
ESTATUTS,
ALIAN«;A ANDORRANO-FRANCESA

DENOMINACIÓ i DOMICILI

Article 1
L'ALlANCA ANDORRANO - FRANCESA es constitueix de conformitat amb la legislació vige t
al Principat d'Andorra en materia d'Associacions, sotmetent-se també a les disposicions qu
es dictin en el futur sobre aquesta materia.
Aquesta Associació tindrá la seva seu social a Andorra la Vella, al Carrer Mossén Cint
Verdaguer, núm. 4, 2n pis, Centre Cultural La Llacuna.

OBJECTE SOCIAL

Article 2.
Sera objecte principal, i no lucratiu, de l'Associació, la difusió de la lIengua francesa en
territori del Principat d'Andorra, reunint totes les persones que desitgin difondre-Ia, alxí co
els aspectes culturals de Franca. Més concretament, l'Associació es dedicara a afavorir I
coneixement mutu entre el Principat d'Andorra i els parsos francófons, fomentant el
intercanvis lingüístics i culturals.
Per dur a terme I'assenyalat objecte social, les activitats de l'Associació c,onsistiran en:

a) L'establiment de cursos de lIengua francesa amb la possibilitat de preparar el
exárnens i diplomes organitzats i lIiurats per l'Associació "Alianca Francesa de Paris".

b) L'assisténcia a I'aprenentatge de la lIengua francesa cursada en els establiment
escolars del Principat d'Andorra, rnitiancant I'organització de classes i concursos am
el corresponent lIiurament de premis o medalles, la repartició de lIibres, o altres.

c) La difusió per diferents mitjans (com poden ser escrits o audiovisuals) deis element
de la cultura francesa o francófona, creant estructures apropiades, com só
biblioteques, mediateques, cine-clubs, sales d'exposicions i espectacles, i participant
circuits de difusions culturals proposats per organismes francesos o estrangers.

d) L'organització de trobades i reunions culturals franceses, nacionals i internacional
com poden ser recitals, espectacles, exposicions, conferencies, colloquis, cultural
amb la finalitat recreativa o promocional.

e) La creació, organització i promoció d'excursions i viatges, tant turístics com lingüístics
pel territori francés, andorrá o francófon.

Article 3
L'Associació s'inhíbtrá de tota activitat política i religiosa.

DURACIÓ i AMBIT TERRITORIAL

Article 4
L'Associació esta constitutda per un temps indefinit.

DELS ASSOCIATS
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Article 5 ~ i t»
Podran pertányer a l'Associació totes aquelles persones que desitgin promoure els 1 ;, ca IS c'f/
lingüístics i culturals entre palsos, d'acord amb I'establert en I'objecte social deis estat ,C,'A'~Oo/

Article 6
Compondran l'Associació dos categories de membres, com són els membres benefactors
els associats.

a) Tindran la categoria de membres benefactors les persones físiques o jurídiques que
desitgin aportar qualsevol donació a l'Associació.

b) Només els que tinguin la categoria d'associats seran membres actius de I'associació, i
que estiguin al dia de pagament de lIur quota, i tindran els drets i deures definits en
I'article 7 i 8 deis presents estatuts.
El representant de sa Excel·léncia el Copríncep Francés i l'Excel·lentíssim Senyor
Ambaixador de I'estat Francés al Principat d'Andorra seran nomenats, de dret,
Presidents d'Honor de l'Associació.

Article 7
1. Els associats tindran com a deure ser lIeials als objectius i a les finalitats de l'Associació, el
dret d'assistir a les reunions que l'Associació celebri i I'obligació d'abonar la quota anyal que
acordi la Junta Directiva, també de respectar i de complir els acords adoptats pels órgans
directius de l'Associació.

2. Seran drets deis associats, poder assistir i participar amb veu i vot en les assemblees
generals i ser elegibles com a membres de la Junta Directiva en la forma i condicions que
assenyalin els presents Estatuts; ser informats de les activitats, del funcionament i de les
decisions de la Junta Directiva, de I'estat de comptes de l'Associació, i de les seves relacions
amb tercers: separar-se de l'Associació quan ho creguin convenient, tal i com estableixen els
presents Estatuts.

Article 8
Per a pertányer a l'Associació seran requisits indispensables acceptar els pnncrpis
fonamentals de l'Associació i tots els articles establerts i aprovats en els presents estatuts.

REGIM SANCIONADOR

Article 9
Es consideren infraccions comeses pels associats :

a) Deixar de pagar la quota anyal acordada per la Junta Directiva.
b) Proferir manifestacions públiques en contra de l'Associació, actuar de forma

voluntaria o indirecta en contra de I'objecte social de l'Associació.

Article 10
1. Les infraccions previstes en I'apartat precedent seran sancionades amb la pérdua de la
qualitat de soci i d'acord amb el següent procediment.

2. En la hipótesis que la Junta Directiva decideixi sancionar un deis associats, haura de
comunicar-Ii préviament amb exposició deis fets i fonaments de dret escaients, mitiancant una
carta certificada amo avis de recepció adrecaca al seu domicili, per tal que, en el termini de
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quinze dies a comptar de la data de notificació de I'esmentat requeriment, rectifi . i I ó I

o omissió susceptible de constituir infracció, en el cas que procedeixi. % ií
~) c.':-/

3. En el supósit que el soci sancionat no efectul la esmentada rectificació dins '? !lerlflW
concedit, la Junta Directiva obrirá un expedient comunicant la sanció que pot ésser imposada
contra el soci interessat, seguint el mateix procediment previst en el paráqraf anterior.
Tanmateix, al soci expedientat se Ii haurá de concedir trámit d'audiéncia, consistint aquest en
el dret de presentar les seves alleqacions i les corresponent preves en el termini de 30 dies
naturals comptats a partir de l'enderná de la notificació del esmentat expedient. Transcorregut
I'esmentat termini, la Junta Directiva resoldrá motivadament. Contra I'acord del Comité, es
podrá recórrer davant l'Assemblea General, dins un termini de 15 dies naturals. L'Assemblea
General rssoldrá de conformitat amb el que estableixen aquests estatuts.

4. Contra la resolució de l'Assemblea General podran interposar-se els recursos
administratius i judicials que escaiguin d'acord amb la L1eivigent.

DE LA JUNTA DIRECTIVA

Article 11
L'Associació sera dirigida i administrada per una Junta Directiva composta per un President,
un Vicepresident, un Tresorer, un Secretari i un rnáxlm de dotze Vocals, elegits al'efecte per

. votació deis associats reunits en Assemblea General i sempre que en lIur designació hagin
obtingut la majoria deis vots emesos.

La distribució deis cárrecs es fará pels propis integrants de la Junta Directiva. Cap membre de
la Junta, ni de l'Associació, podrá rebre cap retribució per motiu deis cárrecs que ocupen.

Cadascun deis elegits tindrá les funcions própies del seu cárrec, que són les següents:

PRESIDENT: Presidir les reunions i dirigir les discussions deis assumptes a tractar i convocar
la Junta Directiva i les Assemblees, tant ordináries com extraordináries; representar
l'Associació davant de qualsevol entitat, corporació o autoritat, quan s'escaigui; actuar
en nom de l'Associació i portar a terme totes aquelles actuacions inherents al seu
cárrec. Ostentara i portara la firma social. .

VICEPRESIDENT: Substltuirá el President en les seves abséncies, i realitzará tots aquells
treballs que li encarreguin tant la Junta Directiva com l'Assemblea General.

TRESORER: Recaptar i ser dipositari deis fons socials; signar els rebuts de les quotes que
acordi la Junta Directiva i verificar tots els pagaments que siguin necessaris o
conformes. Juntament amb la signatura del President tindrá endemés les facultats
necessáries per obrir comptes corrents en els Sancs i disposar deis fons dipositats.
Estará obligat a informar a la Junta Directiva de totes les operacions financeres
efectuades.

SECRETARI: Redactar les actes de les reunions .tant de la Junta Directiva com de
l'Assemblea General, i exercir totes aquelles altres funcions pr6pies del seu cárrec.

VOCAL: Realitzar totes les funcions que el President els encomani, necessáries per
I'administració i gestió de I'associació.

Article 12 I
1. La Junta Directiva, per acord de la majoria deis membres, pot delegar en un d'ells, o en
més d'un, I'exercici de les seves funcions.
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2. No obstant, no són delegables els actes que l'Assemblea General ja hagi delegat, eu
torn, a la Junta Directiva, lIevat que s'hagi fet constar així en la delegació efectuada. 4{,"'~D'A.Vbo",

o "1-~ 7;)
Article 13 ~ ~I

1. La duració deis cárrecs és fixada en tres anys. Els cárrecs de Junta podran ser c>. I I 0-2/
1, . ., d I d t <:,' D' .,ci'Y·/a expiracro e seu man a. ::.=.:.--/

2. El nomenament i el cessament deis membres de la Junta Directiva seran comunicats al
Registre d'Associacions per ser inscrits. La responsabilitat deis membres cessants s'estén fins
al moment d'aquesta comunicació.

Article 14
La Junta Directiva es reunirá almenys una vegada cada tres mesos i sempre que ho cregui
convenient el President. La convocatoria efectuada a instancia del President sera cursada
amb tres dies d'antelació, fixant ellloc, el dia i I'hora de la reunió, així com I'ordre del dia.

Article 15
1. La convocatoria de la Junta Directiva sol, licitada al President a instancia d'un terc deis
membres del Comité, s'haurá de fer efectiva en el termini máxim de cinc dies, per carta
certificada, fixant igualment el lIoc, el dia i I'hora de la reunió, així com I'ordre del dia.

2. Així mateix, un terc deis membres de la Junta poden sol-licitar la inclusió d'una qüestió en
I'ordre del dia, amb una antelació mínima de quaranta vuit hores prévies a la reunió.

Article 16
1. Per norma general, la Junta Directiva queda válidament constitulda amb l'assistsncla d'
almenys la meitat deis seus membres i tenint en compte també la possible delegació de vot
establerta en I'article 12.1. Tanmateix, la Junta queda válidarnent constituida sense
convocatoria previa, si es reuneixen tots els seu s membres i acorden per unanimitat constituir-
se.

2. En cas de no assolir aquest quórum mínim indicat en el paráqraf precedent en tres
convocatóries consecutives, la Junta Directiva cessa i es convoca l'Assemblea General per
procedir a I'elecció d'una nova Junta Directiva, tal i com s'estableix en aquests Estatuts.

3. Els acords de la Junta es prendran per majoria deis membres. El vot del President és
diriment en cas d'empat.

DE L'ASSEMBLEA GENERAL

Article 17
1. L'Assemblea General sera constitu'ida per la totalitat deis associats que consten en el l.líbre
d'inscripcions de l'Associació, directament o per representació, en la qual cada soci tíndrá dret
a un vot.

2. Les reunions seran presidides i dirigides per lIur President i, en la seva absencia, pel
Vicepresident.

3. Els associats seran convocats per la Junta Directiva amb almenys quinze dies d'anticipació,
amb especificació de I'ordre del dia, el lIoc, la data i I'hora de la reunió, tant per la primera
convocatoria com per la segona convocatoria. Entre la primera convocatoria i la segona ha de
transcórrer com a mínim un termini de trenta minuts.
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Si en la primera convocatoria no s'assoleix la presencia d'almenys la meitat deis associats de
dret, en segona convocatoria sera valida per adoptar acords qualsevol que sigui el nombre
d'assistents. ~:'"'D'A~"

4.~ "0 -,
. . o' ~4. Els acords de l'Assemblea General seran sempre presos per rnajona deis present ." . '7\

I \ J-; , j::J
%. c-?/Article 18 /1, "/

Tanmateix, vuit dies abans de la seva celebració, una desena part deis associats p<:' aen:s~
sol' licitar a la Junta Directiva que inclogui d'altres qüestions en I'ordre del dia.
També es podrá adoptar acords sobre qüestions no incloses en I'ordre del dia. En tot cas, per
adoptar els acords sobre aquests temes, es requerirá l'assisténcia de la majoria absoluta deis
associats de dret de l'Assemblea i el vot d'aquests que representi la majoria absoluta a favor
de prendre acords sobre aquestes qüestions. La majoria requerida per adoptar aquests
acords és la que correspongui ordináriarnent per raó de la materia.

Article 19
Els membres de l'Associació poden delegar el seu vot perqué un altre membre els representi.
Per a que aquesta delegació tingui efecte el membre de l'Associació haurá de comunicar a
l'Assemblea al inici de la sessió aquesta circumstáncia aportant una prova documental.

Article 20
L'Assemblea General Ordinaria es reunirá almenys una vegada per any i tíndrá per objecte:

a) Discutir i, en el seu cas, aprovar tots els assumptes pendents, que no s'oposin als
Estatuts ni a la legislació sobre Associacions.

b) Aprovar els balances i comptes, pressupostos i suplements que siguin necessaris per
a la bona marxa de l'Associació.

c) Fixar I'import de les quotes d'entrada i anuals deis associats.
d) Elegir els cárrecs de la Junta Directiva, d'acord amb el previst en els presents Estatuts.
e) Resoldre tata altra qüestió d'interés per a l'Associació que no sigui de la competencia

de l'Assemblea General Extraordinaria.

DE L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Article 21
1. La Junta Directiva o una desena part deis associats poden convocar una Assemblea
General Extraordinaria,

2, En el cas de la convocatoria a instancia deis associats, aquests han d'adrecar la sol' licitud
a la Junta Directiva, la qual ha de fer efectiva la convocatoria en un termini rnáxirn de vint dies,
fixant I'ordre del día, ellloc, el dia i I'hora.

3. Les regles de convocatoria definides en els article 17,1, 17.2 i 17.3 també són aplicables
per l'Assemblea General Extraordinaria.

4, La delegació de vot és permesa d'acord amb I'establert en I'article 19.

Article 22
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Seran atribucions de l'Assemblea General Extraordinaria per les quals s'exiqirá I'acord de la
majoria absoluta deis membres assistents i representants :

a) Acordar o denegar I'expulsió d'un deis associats per incompliment deis seus deures.
b) Acordar el cessament de la Junta Directiva.
c) Acordar, a proposta de la Junta Directiva o de la desena part deis membres associats,

la modificació deis Estatuts, a excepció deis articles que fan referencia a I'objecte
social de l'Associació o a la seva esséncla.

d) Acordar la dissolució de l'Associació de conformitat amb les normes que estableix la
legislació vigent sobre la materia.

Article 23
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Els acords de la Junta Directiva, de l'Assemblea General i/o Extraordinaria s'han de fer
constar per escrit, en una acta que ha de firmar el Secretari, amb el vist i plau del President.
Oui voti en contra d'un acord determinat pot demanar, en la mateixa reunió on s'ha pres, que
el seu vot consti en I'acta.

DE LA VALlDESA DELS ACOROS

Article ,24
Oualsevol soci té dret a sol· licitar i a obtenir copia, total o parcial, de I'acta de les reunions de
l'Assemblea General, i/o de l'Assemblea General Extraordinaria, i/o de la Junta Directiva.
Aquestes copies han de ser certificades pel Secretari de l'Associació.

Article 25
1. Els associats que hagin de fer constar en I'acta el seu vot contrari a un acord i els que no
hagin assistit a la reunió on es va prendre, i no hagin delegat el seu vot, poden impugnar-lo
judicialment si és contrari als presents Estatuts o a la Llei vigent, o si beneficia un deis
associats o tercers en perjudici d'uns altres associats o deis interessos de l'Associació, dins
deis trenta dies següents a la seva adopció.

2. El soci que I'hagi impugnat també pot sol, licitar al Registre d'Associacions la inscripció de l'
esmentat acord i I'anotació marginal de la impugnació del mateix.

Article 26
L'Assemblea General pot acordar per majoria absoluta deis assistents i deis representants,
que una determinada controversia sigui sotmesa a arbitratge.

DEL REGIM ECONÓMIC

Article 27
Els recursos econórnics previstos per al desenvolupament de les activitats socials seran els
següents:

a) La quota anyal que determini i fixi la Junta Directiva i que hauran de ser liquidades pels
associats.

b) Les remuneracions per la prestació de serveis que hauran de ser liquidades pels
adherents estudiants.

c) Les subvencions oficials que es puguin obtenir.
d) El producte deis béns i els drets que corresponguin a l'Associació, així .corn les

donacions que pugui rebre de forma legal.
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e) Els ingressos que obtingui l'Associació, mitjancant les activitats Iícites que acordi
realitzar la Junta Directiva, sempre d'acord amb I'establert en els estatuts.

Article 28
La Junta Directiva administrara els recursos de l' Associació, atenint-se al pressupost anual
aprovat per l'Assemblea General, a la qual retrá comptes. Els associats tindran accés a
I'examen deis lIibres comptables durant els deu dies anteriors a la celebració de l'Assemblea
General.

DE LA RESPONSABILlTAT

Article 29
L'Associació respon deis seus actes i omissions amb tots els seus béns i drets, presents i
futurs.

Article 30
Els membres de la Junta Directiva responen davant de l'Associació, deis associats i de tercers
per les actuacions que realitzin en I'exercici deis seus cárrecs i que siguin contraríes a
aquests Estatuts o a la l.lei, i pels danys i perjudicis causats amb dolo negligencia.

Article 31
La respcnsabilitat deis membres de la Junta Directiva és solidaria respecte de les actuacions
acordades de manera col·legiada, lIevat que hagin fet constar en acta la seva oposició a
I'acord. També és solidaria sempre que I'acció o I'omissió que la genera no es pugui atribuir a
un o més d'ells, de manera individual i exclusiva.

DE LA L1QUIDACIÓ i DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ

Article 32
1. Tal i com [a s'assenyala a í'artícle 22 deis presents Estatuts, en qualsevol moment que no
acordi la majoria absoluta deis membres assistents i representants, reunits en Assemblea
General Extraordinaria, podrá ser decidida la dissolució de l'Associació, amb el subsegüent
lIiurament de tot el que posseeixi en tal moment com a patrimoni social a una altre Associació,
sense afany de lucre, que formi part de L'ALlANCA. a L'ALlANCA FRANCESA de PARIS o a
l'Ambaixada de Franca al Principat d'Andorra, per a que ho destini als fins que cregui
convenient.

2. També procedirá la dissolució de l'Associació per les següents causes:

a) Per quedar un nombre inferior a tres associats.
b) Per acord de l'Assemblea General.
e) Per exhauriment de I'objecte social o impossibilitat de realitzar la finalitat per a la

qual es va constituir.
d) Per sentencia judicial ferma, en els termes previstos en el Codi Penal vigent.
e) Per altres causes establertes en els estatuts.

3. En el supósit de I'apartat 2.a) i 2.b) s'haurá d'aportar, pel representant legal de l'Associació,
el l.libre deis associats actualitzat al Registre d'Associacions, certificant la seva
correspondencia amb la realitat.
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En el supósit de I'apartat 2.c) i 2.e) anteriors, l'Assemblea General ha d'acordar la dissolució
de l'Associació, segons I'establert en els estatuts.

,:.' '-1

r'.. 1, :: .• ,.•..•• ., ~ 1, ,:f..

Article 33
En el cas de que es decideixi la dissolució de l'Associació, la Junta Directiva, o en el seu cas
la que designi l'Assemblea General, es constituirá en comissió liquidadora, que tindra com a
missió:

a) Extingir les obligacions económiques que poguessin pesar sobre l'Associació, entre les
quals figuren el fet de cobrar els crédits pendents, pagar els creditors i liquidar el
patrimoni social.

b) Vetllar pel patrimoni social i administrar-lo amb diligencia fins que s'hagi liquidat.
c) Destinar el liquld sobrant a d'altres Associacions si escau, d'acord a I'establert en

I'article 32.1.
d) Sol·licitar al Registre d'Associacions la cancel·lació de l'Associació.
e) Realitzar totes les altres operacions de liquidació que resultin necessáries al bon fi de

I'Associació.

Article 34
En el supósit d'insolvéncia de l'Associació, la Junta Directiva o els liquidadors, segons
correspongui, han d'instar la declaració que correspongui d'acord amb la normativa vigent.
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