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ESTATUTS DE LA XARXA EUROPEA DE
TERRITORIS SURERS

CAPÍTOL I (DISPOSICIONS GENERALS)

ARTICLE PRIMER (Denominació i àmbit territorial)
1. Es constitueix la Xarxa Europea de Territoris Surers, designada amb les sigles RETECORK (en enda-
vant denominada Xarxa), que es regeix pels presents estatuts i per la resta de legislació aplicable.

2. L’acció de la Xarxa s’estén a tot el territori europeu.  També estarà oberta a la participació i col· laboració 
d’entitats de països tercers, i especialment de països relacionats amb el suro, com ara els del nord 
d’Àfrica (Algèria, Marroc, Tunísia...), mitjançant convenis de col· laboració.

3. Aquesta Xarxa té caràcter públic i sense llengua oficial; cal però, que cada membre que forma part 
de l’Associació tradueixi aquests estatuts a la seva corresponent llengua.
 
ARTICLE SEGON (Seu)
1. La seu social s’estableix a Palafrugell, Girona, Espanya, al local que l’Ajuntament de Palafrugell designi 
per aquesta funció durant el període mínim de tres mandats corporatius (nou anys). La seu es troba a 
l’edifici del Centre Social i Cultural Bassa Rocas, carrer Irene Rocas, 1 de Llofriu (CP 17124), província 
de Girona. 

2. La seu social només podrà ser traslladada una vegada hagin transcorregut els tres mandats, i per 
acord de la majoria absoluta de l’Assemblea General.

3. Es poden crear delegacions de l’Associació, mitjançant proposta de la Comissió Executiva i aprovació 
de l’Assemblea General.

ARTICLE TERCER (Objecte)
Representar i defensar els interessos de les col· lectivitats territorials, entenent la diversitat i especifici-
tat de les organitzacions de cada país i dels organismes adherents que representen els territoris amb 
presència del sector surer.

Contribuir a la difusió i posada en valor del llegat cultural i patrimonial que l’activitat surera ha deixat 
en els nostres territoris.
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ARTICLE QUART (Activitats)
Col·laborar amb la finalitat d’aconseguir:
- La promoció econòmica i el foment de l’ocupació.
- L’obertura recíproca dels mercats internacionals.
- Fomentar la competitivitat empresarial i els sistemes de producció locals.
- El respecte vers el mediambient i l’aplicació de les agendes 21 locals, promovent el desenvolupament 
sostenible.

- Que es respectin les clàusules socials i el foment del consum sostenible.
- Estrènyer els llaços de col· laboració i intercanvi d’experiències, en especial en els àmbits de la cultura, 
el patrimoni, la formació, el medi ambient i les relacions socials.

- Estimular les relacions i l’intercanvi entre els seus membres, i en particular, afavorir les iniciatives 
d’estudi, tant publicant i divulgant informació com organitzant i promovent conferències i reunions.

- Fomentar la cooperació al desenvolupament, en especial amb territoris amb relacions històriques o 
amb zones originàries de l’emigració existent actualment.

- Promoure la formació i el foment de l’ocupació entorn la indústria del suro.
- Promoure candidatures a projectes cofinançats en el marc dels programes europeus en tots els àmbits 
d’actuació dels membres associats.

CAPÍTOL II (MEMBRES)

ARTICLE CINQUÈ (Membres i adhesió)
Classes de membres

a) Col·lectivitats territorials: Administracions locals i regionals
Tenen la categoria de:

1. Membres fundadors:  Aquells que presentin el document de voluntat d’adhesió aprovat pels plens 
i els acords dels òrgans competents.

2. Membres efectius: Els que s’hagin adherit posteriorment.

b) Institucions no territorials
Tenen la categoria de:

3. Membres adherents:
- Les agrupacions territorials de la indústria i de les empreses del suro
- Els sindicats i organitzacions de treballadors
- Les cambres de comerç
- Les universitats
- Els centres d’ensenyament superior i els organismes de recerca
- Les associacions i agències de desenvolupament local i regional, i les organitzacions que puguin 

aportar experiència i coneixements per als objectius de l’Associació
- Els col· legis professionals
- Les entitats no governamentals de protecció del medi ambient

Dret a veu i vot
Tots els membres tenen dret a veu i vot, així com el dret a presentar propostes. 

Adhesions
La proposta de noves adhesions es sotmetrà a la Comissió Executiva en cada cas i a l’aprovació de 
l’Assemblea General.



25
XARXA EUROPEA DE TERRITORIS SURERS

ARTICLE SISÈ (Drets i deures dels membres) 
a) Són drets dels membres de l’Associació:
- Obtenir la màxima informació de les activitats de la Xarxa, de l’estat financer i del pressupost anual.
- Participar a l’Assemblea General exercint els drets de veu i vot, en els termes que estableix l’article 
cinquè, diferenciant els membres territorials dels no territorials.

- Escollir els càrrecs electes que representaran l’Associació.
- Presentar candidats per als càrrecs electes de l’Associació.

b) És un deure dels membres de la Xarxa pagar la quota anual i participar de forma proactiva en les 
activitats d’aquesta.

CAPÍTOL III (ÒRGANS SOCIALS)

ARTICLE SETÈ (Òrgans)
La Xarxa està integrada pels següents òrgans:
  - L’ Assemblea General
  - La Comissió Executiva
  - El Consell Fiscal
  - L’Associació Nacional de RETECORK

ARTICLE VUITÈ (Assemblea General)
1. Composició
Estarà integrada per un representant de cada entitat membre acreditat per aquesta o bé per les persones 
delegades, mitjançant document expedit pel representant o per la màxima autoritat de l’entitat. L’Assemblea 
General la dirigeix la Mesa, composta per un president, un vicepresident i un secretari, elegits en una llista 
conjunta pels òrgans col· legiats per l’Assemblea General. En cas d’impediment, el Vicepresident substitueix el 
President. El President té vot de qualitat en cas d’empat.

2. Reunions
Serà preceptiva la celebració d’una reunió ordinària l’any, que haurà de ser rotativa entre els països 
membres i segons l’ordre establert en el reglament intern de funcionament dels òrgans col·legiats. Quan 
les circumstàncies ho requereixin, es podran celebrar reunions extraordinàries, a instància del President 
o d’una quarta part del nombre de membres de l’Assemblea General.

3. El quòrum de constitució de l’Assemblea General
En primera convocatòria serà la meitat més u dels membres de la Xarxa. En cas de no constituir-se en 
primera convocatòria per manca de quòrum, una hora més tard es farà la segona convocatòria, essent 
necessària l’assistència d’una quarta part dels membres de la Xarxa amb dret a vot. No es podran adoptar 
en segona convocatòria acords d’especial transcendència com modificar els estatuts, la seu o la composició 
dels òrgans.

4. Forma d’adopció dels acords
Per regla general, els acords de l’Assemblea General seran per majoria simple, amb les excepcions de 
majoria qualificada que estableixen els estatuts.
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ARTICLE NOVÈ (Competències de l’Assemblea General)
L’Assemblea General tindrà com a competències: 
• Analitzar i aprovar

- L’informe anual d’activitats realitzades i l’informe financer
- La proposta d’activitats i el pressupost per a l’exercici següent
- La quota anual que hauran de satisfer els membres de la Xarxa
- La modificació dels Estatuts
- La ratificació de les noves adhesions a la Xarxa a proposta de la Comissió Executiva
- Les baixes
- La creació de les delegacions de l’Associació
- El nomenament de l’interventor/a

• Elegir els càrrecs

El President de la Mesa de L’Assemblea General tindrà com a competències:
Promoure i presidir les reunions tot assegurant el bon funcionament de l’Assemblea General i convocar 
les assemblees generals.

La data de tancament de l’exercici pressupostari i comptable de l’Associació serà el 31 de desembre de cada any.

ARTICLE DESÈ (Comissió Executiva)
1. Composició
L’òrgan responsable de l’administració, anomenat Comissió Executiva, elegit per l’Assemblea General, es-
tarà integrat per cinc membres titulars (un president i quatre vicepresidents) i cinc suplents. La presidèn-
cia podrà ser rotativa a partir de la fi del primer mandat, per acord de majoria absoluta dels membres 
de la Xarxa constituïts en l’Assemblea General. 
En cas d’impediment del President, el substituirà el Vicepresident del seu Estat membre. Els vicepresi-
dents, en la seva absència, seran substituïts pels seus suplents.
La Comissió Executiva és elegida en llista conjunta pels òrgans socials de l’Assemblea General, per la 
majoria dels seus membres.

2. Reunions
La Comissió Executiva es reunirà de forma ordinària dues vegades l’any com a mínim, cada vegada en 
un lloc diferent que es decidirà de forma rotatòria entre els Estats membres. Una d’elles coincidirà amb 
la celebració de l’Assemblea General ordinària.

3. Funcions del President
- El President és el màxim representant de la Xarxa, amb capacitat per assumir compromisos de gestió    
  d’aquesta, tant en el camp de les activitats com en el pressupost.
- Vetllarà perquè s’executin els acords adoptats per la Comissió Executiva i per l’Assemblea General.
- El President podrà delegar la seva representació en un membre de la Comissió Executiva.  
- La presidència serà rotativa entre els Estats membres, amb un límit de dos mandats.

4. Funcions del Vicepresident
Els vicepresidents tindran com a missió principal, entre d’altres, la de coordinar la Xarxa nacional de 
territoris surers del seu país, i poden tenir atribuïdes competències delegades.

5. Forma d’adopció dels acords
Els acords que adopti la Comissió Executiva seran per majoria simple.  El President és competent per 
certificar els acords d’aquesta Comissió Executiva.
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ARTICLE ONZÈ (Competències de la Comissió Executiva)
La Comissió Executiva tindrà com a competències:

- El seguiment dels acords adoptats per l’Assemblea General
- Garantir la gestió de la Xarxa en el camp de les competències delegades per l’Assemblea General
- Proposar noves adhesions de membres
- Elaborar l’informe anual d’activitats i l’informe econòmic
- Executar la proposta anual d’activitats i el pressupost
- Definir les atribucions dels membres de la Comissió Executiva
- Proposar a l’Assemblea General la creació de delegacions de la Xarxa

La Comissió Executiva elaborarà i aprovarà un reglament intern de funcionament dels òrgans col· legiats 
que definirà les modalitats de funcionament de la Xarxa, i que no podrà vulnerar allò que estableixen 
aquests estatuts.

ARTICLE DOTZÈ (Estructura tècnica)
Les funcions de la Comissió Executiva quedaran definides en el reglament intern.

ARTICLE  TRETZÈ (Consell Fiscal)
1. Composició
El Consell Fiscal estarà compost per tres membres: un president i dos vocals, elegits per l’Assemblea General en la 
llista conjunta dels òrgans socials (cossos socials).

2. Competències del Consell Fiscal
- Està facultat per requerir la documentació que cregui convenient i/o necessària per supervisar els 

comptes de la Xarxa.
- Haurà d’emetre un informe anual mitjançant el qual auditi els comptes de l’Associació. L’informe del Consell Fiscal 

es presentarà a l’Assemblea General quinze dies abans de la seva celebració, i contindrà tants judicis o propostes 
com cregui convenients per millorar i classificar l’estat dels comptes anuals.

3. Reunions i forma d’adopció d’acords
La reunió del Consell Fiscal coincidirà amb la reunió ordinària anual de l’Assemblea General. 
Els acords que adopti el Consell Fiscal seran per majoria simple.

ARTICLE  TRETZÈ bis (Associacions Nacionals)
1. Els membres d’un Estat podran agrupar-se en una Associació, en cas de que ho estimin adequat, per assolir, en el 

marc dels objectius generals de la Xarxa, els que siguin propis i específics de cada Estat així com per executar les 
línies de treball aprovades en Assemblea, tot d’acord amb la realitat del seu Estat.

2. Les Associacions Nacionals tindran capacitat d’actuar exclusivament en el marc del seu Estat, i les seves compe-
tències són:
- Relacions institucionals en el marc del seu Estat.
- Formular i gestionar projectes i recursos obtinguts en el marc del seu Estat.
- Firmar pactes i convenis i qualsevol altra actuació d’acord amb els objectius generals de RETECORK en el cas que 
aquestes actuacions es realitzin i/o tinguin el seu origen en tot o en part al territori del seu Estat.
- Qualsevol altra que els delegui l’Assemblea a proposta de la Comissió Executiva.

3. Cada Associació Nacional designarà una seu que haurà de ser un dels municipis membres de la Xarxa. El municipi 
designat serà responsable de la coordinació de la Xarxa en el seu Estat. La designació de seu es comunicarà a 
l’Assemblea General de RETECORK.

4. Les Associacions Nacionals es renovaran cada tres anys, coincidint amb les de l’Assemblea General, la Comissió 
Executiva i el Consell Fiscal.
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5. Per constituir-se en Associació Nacional serà necessari que ho acordin la majoria dels municipis associats a l’Estat 
reunits en Assemblea. Es donarà coneixement de la reunió al President de l’Assemblea General.

6. Són obligacions de les Associacions Nacionals:
- Desenvolupar els acords de l’Assemblea General de RETECORK.
- Informar, preceptivament, de les seves actuacions a l’Assemblea General ordinària, que tindrà coneixement 
d’aquestes.

   - Informar de les seves activitats al President de la Comissió Executiva de RETECORK, qui actuarà com coordinador 
de les Associacions Nacionals.
- Sense perjudicar les obligacions pròpies de cada Estat, es rendiran comptes al Consell Fiscal de RETECORK.

7. Tots els socis de la Xarxa Europea de Territoris Surers - RETECORK han d’adherir-se a les Associacions Nacionals 
del seu Estat, en cas d’existir. De la mateixa manera, si un municipi o entitat vol adherir-se a l’Associació Nacional 
de RETECORK, té l’obligatorietat d’adherir-se a la Xarxa Europea de Territoris Surers - RETECORK.

ARTICLE CATORZÈ (Elecció i durada dels mandats)
Els titulars dels òrgans socials (Comissió Executiva, Mesa de l’Assemblea General i Consell Fiscal) són elegits per 
l’Assemblea General per a un període de tres anys i podran ser reelegits per períodes de tres anys però sense poder 
superar dos períodes de mandat.

CAPÍTOL IV (DISPOSICIONS DIVERSES)

ARTICLE QUINZÈ (Patrimoni i fons)
Constitueixen ingressos de l’Associació:
   - Les quotes anuals fixades per l’Assemblea General
   - Els donatius, les subvencions i les esponsoritzacions
   - Els resultats de les seves activitats

L’adhesió a RETECORK estarà condicionada al pagament d’una quota anual. L’import de la quota el fixarà 
l’Assemblea General anual, per majoria absoluta.
A més de les quotes, la Xarxa podrà obtenir recursos provinents de les subvencions d’organismes o entitats públiques 
o privades.
Els fons a disposició de la Xarxa només es podran utilitzar per assolir els objectius definits en els seus estatuts.

ARTICLE SETZÈ (Quotes anuals)
Les quotes per sostenir el funcionament de l’Associació es satisfaran anualment, d’acord amb el que estableix el 
reglament intern, diferenciant entre:

- Les entitats territorials de primer grau (municipis), en funció del nombre d’habitants de dret.
- Les entitats territorials de segon grau i regionals (províncies, departaments, comarques, etc.).
- Les institucions no territorials (membres adherents).

L’import de les quotes es revisarà anualment d’acord amb la proposta de la Comissió Executiva.

El 10% de la quota de cada membre de RETECORK es traspassarà a l’Associació Nacional corresponent, en cas de 
que aquesta existeixi. El traspàs es realitzarà quan el soci hagi meritat i abonat degudament la totalitat de la seva 
quota a RETECORK.
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ARTICLE DISSETÈ (Esmenes als Estatuts)
L’Assemblea General podrà realitzar esmenes als Estatuts.
Aquestes esmenes hauran de ser acceptades per la majoria absoluta dels membres presents amb dret a vot, sempre 
que hi hagi quòrum suficient. 

ARTICLE DIVUITÈ (Dissolució)
L’Assemblea es dissol per decisió de dos terços del nombre legal dels membres presents a l’Assemblea General en 
convocatòria extraordinària per a tal propòsit.
En cas de dissolució, els béns patrimonials de la Xarxa revertiran en les institucions que determini l’Assemblea Gene-
ral que decreta la dissolució, sense que es pugui desvirtuar el caràcter no lucratiu de l’Associació.

ARTICLE DINOVÈ (Casos omisos)
Els casos no previstos en els Estatuts es regiran pel reglament intern aprovat en la Comissió Executiva.

ARTICLE VINTÈ (Dret de separació)
La separació de la Xarxa per part d’algun membre adherit es podrà realitzar, sempre que no es perjudiquin els 
interessos públics generals:

1.  A instància del soci, si reuneix els següents requisits:
a. Sol·licitar la baixa de la Xarxa acompanyant l’acord oportú de l’òrgan que en cada cas decidí l’adhesió inicial.
b. Estar al corrent de pagaments.

En aquest cas, es cursarà la baixa, prèvia comprovació del compliment dels requisits preestablerts, en el termini 
d’un mes des de la recepció de la documentació.

2.  Per un dels següents motius determinats per la Xarxa:
a. L’impagament de la quota de soci de 2 anys consecutius.
b. Quan s’efectuïn accions contràries als interessos públics generals de l’associació.

En aquest cas es cursarà la baixa des de la notificació de l’acord pres per l’Assemblea General en el sentit corres-
ponent. No obstant, el soci donat de baixa seguirà essent deutor per l’import acumulat fins a la data de l’acord.

En ambdós casos es procedirà a prorratejar la quota de l’exercici corrent en el que es produeixi la baixa 
per semestres.

ARTICLE VINT-I-UNÈ (Operacions de crèdit)
L’Associació RETECORK podrà endeutar-se a curt i a llarg termini per finançar projectes, inversions i altres programes 
que guardin relació directa amb el seu objecte social i la seva finalitat. Les condicions de les operacions de crèdit (pe-
ríode de carència, tipus d’interès, durada del crèdit i quantia) les aprovarà l’Assemblea General per majoria absoluta.

ARTICLE VINT-I-DOSÈ (Secretari)
El secretari de l’associació RETECORK ostentarà la funció de fedatari i d’assessor legal, amb facultats per certificar 
sobre els acords socials que adopti la Comissió Executiva, l’Assemblea i els altres òrgans complementaris.

DISPOSICIÓ FINAL
El règim associatiu que s’aplica a aquesta associació és el que conté la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, regu-
ladora del dret d’associació.


