ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ
AMICS DEL MUSEU D’ART DE GIRONA

Títol I . - OBJECTE, DOMICILI i ÀMBIT.
Art. 1 . — Es constitueix amb el nom Amics del Museu d’Art de Girona una
associació que tindrà les següents finalitats:
a) Fomentar i donar a conèixer el Museu de Girona tot col·laborant amb les
institucions ¡ entitats que en siguin titulars.
b) Fomentar la relació i la col·laboració amb els altres museus.
c) Promoure conjuntament amb l’equip tècnic del propi Museu, conferències,
exposicions monogràfiques ¡ altres activitats dirigides a fomentar el coneixement
¡ el creixement del Museu d’Art de Girona.
d) Fomentar la participació en les activitats del museu.
Art. 2 . — Tindrà la seva seu ¡ domicili en el propi Museu d’Art pujada de la
Catedral núm. 12, 17004 Girona.
Art. 3 . — L’àmbit d’acció en què es desplegaran principalment les seves funcions
serà el de les comarques gironines.

Títol II . - MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ.
Art. 4 . — L’Associació estarà integrada per tres classes de socis i sòcies:
a) Honoraris: Les persones físiques o jurídiques, membres de l’Associació, que
siguin nomenades com a tals per l’Assemblea General, a proposta de la Junta
Directiva o del vint per cent del nombre total de membres de l’entitat.
b) Numeraris: Persones físiques o jurídiques que contribueixen al sosteniment de
l’associació amb la quota anual que acordi l’Assemblea General.
S’acceptaran socis i sòcies menors d’edat però no tindran vot en les Assemblees
Generals ni podran elegir ni ésser elegits i elegides membres dels òrgans de govern
de l’Associació fins que no assoleixin la majoria d’edat.
c) Protectors: Les persones físiques o jurídiques que contribueixen al sosteniment
de l’associació amb una quota superior a la que els hi correspondria per la seva
afiliació, d’acord amb les tipologies i imports que acordi l’Assemblea General
L’admissió ¡ la separació de socis i sòcies serà competència de la Junta directiva.
Les persones separades de l’associació tindran dret a recurs davant l’Assemblea
General en la seva reunió immediatament posterior.
Art. 5 . — Les persones associades, llevat que lo seva condició sigui merament
honorífica, tindran els drets següents:
a) Assistir a les Assemblees Generals.
b) Veu ¡ vot a les Assemblees Generals ¡ possibilitat d’expressar-hi lliurement les
seves opinions.
c) Elegir i ésser elegits i elegides membres de la Junta Directiva.
d) Contribuir a assolir les finalitats específiques de l’Associació.
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e) Informar ¡ rebre informació de les actuacions i de la vida de l’Associació.
f) Rebre informació periòdica de les novetats del MD'A, especialment a través del
seu butlletí.
g) Rebre informació de tots els actes que organitzen el Museu i l'Associació, per
mitjà de l’agenda trimestral i altres mitjans de difusió.
h) Fer ús, per a consultes, de la biblioteca especialitzada i el Centre de
Documentació del MD'A..
i) Obtenir descomptes en les activitats que requereixen pagament i en les
publicacions del MD'A.
j) Gaudir d’entrada gratuïta al Museu per a dues persones i per als menors de 18
anys que les acompanyin.
k) Participar en la marxa del Museu i de les múltiples activitats que es generen al
seu entorn d’una manera plena.
l) Exercir tots els drets que es derivin dels estatuts.
Tanmateix també, llevat que la seva condició sigui merament honorífica, tindran els
deures següents:
a) Ajustar la seva actuació a aquests estatuts.
b) Observar els acords acceptats majoritàriament per l’Assemblea General.
c) Pagar les quotes establertes per l’Assemblea General que contribueixen al
sosteniment de l’Associació.
d) I, en general, tots aquells deures que es derivin d’aquests estatuts.
A més d’aquests, els socis protectors gaudiran d’uns avantatges especials en
agraïment per la seva col·laboració:
a) Agraïment públic entre tots els socis el dia de l’Assemblea.
b) Informació regular sobre les activitats de l’ Associació i del Museu.
Per part del Museu d’Art de Girona:
a) Invitació a les inauguracions d’exposicions en el Museu.
b) Catàlegs de les exposicions.
c) Visites guiades privades exclusives per als amics i col·lectius. Amb un mínim de
deu acompanyants, durant les exposicions permanent i temporal, dos cops a l’any.

Títol III . - MITJANS ECONÒMICS.
Art. 6 . — Els mitjans econòmics que tindrà l’Associació seran:
a) Les aportacions dels socis i sòcies.
b) Les subvencions i les aportacions de tota mena.
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Aquests recursos econòmics seran invertits en el compliment de les finalitats de
l’Associació. No es pot perseguir un resultat lucratiu per a les persones associades.
Les quotes o aportacions es fixaran en l’Assemblea General a proposta de la Junta
Directiva.
Art. 7 . — L’Associació tindrà plena personalitat jurídica i podrà adquirir, retenir i
alienar tota classe de béns d’acord amb la legislació vigent i amb les prescripcions
d’aquests estatuts.

Títol IV . - GOVERN.
Art. 8 .- L’Associació estarà regida i governada per l’Assemblea General i la Junta
Directiva.
Art. 9 . — L’Assemblea General estarà integrada per tots els socis i sòcies de
l’Associació, honoraris, numeraris i protectors, els quals tindran veu ¡ vot.
L’Assemblea General es reunirà en sessions ordinàries i extraordinàries.
Art. 10 . —Cada any se celebrarà l’Assemblea General en sessió ordinària el dia
que determini la Junta Directiva dins el primer trimestre de l’any.
En aquesta sessió es donarà a conèixer la memòria d’activitats, s’efectuarà
l’aprovació dels comptes, dels projectes i dels pressupostos per l’any vinent i es
farà la renovació de càrrecs vacants.
Art. 11 . —L’Assemblea General es reunirà en sessió extraordinària sempre que ho
demani la Junta Directiva o el deu per cent del nombre total dels socis de l’entitat
per mitjà d’un escrit que especifiqui el motiu de la convocatòria.
Art. 12.—Les reunions de Junta i de l’Assemblea General se celebraran sempre a
convocatòria única, sigui quin sigui el nombre de socis i sòcies que hi concorri;
seran presidides pel president o presidenta, que dirigirà els debats, farà les
proposicions ¡ les sotmetrà a votació. La convocatòria es farà per mitjà de cartes
adreçades als socis i sòcies en un termini de deu dies abans de la reunió, en les
quals s’expressarà el dia, el lloc, l’hora i l’ordre del dia. Els acords seran ferms quan
els vots presents afirmatius superin els negatius i en cas d’empat decidirà el vot del
president o presidenta. Els acords es faran constar en una acta que signarà el
secretari o secretària juntament amb el president o presidenta.
Art. 13 . —Correspondrà a l’Assemblea General:
1) Elegir el president o presidenta i els o les vocals, a proposta de la Junta Directiva
o d’un deu per cent del nombre total de socis i sòcies de l’entitat.
2) Acordar per majoria absoluta els vots de cessament dels membres de la Junta
Directiva abans de l’acabament del seu mandat.
3) Acordar per majoria dels dos terços de vots la reforma dels estatuts.
4) Aprovar o rebutjar l’estat de comptes, els projectes, les quotes i els
pressupostos que se li presentin.
Totes les altres activitats de l’entitat estaran encomanades a la Junta Directiva.
Art.14 .—La representació i la gestió econòmica, administrativa i cultural
correspondran a la Junta Directiva, la qual estarà formada per: el president o
presidenta, el vicepresident o vicepresidenta, el secretari o secretària, el tresorer o
tresorera, entre dos i sis vocals més i un vocal nat que serà el director o directora
del Museu d’Art de Girona.
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Els càrrecs, a excepció del de la direcció del Museu d’Art de Girona, es renovaran
cada quatre anys i cada dos anys se’n renovarà la meitat.
En cas de produir-se la vacant d’un càrrec dins el període de quatre anys, la Junta
directiva podrà nomenar a una persona que al seu criteri pugui ocupar el lloc
vacant. Aquest nomenament serà interí fins que la següent Assemblea General el
confirmi.
Art. 15. —La Junta directiva haurà de ser convocada en un mínim de sis reunions
anyals: a la reunió hi haurà d’assistir la meitat més un dels seus membres i els
acords es prendran per majoria simple dels assistents. En cas d’empat, decidirà el
vot del president o presidenta.
Art. 16 . —El president o presidenta, o el membre de la Junta directiva en qui
delegui, assumirà la representació de l’Associació, presidirà tots els seus actes,
convocarà les reunions de la Junta directiva, executarà els seus acords i ordenarà
els pagaments.
El vicepresident o vicepresidenta substituirà el president en totes les ocasions que
sigui necessari. El secretari o secretària coordinarà la gestió de l’entitat, portarà i
custodiarà la seva documentació i redactarà les actes i els altres documents.
El tresorer o tresorera custodiarà els fons econòmics de l’Associació, efectuarà els
cobraments ¡ els pagaments i portarà la comptabilitat.
La resta de vocals de la Junta directiva tindran al seu càrrec aquelles activitats que
els confiï la pròpia Junta directiva encaminades a la realització de les finalitats de
l’entitat.
Art. 17 . — Els únics mitjans econòmics que tindrà l’Associació seran els previstos
a l’article 6 i, per tant, els límits del pressupost anual els determinarà la quantia
total dels esmentats mitjans. Els comptes executats I el pressupost, s’aprovaran
anualment a l’Assemblea General.

Títol V . – DISSOLUCIÓ.
Art. 18 . — L’Associació es podrà dissoldre per acord de la majoria absoluta dels
seus socis i sòcies, pres en Assemblea General i en sessió extraordinària convocada
específicament per a aquesta finalitat.
En aquest cas la Junta directiva farà les funcions de liquidació i el romanent, així
com tota la seva documentació, es lliurarà al Museu d’Art de Girona.

Diligència per fer constar: Els presents estatuts han estat aprovats en Assemblea
General Ordinària de data 26 de gener de 2008.
El secretari

Vist i plau
El president

Girona, 8 d’abril de 2009.
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