L'Assernblea General

a)

de l'Associació es reunirá:

Amb carácter ordinari un cop a I'any i dins del prirner semestre.

b)

Arnb carácter extraot'dinali quan ho disposi al Junta Directiva o bé
ho sol.liciti una tercera part dels ¡nernbres de I'Assernblea General.

c)

L'Assemblea General será convocada pel President sempre per
escrit arnb quinze dies d'anticipació a la data de celebració cle la mateixa; en cas
d'urgéncia la convocatória es faria en un diari provincial amb una anticipació
rnínirna de cinc dies.
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Article 26.- L'Assemblea General quedará constituida de ple dret en
pt'irnera convocatória quan concon'in a la mateixa, presents o reprcsentats, la
meitat tnés un dels membres de I'Associació i en segona convocatória, qualsevol
que sigui el nutnero d'assistents., una hora despres de I'assenyalada per a la
prirnera convocatória i en el mateix indret.
Article 27,- L'Ot'dre del dia de les convocatóries, I'establirá el Comité
Executiu el qual té I'obligació de recollir totes les qüestions que es proposin
amb trenta dies d'antelació per qualsevol dels seus associats.

Article 28.- Conespon a I'Assernblea general ordinária conéixer i
aprovar, en el seu cas, el balang de comptes de l'exelcici anterior i aprovar a
proposta del Cornité Executiu el pressupost ordinari per al següent i
I'establiment de les quotes conesponents als associats.

Article 29.- Els acords s'adoptaran per majoria de vots dels socis
assistents, presents o representats, no tenint-se en cornpte els que s'abstinguin.
De tota lnanel'a, quan es tracti de modificacions estatutáries o de destitucioÁ,
",
requerirá el vot favorable de les dues terceres parts clels assistents per que

puguin ser aprovades.

En Assetnblea General, cada empresa corn a tal, tindrá dr.et a un vot i
detnés, un de més per cada vehicle que posseeixi, adscrit en el Llibre Registre

de l'Associació.

El régirn electoral per a la provisió de cárrecs directius i demés qüestions
será el sufi'agi lliure i secrct.

Article 30.- En I'Assernblea genelal, cada membl'e no podr.á ostentar rnés
de quat[e representacions personals delegacles, QU€ en tot cas hasrarr de ser
expresses pel'a cada Assernblea i necessáriament per escrit.
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rr. JUNTA DIRECTTvA.

Junta Directiva estará constituida pel President

i

Vicepresident de I'Assemblea General i per la totalitat de mernbres de les Juntes
Directives de les diferents Agrupacions que composen I'Associació,

Cada membre de

la Junta Directiva tindrá un sol vot

i

els acords

s'adoptaran per majoria.

Article 32- La Junta Directiva que es reunirá al menys un cop cada

Ple en

i

sernprc que ho acordi el Cornité Executiu de l'Associació, suplir'á al
els períodes entre sessions, com a órgan d'acció continuada de

semestre

i

I'Assemblea General, podrá adoptar decisions que siguin de la seva
competéncia, donant cornpte postelior a I'Assemblea General, corresponent a la

mateixa les següents funcions.

a)

Vetllar pel compliment dels acotds del Ple

b)

Designal grups de treball per a assumptes concrets.

c)

Adoptar decisions que contribueixin a assegul"r I'eficácia de les

funcions que comesponen a l'Associació.

d)

L'adopció d'acords relatius a Ia interposició de tota rnena de
lecursos i accions que plocedeixin en interes de I'Associació, de les seves
Agrupacions i dels seus membres.

e)

L'adquisició i venda de bens mobles i irnmobles i en administració,
així com la cleació de societats o l'adquisició de participacions i accions en
societats i la pertinenga a d'altres tipus d'entitats.
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CAPÍTOL III. COMITü EXECUTIU.
Article 33.- El Comité Executiu está composat pel President i el
Vicepresident de I'Assernblea General, pels de les Agrupacions de serveis
regulars de viatgers, els de serveis discrecionals de viatgers, els de serveis
regulars o de cán'ega fraccionada de mercaderies, pels de Transports de la
Construcció, Obres Públiques i Especials, i pels de les Agencies de Transport.
Pel que fa a les altrcs Agrupacions, es trobaran lepresentades al dit Cornité
Executiu pel seu President.

Article 34.- Con'espon al Cornité Executiu com a Órgan de gestió i
administració de I'Associació

1)

Realitzar

i

:

dirigir les activitats necessáries per a I'exercici i

desenvolupament de les facultats leconegudes a I'Associació.

2)

Conéixer i aprovar en el seu cas les sol.licituts d'ingres de socis,
així com decidir en les causes de baixa.

3)

Proposar a la Junta Directiva els programes anuals d'actuació i
gestió corporativa i rcalitzar i dirigir els ja aprovats donant cotnpte clel seu
compliment.

4)

Proposar a la Junta Directiva I'exercici d'accions i la interposició de
recul'sos en interes de I'Associació davant la Jurisdicció competent.

5)

Proposar a la Junta Directiva l'adquisició
immobles i en administració.

i venda de bens rnobles i

6)

Proposar al Ple la constitució de comissions o grups de tleball.

7)

Escollir cl'entre els seus metnbrcs per als cárrecs de Secretari,

Tresorer i Interventor.
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8)

Confeccionar i proposar a la Junta General reunida en Ple o en
Comissions Pet'rnanents l'aprovació de tota mena de projectes, pressupostos i les
seves liquidacions.

9)

Prendre acords en tema d'ordenació de cobraments i pagarnents
inspeccionar la cornptabilitat general i I'auxiliar de cobraments i pagarnents.

i

10)

Elaborar la Mernória relativa a les activitats de I'Associació i a la
situació económico-social del transport per carretera, sotrnetent-la per a la seva
aprovació al Ple i lealitzar els infounes i estudis necessaris relacionats amb les
activitats de l'Associaeió.

11)

els cárrecs técnics i adrninistratius que es precisi
contractar així coln separar'-los dels mateixos, determinant les seves
Nomenar

obligacions, atribucions i sous.

12\

o parcial dels Estatuts i

13)
generals i

Autoritzar expt'essalnent al Prrsiclent per a l'otorgament de poclers
especials i quantes atribucions no estiguin expressame¡t

Proposar al Ple la modificació total
Reglaments Interns de I'Associació.

encolnanades a d'altles Órgans de l'Associació.

L4)

Nourenar als Consellers

i

en els seu cas als Assessors

de

l'Associació, donant compte a la Permanent per a la seva ratificació.

Article 35.- El Comité Executiu es reunirá arnb carácter ordinari al
menys una vegada cada tres rnesos i amb carácter extraordinari quan la
convoqui el President o ho sol.licitin quatre dels seus mernbres.
Els acords del Comité Executiu es prendmn pel'rnajolia de vot, i en cas
d'empat decidirá el vot de qualitat del Plesident.
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CAPÍTOL IV. EL PRESIDENT.
Article 36.- El President de l'Associació, que será escollit per
I'Assernblea General tindrá la representació legal de la mateixa. En cas
d'abséncia, rnalaltia, vacant o pel'delegació expressa, será substituit arnb iguals
funcions i facultats pel Vicepresident, essent les seves atribucions les següents:

a)

Exercir I'alta direcció i gestió de l'Associació i la dels seus serveis,
sense perjudici de la competéncia dels Órgunu Col.legiats.

b)

Realitzar funcions de coordinació entre les Agrupacions que

integren l'Associació

i

traslladar als Órgans competents els acords

i

peticions

adoptats.

c)

i presidir I'Assernblea General, la Junta Dilectiva i el

d)

Dirigir els debats i l'ordre de les reunions tenint cura de l'execució

Convocar
Cornité Executiu.

dels seus acords.

e)

Representar a I'Associació en qualsevol mena d'actes i contractes
de tercers així com davant les Autoritats, Departaments de I'Adrninistració,
Tribunals, Entitats Públiques i Privades i persones individuals.

f)

Atorgar poders generzls o especials per a plets amb les més amples
facultats a favor de Plocuradors i Advocats.

g)
h)

Autoritzar les actes de les reunions.

Quantes facultats
amplii l'Assemblea General.

li

deleguin els diferents Ó.ganr «le Coveln o

1
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CAPÍTOL V. EL SIICRDTARI.
Article 37,- El Secretari tindra

les següents funcions:

a)

Vigiláncia de les funcions técniques, administratives i de personal,
donant compte a el Comité Executiu del seu desenvolupament i incidéncies.

b)

Redactar les actes dels Órgans de Govern, autoritzant-les amb la
seva finna i el vistiplau del President i tenint cura de la seva custódia.

c)

Quantes atribucions es deleguin en ell.
,111¡

rÍ:roI

,

v. nüc¡nn ECoNÓMIC, ADMINISTRATIU I DD PE,RSONAL.

Article 38,- L'Associació té plena autonolnia en quant a l'administració
dels seus recul'sos, ja siguin pl'essupostaris o patrimonials.
Article 39.- Són l'ecursos propis

«le

I'Associació:

a)

Les quotes d'inscripció, readrnissió, periódiques o de qualsevol
altra classe, I'iurport de les quals i les seves característiques detenninaran
I'Assemblea General.

b)

Els repartiments, denames o similars leglamentáriament aprovats.

c)

Els drets, taxes i exaccions que li correspongui percebre.

d)

Els productes i rendes dels seus bens, interessos de comptes

bancaris i altres productes financers.

e)

Les donacions, subvencions, aportacions o premis que pugui lebre.

0

Qualsevol altre recurs legítim que pugui obtenir.
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La quota dels urembres de I'Associació será proporcional al numeto de
vehicles que |empl'esa associada tingui adscrits a l'activitat i constin en el l.libre
Registre de I'Associació. Les empreses que no tinguin vehicles abonaran una
quota proporcional al numelo de personal que tinguin al seu servei.

Els operadols de transport que tinguin rnenys de 12 vehicles propis i
tinguin delegacions o seus fora de les comarques de Girona pagaran quota
d'empresa i l'equivalent de [2 vehicles. Si tenen més de 12 vehicles pr.opis,
pagamn pels que tinguin.

Article 40.- El funcionament económic de I'Associació es regulará i
ajustará anyalment midangant I'oportú pl'essupost ordinari de despeses i
ingressos, redactat per el Comité Executiu i sotmés a I'aprovació de I'Assemblea
general. Per a tot el que no estigui previst en el pressupost ordinari o per a

modificar-lo, ser'á necessária

la

realització d'un pressupost extraor.dinari,

ajustant-se a la nonnativa de confecció del plessupost ordinari.

Els exercicis económics coincidiran amb I'any natural, a excepció del
primer, la duració del qual será des del rnornent en que I'Associació adquireixi
personalitat juridica i plena capacitat d'obrar' fins al 31 de desembre de 1.977 .

Article 41.- Totes les depeses i pagarnents haulan de ser autoritzats pel
President de I'Associació i el Tresorer, Contm els comptes corrents, giraran
dues fiunes conjuntes, essent una d'elles la del President o la del Tresorer,
podent ésser I'altra la d'un integrant del Cornité Executiu.

Article 42.- El Comité Executiu podrá designar un Gerent o Secretari

General Executiu de I'Associació, determinant les seves funcions i facultats.
Será competéncia del Comité Executiu la organitzacíó dels Serveis Técnics i
administratius i la contractació del personal necessari per a cobrir les necessitats
i funcions de I'Entitat.

Article 43.- L'Associació haurá de portar els següents Llibres oficials:

a)

Llibre de Registre General en el que pel'Agrupacions es realitzi
una enumeració detallada de les empleses components així com de
adscrits a les rnateixes, especificant les altes i les baixes.
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b)

Llibres d'Actes: de Juntes Generals de les agrupaoláirs'"i,i.il¿,::
l'Associació; de la Junta Directiva i de les Juntes
Directives de l,Associació i de

les Agrupacions.

TiToL VI. ARBITRATGE.
Article 44'- Per la Junta Directiva es designará un
Tribunal Ar.bitral que
entendrá en les qüestions de competéncia
il.lícita entre
i en les qüestions dels socis urn-b I'Arrociació. Tinch.áafiliats que se li sotmetin
l,abast i conseqüéncies
que per a Ia dita convenció assenyala la
vigent Llei d'Arbitratge
privat.
a" ñr"t

rÍroI vII. DIssoLUCIÓ.
Article 45" La dissolució es produirá en l'únic supósit
que el numero
d'afiliats, per la seva exigüitat no peuneti el compliment
de les finalitats de

I'Associació i de les seves Agrupacións. Per u
u¿opiu.l'acord de la dissolució es
requereix el vot favorable de les dues tercáres
pafts dels assistents a
I'Assemblea. Els. Associats que restin en
Assemblea General deliberaran i
resoldran sobre la liquidació del fons col.lectiu
i la seva destinació. En el
supósit d'existir déficit, s'establirá I'opoftuna denarna
entrc els associats per a
anivellar l'actiu i el passiu.

DISPOSICION§ FINALS.

PRIMERA.Les empreses afiliades, pel fet de pertányer
a l,Associació

es
complometen a cornplir tot el que es conté en els presents
Estatuts, així com els
acords dels Órgant d. Govem be l'Associació, presos
dins de l,esfera de la seva
r espectiva competéncia.

SDGONA' Aquesta Associació previ acord de I'Assemblea
General,
podra

es
federar o associar a d'altres sectors clel transport
o
aliens a aquesta
activitat, que es trobin constituits en Associació professional
ernpresarial

d'acord amb Ia legalitat vigent.
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DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACTÓ
Serveis'lbr¡ito¡ials a Girona
Attttttci pel qunr es fn
¡túbtic et ttipbsit de lo nrodiJicrció ders cstntuts tre
l'nssocinció auryresnrinl nuonrcnndn Associnció
entpresnrinr dc tratrcports
¡triblics per cnrretern de la pouíncin rle Gitotm (.4SETR¿NS_GIROATá)

f'acord

anrb el que disposa l,article 4 clel Reial clecret
87311977,

cle 22 cl'abril, sobre clipbsit dels estatuts
cre les

orga'itzacious constitt¡ides d'aco¡d amb Ia Lrei 19rr9z7, d'1 d'abrii
i ars efectes qrl
es fa ptiblic que en l,ofici,a ptrblica de clipbsit
d,estatuts
f.:r:u,
clels serveis Territorials d'E'rpresa i ocupació
a Giro¡ra cre la Generalitat de Catalu.ya, a les 13.36 hores ael og,or.zot4
s,ha. clipositat
l'acta relati'a a la rnoclificació clels estatuts i el uou
text deís estahrts cle l'associació empresariar a,o'rerrada Associació
empresariar
públics per carretera cle la provfircia cle Girona (ASE_
f 1::p_"1,s
TRANS-CIRONA), els ár¡rbits de Ia qual sónr

A¡nbit territorial: cornarques

cle Girona.

Ambit professio,al: empresaris que cresenvorupe. l,activitat cre
transport públic, de viatgers i de mercac{eries, per carretera
o per

vies urüane.s, en qualsevol de les seves moclalitats.

Dornicili social: carrer Juli Garreta,

16, e.tre.sol, 77002 <leGilona.

I'er acord de l'Assemblea Ger'¡eral de29.06.201.4,1a uroclificació afecta els articles 2,7,10 i 11 dels estatuts.
Les persones que signeu l'acta de r¡rocrificació só, Ecruarcl
Ayach i
Mateu, president, i Carlos Palacio i Cebrih, secrctari.

Girona,

15 dc

juliol

de 2014

Ferra¡r Ror¡uer i Padrosa
Directol dels Sen eis Territorials

Administració Autonómica Departament d'Empresa i ocupació
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