ESTATUTS
CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ I OBJECTIUS
Article 1r
1. Es constitueix l’Associació d’Amics de la Universitat Autònoma de Barcelona com a
entitat privada sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia.
2. L’Associació es regirà per aquests Estatuts, per les disposicions i normatives internes
que aprovin els seus òrgans de govern, per la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions, de
la Generalitat de Catalunya i per la resta de disposicions legals vigents.
Article 2n
1. Els objectius de l’Associació, els quals es consideren d’interès general, són:
a) Promocionar, divulgar i difondre els objectius de la Universitat Autònoma de
Barcelona, com a entitat pública catalana de recerca i d’ensenyament universitari
superior, i promocionar i divulgar alhora l’activitat dels seus ens i col·lectius.
b) Cercar mitjans de comunicació constant i permanent de la Universitat Autònoma de
Barcelona amb la societat, representada per entitats i organismes socials, culturals,
polítics i econòmics.
c) Fomentar la participació de les persones i col·lectius vinculats a la Universitat, ja sigui
per relacions anteriors o per proximitat empàtica, en les seves activitats i crear espais
comuns de debat i reflexió.
d) Dur a terme les accions i gestionar els serveis que la Universitat Autònoma de
Barcelona li encomani, sempre que responguin a alguns dels objectius enunciats.
e) Organitzar activitats i prestar serveis als associats.
2. L’Associació actuarà en el desenvolupament d’aquests objectius amb plena autonomia
operativa i sotmetiment als seus propis criteris i objectius rectors, sense interferir en
l’activitat i missió pròpia de la Universitat.
Article 3r
El domicili social de l’Associació és: Campus UAB. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
Article 4t
L’Associació es constitueix per temps indefinit.
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Article 5è
L’àmbit territorial d’actuació previst per l’Associació és principalment a Catalunya, si bé
atès el caràcter dels seus socis podrà estendre’s més enllà d’aquesta comunitat autònoma.
CAPÍTOL II. MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ
Article 6è
Poden formar part de l’Associació totes aquelles persones físiques i jurídiques amb
capacitat d’obrar que expressin el seu desig de col·laborar amb l’Associació en
l’acompliment dels seus objectius, de participar en les activitats que organitzi, i de complir
els drets i els deures que estableix en aquests Estatuts.
Article 7è
1. L’Associació està integrada per les classes de socis següents:
a) Socis numeraris: són les persones físiques, amb plena capacitat d’obrar que formalitzin
la seva adhesió a l’Associació i acceptin el compliment dels drets i deures establerts en
els presents Estatuts.
b) Els socis corporatius: són la Universitat Autònoma de Barcelona i qualsevulla empresa,
entitat, organisme o personal jurídica que formalitzin la seva adhesió a l’Associació i
acceptin el compliment dels drets i deures establerts en els presents Estatuts.
c) Socis protectors: són les persones físiques i jurídiques que col·laboren de manera
especial amb l’Associació.
d) Socis honorífics: són les persones físiques i jurídiques que hagin contret mèrits
rellevants per a assolir aquesta distinció.
2. La Junta Directiva de l’Associació regularà les condicions per adquirir cadascuna de les
categories abans esmentades i l’exercici de drets i deures que els corresponen. En aquest
marc, l’Associació procurarà mecanismes específics per a vincular els estudiants de la
UAB que han finalitzat els seus estudis, en qualsevol dels seus nivells, en aquesta
universitat fins a dos anys després de la seva graduació.
3. La Universitat Autònoma de Barcelona, tindrà un règim específic pel que fa a la seva
representació als òrgans de govern i de direcció de l’Associació, en els termes previstos en
aquests Estatuts. Pel que fa a altres aspectes de funcionament, s’estarà al que disposen
aquests Estatuts, als acords dels òrgans de govern i de direcció i als convenis de
col·laboració que en el seu cas es formalitzin entre la UAB i l’Associació.
Article 8è
1. Són drets dels socis de l’Associació:
a) Assistir amb veu i vot a l’Assemblea General, sens perjudici del que disposa l’article
11.6 d’aquests Estatuts.
b) Elegir i ésser elegit membre de la Junta Directiva, segons la composició que s’estableix
a l’article 12è i sens perjudici del que disposa l’article 11.6 d’aquests Estatuts.
c) Participar en els actes convocats per l’Associació.
d) Formar part dels grups de treball.
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e) Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
f) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’Associació,
d’acord amb les normes legals i estatutàries.
g) 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.
h) Gaudir dels serveis que l’Associació ofereixi als seus associats i associades, en els
condicions establertes per l’Associació.
i) Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.
2. Són deures dels associats:
a) Actuar en consonància amb els objectius de l’Associació quan desenvolupin accions i/o
encàrrecs d’aquesta.
b) Satisfer les quotes que s’estableixin i complir amb els compromisos econòmics contrets
amb l’Associació.
c) Participar en les activitats de l’Associació.
d) Complir amb les obligacions que es derivin de les disposicions estatutàries.
Article 9è
1. La condició de soci de l’Associació s’adquireix mitjançant una declaració formalitzada
de la persona interessada en la que manifesti el seu desig de formar part de l’Associació i
el seu compromís de complir els drets i deures previstos en aquests Estatuts, d’acord amb
el procediment que estableixi la direcció de l’Associació.
2. La pèrdua de la condició de soci, es pot donar per alguna de les circumstàncies següents:
a) Per desestiment de la persona interessada, que s’haurà de comunicar formalment a la
direcció de l’Associació.
b) Per incompliment dels deures estatutaris, en els termes que estableixi la direcció de
l’Associació.

CAPÍTOL III ÒRGANS DE L’ASSOCIACIÓ
Article 10è
1. Són òrgans de govern de l’Associació:
a) L’Assemblea General de socis
b) La Junta Directiva
c) La Comissió executiva
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2. Són òrgans assessors i de consulta de l’Associació:
a) El Consell Assessor
b) Els grups de treball i Comissions
Article 11è
1. L’Assemblea General és el màxim òrgan de representació de l’Associació i es reunirà
almenys un cop a l’any en sessió ordinària i tindrà les competències que, d’acord amb
l’article 12 de la Llei 7/1997 de 18 de juny de la Generalitat de Catalunya, s’estableixen a
continuació:
a) Modificar els Estatuts.
b) Elegir i separar els membres de la Junta Directiva, el President de l’Associació i la
Comissió executiva, excepte els membres establerts a l’article 12è.4 apartats d) i e).
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els
acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de
l’Associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
d) Acordar la dissolució de l’Associació.
e) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
f) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de règim interior
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels socis.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci, i també les altres i baixes de socis
per una raó distinta a la de la separació definitiva.
j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui estrictament atribuïda a cap altre
òrgan de l’Associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un
caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.
2. El sistema de convocatòries i celebració de les sessions de l’Assemblea General serà
regulat mitjançant un reglament de règim interior.
3. L’Assemblea General serà presidida per un dels socis designat per la Junta Directiva,
quan prengui l’acord de convocatòria. El secretari de l’Assemblea General serà el de
l’Associació.
4. L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda amb la presència de la meitat més
un dels socis amb dret a vot a l’Assemblea. En segona convocatòria, mitja hora després de
la primera, l’Assemblea quedarà vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre de socis
amb dret a vot assistents. Els acords es prendran per la majoria simple de vots.
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5. L’Assemblea General tindrà la composició següent:
a) Tots els socis numeraris
b) Un representant de cada un dels socis corporatius i dels socis protectors, segons el
procediment de designació que fixi cada entitat.
c) En representació de la UAB: el Rector, el President del Consell Social, o persones en
qui deleguin, i el Secretari General. El Gerent de la universitat podrà assistir a les
assemblees generals amb dret a veu, però no a vot.
6. Els socis honorífics podran assistir a les assemblees generals, però amb dret a veu i no a
vot.
Article 12è
1. La Junta Directiva de l’Associació és l’òrgan de govern, de representació i màxima
direcció de l’Associació. Es reunirà, almenys, un cop cada tres mesos.
2. Les competències de la Junta Directiva són les següents:
a) Representar, dirigir i administrar l’Associació en relació amb tots els actes compresos
en les finalitats de l’Associació.
b) Convocar l’Assemblea General.
c) Organitzar, desenvolupar i promoure activitats d’acord amb els objectius de
l’Associació.
d) Executar els acords de l’Assemblea General.
e) Crear les comissions, grups de treball i altres òrgans sectorials i articular-ne la seva
composició i funcionament.
f) Exercir totes les competències de caràcter econòmic i financer: elaborar els
pressupostos anuals, comptes de resultats, balanços, memòries econòmiques i qualsevol
altre que hagin d’ésser aprovats per l’Assemblea General. Fixar els criteris de
funcionament econòmic i tresorer de l’Associació. Regular la gestió econòmica i la
seva organització administrativa.
g) Dictar les normes de funcionament i les de desenvolupament del règim interior de
l’Associació
h) Totes aquelles competències que li delegui o encomani l’Assemblea General
3. La Junta Directiva podrà delegar les seves funcions en altres òrgans, col·legiats o
unipersonals, de l’Associació. A l’acord de delegació es farà constar l’abast i condicions
per al seu exercici.
4. La Junta Directiva té la composició següent:
a) El president .
b) Els vicepresidents, un màxim de dos, el secretari de l’Associació i els Coordinadors
d’àrea, un màxim de cinc, que formen la Comissió executiva.
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c) Un màxim de deu vocals elegits per l’Assemblea general d’entre els socis numeraris i
els corporatius.
d) Tres membres en representació de la UAB: el Rector, el President del Consell Social i
el Secretari general de la UAB, o persones en qui deleguin.
e) El secretari executiu de l’Associació.
5. Els càrrecs de membre de la Junta Directiva, excepte el secretari executiu, s’exerciran
mitjançant mandats de quatre anys. El president, el secretari i els vicepresidents podran
ésser designats per un màxim de dos mandats consecutius.
6. El cessament del càrrec abans d’extingir-se el termini reglamentari podrà esdevenir-se:
a) Per dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se’n raonin els
motius.
b) Per malaltia o altre motiu tan d’ordre físic com legal, que incapaciti per exercir el
càrrec.
c) Per baixa com a membre de l’Associació.
d) Per decisió de l’Assemblea General
7. L’elecció dels membres establerts als apartats a), b), i c) del punt quart d’aquest article,
que correspon a l’Assemblea General, es farà mitjançant candidatura tancada, expressant
els candidats i els càrrecs a que opten.
8. En cas de produir-se una vacant a la Junta Directiva el President proposarà a aquest
òrgan la seva cobertura amb un soci que actuarà en el càrrec fins a la cobertura definitiva
segons el procediment que s’estableixi al reglament de règim interior.
Article 13è
1. Són òrgans de direcció de l’Associació:
a) De caràcter unipersonal: el president, els vicepresidents, el secretari i el secretari
executiu.
b) De caràcter col·legiat: la Comissió Executiva.
2. Són funcions del president de l’Associació:
a) Representar a l’Associació
b) Convocar i presidir les reunions de la Junta Directiva.
c) Formalitzar els documents administratius, mercantils i comptables que siguin
necessaris per a l’execució de les activitats de l’Associació, llevat d’aquells que, bé per
delegació bé pel que disposin les normes d’aplicació, correspongui a altres òrgans de
l’Associació.
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3. Els vicepresidents substituiran al president, per l’ordre que s’hagi establert, quan aquest
s’hagi d’absentar o no pugui exercir les funcions del seu càrrec. Per acord de la Junta
Directiva es farà constar, si pertoca, les funcions específiques que correspon a cada
vicepresident i a cada Coordinador d’àrea.
4. El secretari serà el responsable de redactar les actes de les reunions de les assemblees
generals, les juntes directives i, els acords de la comissió executiva i de comunicar als socis
les convocatòries dels òrgans de govern de l’Associació.
5. El secretari executiu serà designat per la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva
funció serà la de dirigir l’activitat administrativa i econòmica - administrativa de
l’Associació i dels serveis operatius de l’Associació o que en tingui encomanada la seva
gestió. Prèviament a la designació del secretari executiu, la Junta Directiva ha de formular
informe respecte a la proposta.
Article 14è
1. La Comissió Executiva és l’òrgan col·legiat de direcció ordinària de l’Associació i es
reunirà, almenys, un cop cada mes.
2. La Comissió Executiva estarà formada per: el president, els vicepresidents, els
coordinadors d’àrea, el secretari i el secretari executiu.
3. La Comissió Executiva actuarà per delegació de la Junta Directiva i prendrà les
decisions que assegurin el funcionament ordinari de l’Associació que no tinguin assignats
expressament altres òrgans.
Article 15è
1. El Consell Assessor, que es reunirà almenys dos cops a l’any, és un òrgan de consulta i
d’assessorament de l’Associació que vetllarà pel manteniment dels principis i objectius
fundacionals de l’Associació.
2. La composició del Consell Assessor serà:
a) Un màxim de quinze membres designats per l’Assemblea General, a proposta de la
Junta Directiva
b) Els antics presidents de l’Associació
c) El president de l’Associació
d) El rector i el President del Consell Social de la UAB.
e) El secretari de l’Associació.
f) El secretari executiu de l’Associació
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3. El Consell Assessor serà presidit per un dels seus membres, designat pel President de
l’Associació. Actuarà com a secretari, el secretari de l’Associació, que haurà d’elaborar
l’acta de les seves reunions.
Article 16è
1. Es consideren Comissions de treball de l’Associació aquelles que tinguin per objecte
promoure activitats d’antics alumnes de la UAB d’un determinat ensenyament o titulació.
2. Sens perjudici de les anteriors, la Junta Directiva podrà acordar la creació d’altres
Comissions i Grups de treball que per la seva operativitat facin més eficaç el
desenvolupament de les tasques de l’Associació. En l’acord de creació s’establirà la seva
composició i el seu règim de funcionament.

CAPÍTOL IV RÈGIM ECONÒMIC
Article 17è
1. L’Associació es finançarà, fonamentalment, per l’aportació dels seus socis mitjançant
les quotes, per les donacions, ajuts i subvencions que es puguin atorgar i pels resultats de
les activitats que es duguin a terme.
2. La participació econòmica i financera de la UAB a l’Associació haurà de fixar-se en
document separat, en el qual es farà constar en què consisteixen les aportacions i el seu
valor econòmic. Els òrgans de govern pertinents d’ambdues Institucions formalitzaran
aquest document en el qual es fixaran el seu període de validesa i, en el seu cas, la data de
revisió.
Article 18è
El patrimoni que vagi reunint l’Associació ja sigui per adquisició, acceptació de donació o
cessió constarà a l’inventari de l’Associació.
Article 19è
Els òrgans de govern i direcció de l’Associació garantiran que tota la documentació
econòmica i financera de l’Associació es formalitza d’acord amb la legislació vigent.
Aquesta informació estarà a l’abast de qualsevol soci.
Article 20è
En el primer trimestre de cada any la Junta Directiva haurà hagut d’aprovar la liquidació
del pressupost de l’any anterior i l’avantprojecte de pressupost per l’any en curs, i procedir
a la convocatòria d’Assemblea General per a la seva aprovació definitiva.
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Article 21è
El reglament de règim interior de l’Associació haurà de preveure els procediments
administratius i comptables més pertinents per a fer front a l’activitat econòmica, financera
i de tresoreria. Així mateix haurà de fixar, d’acord amb aquests estatuts i la legislació
vigent, els òrgans col·legiats i/o unipersonals que hi poden intervenir.

CAPÍTOL V. REFORMA DELS ESTATUTS I DISOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
Article 22è
La reforma o modificació d’aquests Estatuts, la competència de la qual és de l’Assemblea
General, es farà pel procediment següent:
a) Poden instar la proposta de modificació la Junta Directiva o cinquanta socis amb dret a
vot a l’Assemblea General
b) La proposta de modificació haurà de contenir una exposició dels motius i els textos
alternatius als articles que es volen modificar.
c) És potestat de la Junta Directiva acordar el tipus d’assemblea, extraordinària o
ordinària, que hagi de debatre i, si escau, aprovar la reforma. En qualsevol cas, figurarà
com a únic punt de l’ordre del dia.
d) La Universitat Autònoma de Barcelona podrà emetre informe sobre la proposta de
modificació que es formuli.
Article 23è
1. La dissolució de l’Associació correspondrà a l’Assemblea General convocada amb
caràcter extraordinari. L’acord de dissolució només es podrà prendre per a la seva validesa
si s’hi ha personat un mínim d’un terç del total de socis de l’Associació amb dret a vot a
l’Assemblea General i si els vots favorables a la dissolució representen la majoria dels
vots.
2. En el cas de situació extraordinària que fes necessària la dissolució de l’Associació i no
s’obtingués els quòrums ni les votacions fixades, la Junta Directiva podrà convocar noves
assemblees generals. Les assemblees generals extraordinàries successives es podran
convocar i resoldre amb un vint per cent menys, cada vegada, de la xifra de socis
necessaris per a debatre i per a acordar la dissolució.
Article 24è
Un cop acordada la seva dissolució, es procedirà a la liquidació de l’Associació, la qual
cosa es farà mitjançant una comissió gestora nomenada segons s’estableixi al Reglament
de règim interior de l’Associació. Aquest òrgan substituirà automàticament a la Junta
Directiva de l’Associació.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
En el termini de sis mesos com a màxim des de l’aprovació d’aquests Estatuts la Junta
Directiva ha d’aprovar el Reglament de Règim interior de l’Associació i sotmetre’l a
aprovació de l’Assemblea General.
Segona
En el moment d’aprovació d’aquests estatuts cessaran automàticament tots els càrrecs de
l’Associació, ja siguin designats o elegits, i es convocarà una nova Assemblea General en
el termini màxim de tres mesos per a procedir a l’elecció de càrrecs que pertoquin. En
aquest període de temps l’Associació es governarà mitjançant la Junta Directiva cessant
amb caràcter de provisional i els seus càrrecs seran exercits en funcions.

DISPOSICIONS FINALS
Primera
L’Associació es podrà federar o associar amb organismes, xarxes o agrupacions
d’associacions que tinguin objectius i fins semblants. L’acord d’adhesió el prendrà la Junta
Directiva, que n’haurà d’informar a l’Assemblea General.
Segona
L’Associació podrà col·laborar en la gestió de serveis propis de la UAB. L’acord de
col·laboració caldrà que es formalitzi per conveni entre ambdues institucions.
Tercera
L’Associació ha de mantenir especialment acurada la seva inscripció als registres públics
que siguin d’obligat compliment i és un deure dels seus òrgans de govern i direcció tenir
actualitzades i completes aquestes inscripcions.
Quarta
L’Associació d’Amics de la UAB considera que els fins a assolir tenen la qualificació
d’interès general.
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