TITOL I . DENOMINACIO, FINS, DOMICILI, DURADA I AMBIT TERRITORIAL
DE L’ASSOCIACIO
Article 1.- A l’ampar dels articles 22 i 51 de la constitució, es constitueix a Les Arenes,
Castellar del Vallés , província de Barcelona com entitat d’interès general, de
participació ciutadana i defensa dels consumidors i usuaris , sense ànim de lucre,
l’ASSOCIACIO DE VEINS DE LES ARENES, que es regirà per les disposicions
contingudes en els presents Estatuts i per les lleis i disposicions legals que li siguin
d’aplicació.
Article 2.- Els fins de l’Associació seràn bàsicament:
a) Assumir la representació i agrupar als socis veïns de la demarcació ciutadana que
s’especifica en l’àmbit territorial, adoptant aquelles resolucions que afectin als
interessos dels mateixos, i actuant en be de les millores de la comunitat i els seu
desenvolumpament huma i ciutadà, en busca d’una millora de la vida comunitària de la
zona i del poble.
b) Promocionar, assumir , gestionar , patrocinar i desnvolupar per si mateixa o per
tercers, en aquest cas però sota la seva vigilància, els estudis, actes, espectacles, en
general quantes iniciatives es considerin d’interès i conforme a la seva actuació per la
millora i desenvolupamament de la comunitat.
c) Promoure especialment la formació complementària de la juventut del barri,
mitjamçant activitats culturals- recreatives, col.laborant en en aquest fi amb les altres
organitzacions existents a la localitat.
d) L’asociació serà particularment el mitjà aglutinador de les reivindicacions
comunitàries dels seus socis i gestionarà en front de tercers els interessos comuns,
defensant els mateixos amb les màximes possibilitats que permet la normativa legal
vigent.
e) S’exclouen dels fins d’aquesta Associació la propaganda i difusió partidista
f) Per concretar i adaptar els fins d’aquesta Associació a l’Article de la Constitució
Espanyola I legislació posterior que els desenvolupi, com el decret de la Generalitat de
Catalunya 429/83del 18 d’Octubre, pel que es crei el registre d’Organitzacionsde
Consumidors i Usuaris de Catalunya s’especifiquen els objectius de la mateixa per
fomentar l’educació, informació, defensa, representació i promoció dels drets dels
consumidors i usuaris en general i en particular dels seus associats i que a títol
anunciatiu es determinen els següents objectius:
· Protecció contra els riscs que puguin afectar la seva salut o seguretat.
· Protecció dels seus legítims interessos econòmics i socials.
· Indemnització correcte sobre diferents productes o serveis i l’educació i divulgació,
per facilitar el coneixament sobre el seu correcte ús, consum o gaudiment.
· Audiència en consulta, la participació en el procediment d’elaboració de les

disposicions generals que els afectin directament i la representació per una defensa
eficaç dels seus legítims interessos.
· Protecció jurídica, administrativa i tècnica en les situacions d’inferioritat, subordinació
o indefensió.
· La protecció prioritària dels drets dels consumidors i usuaris quan guardin relació
directa amb productes o serveis d’ús o consum comú, ordinari i generalitzat.
g) Potenciar la convivència i amistat dels qui composen la comunitat.
h) Fomentar el respecte a la natura i al medi ambient.
i) I totes aquelles funcions de naturalesa anàloga i que es considerin necessàries o
convenients pel compliment dels seus fins i per la defensa dels legítims interessos de
llurs membres i de la comunitat.
j) Pel bon compliment dels objectius enumerats, l’Associació assignarà vocalies, les
seccions i els departaments d’assesoria, de formació i serveis – tant interns com externsque siguin necessaris.
Article 3.- L’Associació té el domicili social en el Barri de Les Arenes, nº 38, podent-se
traslladar el domicili social quan així ho acordi la Junta Directiva donant compte a
l’Assemblea General.
Article 4.- L’àmbit territorial de l’Associació es circunscriu al Barri de Les Arenes de
Castellar del Vallès.
Article 5.- L’Associació es constitueix com a una associació de durada indefinida, sense
caràcter ni fi lucratiu.
Article 6.- L’Associació tindrà personalitat jurídica pròpia, independent de cada un dels
seus membres, i constituirà una personalitat jurídica suficientment capacitada per
adquirir, posseir i alienar qualsevol tipus de béns, per celebrar contractes, per crear i
fomentar cooperatives de serveis i per obligar-se i exercitar-se en totes les accions
judicials , legals i privades que es considerin necessàries pel desenvolupament dels seus
objectius.
Article 7.- L’Associació es regirà pels presents Estatuts, pel seu Reglament de Règim
Intern , que redactarà la Junta i aprovarà l’Assemblea General, sense que en el seu
contingut es disposi res que oposi als mateixos o els acords vàlidament adoptats per
l’Assemblea General i Òrgans Directius.
Article 8.- La Junta Directiva serà l’òrgan competent per interpretar els preceptes
continguts en aquests Estatuts i cobrir les seves llacunes, sempre sotmetent-se a la
normativa legal vigent, en matèria d’associacions.
Els presents Estatuts seràn complerts mitjantçant els acords que vàlidament adoptin la
Junta Directiva i l’Assemblea General, dins de la seva respectiva competència.

