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ESTATUTS

Capítol I. Denominació, fins i domicili
Article 1 Constitució
Amb la denominació ASSOCIACIÓ MARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR es constitueix
aquesta entitat, que regula les seves activitats d'acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24
d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques: la Llei orgànica
1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i els seus estatuts.
Article 2 Fins de l'associació
1. Els fins de l'associació són:
a) Oferir acompanyament pedagògic a infants en risc d'exclusió que cursin estudis d'Educació
Primària
b) Sensibilitzar les famílies i fer-les partícips del desenvolupament escolar dels infants, a través de
tallers.
c) Millorar el desenvolupament integral (escolar, familiar i social) tant dels Infants com dels adults
que se'n fan càrrec.
2. Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents:
a) Oferir assistència, suport i reforç escolar per a la realització de tasques escolars, per tal que els
Infants assoleixin el nivell acadèmic que els correspon per edat i etapa formativa.
b) Organitzar classes, tallers i altres activitats orientades a la millora de l'expressió oral, la lectura
comprensiva I l'escriptura en català.
c) Brindar atenció psicopedagògica als infants amb dificultats d'aprenentatge.
d) Sensibilitzar l'entorn familiar dels infants pel que fa a la importància de l'educació i del bon
rendiment acadèmic, per fomentar, aixl, la participació en la vida escolar dels menors.
e) Gestionar apadrinaments o mecenatges d'activitats extraescolars o de formació per a infants
amb tiabilitats destacades en casos en què les famílies a les que pertanyen no puguin assumirho
f) Fomentar l'educació en valors tant d'infants com d'adults.
g) Dur a terme activitats pràctiques, formatives i lúdiques orientades als pares i familiars dels
infants (com ara tallers de costura, cuina, ioga, música, teatre, etc.)
h) Establir relacions amb institucions públiques i privades amb la finalitat d'assolir el finançament
necessari per a portar a terme els fins propis de l'associació.
i) Organitzar activitats que ajudin a aconseguir el suport necessari per assegurar la continuïtat, la
finalitat i el manteniment de l'associació.
j) Promoure el voluntarial mitjançant els anomenats "col·laboradors voluntaris", que oferiran el
suport necessari per a qualsevol de les actuacions que porti a terme l'associació.
3. Aquesta entitat vetlla perquè les seves activitats integrin la perspectiva de gènere
4. En queda exclòs tot ànim de lucre.
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5. L'Associació narinan Projecte Social Familiar inicia les seves activitats el mes de gener de 2017.
}

Articles Domicili
1. El domicili de l'associació s'estableix a Barcelona, i radica al carrer Tuset, núm. 10. 3r la (GP
08006)
2. L'àmbit d'actuació és Catalunya.
Article 4 Durada
L'Associació té una durada indefinida. Es dissol per acord de l'Assemblea General Extraordinària
adoptat de conformitat amb aquests Estatuts o per les causes previstes per la Llei.
Article 5 Interpretació d'aauests Estatuts
La Junta Directiva és l'òrgan competent per a interpretar els preceptes dels presents Estatuts i per a
suplir les eventuals llacunes, sempre de conformitat amb la normativa legal vigent en matèria
d'associacions professionals.
Capítol II. El associats; Tipologia, drets i obligacions
Article 6 Socis i tipologia d'associats
1. Poden formar part de l'associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i
voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.
Pel que fa a les persones físiques:
- Han de tenir la capacitat d'obrar i ser majors de 18 anys.
- Només tindran dret a vot i podran ocupar càrrecs en els òrgans de govern els majors d'edat
amb capacitat jurídica per actuar.
Pel que fa a les persones jurídiques:
- La sol·licitud d'ingrés ha de ser acordada per la Junta Directiva.
- Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d'excloure la
possibilitat de formar part d'una associació.
- Per integrar-se a l'associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual
prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a
l'assemblea general més immediata.
2. L'associació disposarà del Llibre de registre d'associats.
3. Hi ha quatre classes de socis:
a) Fundadors
b) Honorífics
c) Protectors
d) Ordinaris
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- Seran socis fundadors les persones físiques que han subscrit l'Acta Fundacional.
- Seran socis honorífics aquelles persones físiques o jurídiques nomenades per l'Assemblea
General a proposta de la Junta Directiva. Aquests no hauran d'abonar cap quota, si bé podran
fer-ho voluntàriament.
- Seran socis protectors aquelles persones jurídiques (degudament representades) que,
acceptades per la Junta Directiva, abonin la quota anual que els sigui fixada, o bé una altra de
superior assenyalada voluntàriament.
- Seran socis ordinaris aquelles persones físiques acceptades per la Junta Directiva. Tenen tots
els drets i deures descrits als estatuts.

Article 7 Drets
Són drets dels membres de l'associació majors de 18 anys:
a) Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General.
b) Ser elegits per als llocs de representació o per formar part de les comissions.
c) Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
d) 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.
e) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels
mandataris de l'associació.
0 Ser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
g) Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
h) Rebre els serveis que l'associació ofereix en compliment de les seves finalitats i segons amb el
que s'estableix als estatuts.
i) Formar part dels grups de treball, sempre que ho decideixi la Junta Directiva,
j) Tenir un exemplar dels estatuts i del reglament de règim intern.
k) Poder consultar els llibres de l'associació.

Article 8 Deures.
Són deures dels membres de l'associació
a) Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.
b) Contribuir a pagar les despeses de l'associació amb el pagament de quotes anuals
determinades per la Junta Directiva determini (quota social). El pagament de la quota social es
farà anualment, segons la data en què cada soci es doni d'alta. Si no es fa efectiu el pagament
de la quota social, es donarà de baixa el soci i perdrà els seus drets com a tal. Queden
exempts de qualsevol quota els socis honorífics i el socis fundadors, si bé podran fer-ho
voluntàriament.
d) Presentar degudament signades pel representant legal totes les autoritzacions i registres que
necessiti la Junta Directiva per formalitzar la condició de soci.
e) Respectar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de l'associació.
f) Complir les obligacions que estableixin els estatuts.

Article 9 Aportacions
Els associats poden fer aportacions de béns o diners al patrimoni de l'associació.
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Article 10 Pèrdua de la condició d'associat. Rèaim disciplinari
1. Són causes per ser donat de baixa de l'associació:
a) Que ho decideixi ia persona interessada, que ha de comunicar per escrit a ia Junta Directiva la
seva decisió.
b) No satisfer les quotes fixades.
c) No complir ies obligacions estatutàries.
d) No complir ei Reglament de Règim Intern de l'associació.
Si es perd ia condició d'associat, no es té ei dret a recuperar ies aportacions que hagi fet.
2. Règim disciplinari
L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents
poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de l'associació, segons el que estableixi el
Reglament de Règim intern.
La sanció és precedida per l'expedient disciplinari, que es incoat per ia Comissió Disciplinaria, la qual
és nomenada per ia Junta Directiva tan aviat com es tingui notícja dels fets sancionabies, i és
aquesta Comissió ia que dóna audiència a l'interessat analitzant el seu cas. Instruït l'expedient, és
lliurat a la Junta per tai que els membres que no formen part de la Comissió Disciplinaria resolguin
durant la primera Junta que es convoqui. Això no obstant, contra l'acord de sanció pres per la Junta,
que ha d'ésser comunicat a i'intefèssat per escrit, aquest pot interposar recurs davant l'Assemblea
mitjançant escrit adreçat ai president durant un període de 15 dies.
Són infraccions lleus:
a) les simples irregularitats en el compliment dels deures establerts en els Estatuts o les normes
que els desenvolupin, quan no tinguin repercussions greus per a les activitats o els objectius de
l'associació,
b) ia manca de compliment de les prescripcions dels Estatuts o tes normes que els desenvolupin
comesa per simple negligència i sense intencionalitat, quan no tinguin repercussions greus per
a les. activitats o els objectius de l'associació,
c) les conductes tipificades com a infraccions greus quan concorrin circumstàncies atenuants
quan no tinguin repercussions greus per a ies activitats o els objectius de l'associació.
Són infraccions greus:
a) les accions deliberadament contràries als drets que reconeixen els Estatuts o les normes que
els desenvolupin, quan no tinguin repercussions greus per a les activitats o els objectius de
l'associació,
b) els incompliments deliberats dels deures establerts en els Estatuts o les normes que els
desenvolupin, quan no tinguin repercussions greus per a les activitats o els objectius de
l'associació,
c) la reincidència en la comissió d'infraccions lleus en els darrers dotze mesos des de ia
comissió d'una infracció lleu,
d) les infraccions que hagin servit per facilitar o encobrir altres infraccions,
e) ies conductes tipificades com a infraccions molt greus quan concorrin circumstàncies
atenuants.
Són infraccions molt oreus:
a) les accions deliberadament contràries als drets que reconeixen els Estatuts o les normes que
els desenvolupin que tinguin repercussions greus per a les activitats o els objectius de
l'associació,
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b) els incompliments deliberats dels deures establerts en els Estatuts o les normes que els
desenvolupin que tinguin repercussions greus per a les activitats o els objectius de
l'associació,
c) la reincidència en la comissió d'infraccions greus en els darrers dotze mesos des de la
comissió d'una infracció greu.
3. Les infraccions lleus podran ésser sancionades amb advertiment o multa fins a 60 €, les
infraccions greus podran ésser sancionades amb advertiment o multa fins a 300 € i les infraccions
molt greus podran ésser sancionades amb multa fins a 600 € i/o separació de l'associació. Les
sancions tian de guardar una relació d'adequació i proporcionalitat necessàries amb les infraccions
comeses, tenint en compte el perjudici causat a les activitats o els objectius de l'associació i la
negligència o voluntat de l'infractor.
Capítol III. Organització
Article 11 òrgans de l'associació
Els òrgans de l'Associació són l'Assemblea General i la Junta Directiva. El President de la Junta
Directiva, ho és també de l'Associació.
Article 12 Obligatorietat dels acords
1. Els acords adoptats pels òrgans de l'Associació dins l'àmbit de llur competència obliguen a tots els
associats i són immediatament executoris, sense perjudici dels recursos que puguin interposar-s'hi.
2. Els actes que, segons la Llei i els presents Estatuts, s'hagin d'inscriure al Registre d'Associacions,
només podran ser oposats a tercers i produir-los efectes en contra a partir del moment de la seva
inscripció.
Capítol IV. L'Assemblea General
Article 13 Composició i Facultats
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret
propi i irrenunciable.
2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per
majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els
qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.
4. L'Assemblea General té les facultats següents:
a) Aprovar, si escau, la gestió de la Junta Directiva, el pressupost i els comptes anuals.
b) Elegir i separar els membres de la Junta Directiva i controlar-ne l'activitat.
c) Modificar els estatuts.
d) Acordar la forma i l'import de les contribucions al finançament de l'associació o al pagament de
les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l'associació.
e) Acordar la transformació, la fusió, l'escissió o la dissolució de l'associació.
f) Acordar l'ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
g) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
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h) Aprovar el Reglament de Règim Intern i les seves modificacions.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci. i també les altes i les baixes degudes a una
raó diferent de la separació definitiva.
j) Ratificar, si escau, les baixes disciplinàries i les altres sancions imposades per la Junta
Directiva per falles molt greus.
k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de
l'associació.

1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels sis mesos
següents a la data de tancament de l'exercici econòmic.'
2. La Junta Directiva pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que tio
considerí convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels socis; en aquest cas, l'assemblea
ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.
3. L'Assemblea és convocada per la Junta Directiva mitjançant una convocatòria que ha de contenir,
com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
4. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i
mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada de socis que ha de tenir
l'associació.
5. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi és, l'han
de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més antiguitat de la Junta. Hi ha d'actuar
com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
6. El secretari estén l'acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president. Hi ha de
figurar un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les
votacions i la llista de les persones assistents.
7. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi
que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha
d'estar a disposició dels socis.
Article 15 Assistència
1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades
presents o representades.
2. El 10 % dels socis poden sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l'ordre del dia d'un o més
assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç
del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s'ha de reunir.
L'assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que
s'hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d'una nova
assemblea general.

9
Estatuts - Associació narlnan Projecte Social Farrtlllar

'.J

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre d'associacions de
Barcelona
Amb el codi segur de verificació 81017v26x77k06s es pot consultar aquest document a l’adreça
http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Data: 06/04/2020

Pàg. 9/ 18

ESTATUTS / ASSOCIACIÓ MARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR

Article 16 Acords
1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de rassociació.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució
d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o
alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels socis presents o representats (els vots
afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es
presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o
representats (més vots a favor que en contra).
Capítol V. La Junta Directiva
Article 17 Composició
1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació. Componen aquest òrgan;
a) President
b) Vicepresident
c) Tresorer
d) Secretari
e) Director pedagògic
f) Vocal fundador^
g) Vocal fundador 2
ti) Vocal fundador 3
i un màxim de 2 vocals més, que seran nomenats per l'Assamblea General a proposta de la Junta
Directiva. Els càrrecs de vocals fundadors es poden substituir, si escau, per altres vocals.
2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han d'estar associats i ser majors d'edat, es fa
per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver
acceptat el càrrec.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs es comunicaran al Registre d'Associacions mitjançant
un certificat, emès pel secretari amb el vistiplau del president, que ha d'incloure també l'acceptació
de les persones que passen a ocupar aquests càrrecs.
4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament. Se'ls pot compensar les
despeses que han suportat per a l'exercici del seu càrrec amb les mateixes condicions que un
voluntari. Les despeses rescabalades per l'exercici del seu càrrec no tributen a la declaració d'IRPF.
Es contempla que el 50% de membres de la Junta Directiva pugui treballar de forma remunerada per
l'associació, però mai poden ser remunerats pels càrrecs directius que ocupen. Per l'exercici del seu
càrrec gratuït, el membre de la Junta Directiva no ha de cotitzar, ja que no té contraprestació
econòmica. Si obté una remuneració, haurà d'encabir-se en una relació en la que es preveu una
contraprestació.
Article 18 Execució dels càrrecs
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període màxim de cinc anys,
sense perjudici que puguin ser reelegits.
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2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot
esdevenir-se per;
a) Mort 0 declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les
jurídiques.
b) Incapacitat o inhabilitació.
c) Renúncia notificada a la Junta Directiva.
d) Separació acordada per l'Assemblea General.
e) Qualsevol altra causa que estableixin ta liel o els estatuts.
3. Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de
l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar
provisionalment el càrrec vacant.
Article 19 Facultats
La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei;
així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes,
instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics
i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
d) Proposar a l'Assemblea GeneraLla defensa de l'establiment de les quotes que els membres del'associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els
aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de
l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a
proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones,
per aconseguir:
- subvencions o altres ajuts tant d'entitats públiques i/o privades, així com de persones
físiques.
- l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també
un centre recursos obert a les activitats que porta terme l'associació, sempre amb la finalitat
que marquen els fins d'aquesta.
I) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i
disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article
37.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en
la primera reunió de l'Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a cap altre òrgan de
govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.
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Article 20 Convocatòría
1.-La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que l'hagi de substituir,
s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap
cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.
2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan el president la convoqui amb aquest caràcter o bé si
ho sol·licita un terç dels membres que la componen.
Article 21 Assistència
1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si s'ha convocat amb antelació i hi ha un quòrum
de la meitat més un dels seus membres.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin,
encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president o del secretari o
bé de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.
Article 22 Delegacions i nominacions
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en un o diversos grups de treball si
compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que
els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagi d'autoritzar o aprovar
l'Assemblea General.
Article 23 Organització
1. Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i els han de signar el
secretari i el president.
2. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè
s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.
Capítol VI. La presidència
Article 24 Funcions
1. Són pròpies de la presidència les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta
Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.
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f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l'Assemblea General o la Junta
Directiva.
2. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, per la figura del vicepresident.

Capítol VII. La tresoreria
Article 25 Funcions
El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també
l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els
rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva,
les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en
establiments de crèdit o estalvi.
Capítol VIII. La secretaria
Article 26 Funcions
1. El secretari ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de
les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui
lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.
2. El secretari és substituït, en cas d'absència o malaltia, per un vocal.
Capítol IX. Director pedagògic
Article 27 Funcions
Són funcions del càrrec de director pedagògic:
a) Ideació, planificació , execució i avaluació de projectes i programes educatius de l'associació.
b) Assessorament pedagògic.
c) Seguiment i dinamització del servei de formació.
d) Seguiment i suport als tallers.
e) Assistència a les reunions amb d'altres entitats relacionades amb la responsabilitat de la plaça.

Capítol X. Els col·laboradors
Article 28 Col·laboradors
1. Poden ser col·laboradores les persones físiques o jurídiques que participin amb aportacions
econòmiques, materials i/o personals en tots o en algun dels projectes que es duguin a terme a
l'associació.
2. Els col·laboradors no adquireixen la condició de soci, però tenen dret a rebre informació respecte
els projectes i activitats en els quals col·laboren.
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Capítol XI. Els col·laboradors voluntaris
Article 29 Definició
1. La incorporació dels voluntaris a l'associació es formalitzarà per escrit mitjançant el compromís de
voluntariat.
2. Les persones voluntàries han de tenir la capacitat d'obrar i ser major de 18 anys. Els menors de 18
anys poden adquirir la condició de voluntari amb l'autorització degudament signada dels pares o
tutors.
3. Les persones que col·laborin en règim de voluntariat seran registrades en el llibre del voluntariat.
4. Els col·laboradors voluntaris han de signar degudament totes les autoritzacions i registres que
necessiti la Junta Directiva per formalitzar la condició de voluntari.
5. Els col·laboradors voluntaris no han de ser necessàriament associats.
6. El compromís d'actuació que suposa el voluntariat es fonamenta en una decisió lliure i personal
motivada per principis de solidaritat i altruisme.
7. El voluntari ha de fonamentar la seva acció en els principis d'associació i participació democràtica,
respecte a la dignitat, igualtat i llibertat de la persona.
Article 30 Drets
Són drets~de les persones voluntàries:
a) Obtenir informació de l'associació, sobre el funcionament, les finalitats i les seves activitats,
suport en ei desenvolupament de l'acció voluntària i mitjans per poder exercitar-la
convenientment.
b) Rebre la formació necessària per al desenvolupament de l'activitat.
c) Ser tractat sense discriminació i amb tot respecte a la seva condició i creences.
d) Gaudir d'acreditació suficient com a voluntari/ària davant de tercers i obtenir certificació de la
seva participació en els programes.
e) Participar activament en l'elaboració, planificació, execució i avaluació dels programes i
activitats on col·labori, amb el reconeixement social de la seva activitat
f) Ser coberts dels riscos derivats de l'activitat que du a terme com a voluntari i dels danys que,
involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la seva activitat.
g) Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària i el compromís de les tasques
definides conjuntament, el temps i horari que hi podrà esmerçar i les responsabilitats
acceptades per cadascú.

Article 31 Deures
Són deures de les persones voluntàries:
a) Cooperar en la consecució dels objectius del programa on participi per al compliment dels
compromisos adquirits dins de l'organització.
b) Realitzar l'activitat a què s'ha compromès amb responsabilitat, bona fe i gratuïtat, donant suport
de manera activa a la seva entitat i respectant les normes internes de funcionament.
c) Observar les mesures de seguretat i higiene reglamentades i aquelles que siguin adoptades
per l'entitat.
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d) Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui ser oferta pel beneficiari o
per tercers en virtut de la seva actuació.
e) Mantenir la confidencialitat, sense perjudici dels drets de la persona, de les informacions
rebudes i conegudes en el desenvolupament de la seva activitat, tant respecte dels beneficiaris
com de l'entitat.
f) En cas de renúncia, notificar-la amb antelació o continuar l'activitat fins que puguin adoptar-se
les mesures necessàries.

Capítol XII. Altres figures
Article 32 Grups de treball
1. La creació i constitució de qualsevol Grup de TrebaH'l'han de plantejar a la Junta Directiva els
membres de l'associació que vulguin formar-los o ser proposats per la Junta Directiva. El grup de
treball ha d'explicar les activitats que es proposen dur a terme.
2. La Junta Directiva analitzarà els diferents grups de treball, i un cop al mes ha de rebre de les
persones que se n'encarreguin un informe detallat de les seves actuacions.
Article 33 Personal laboral
És competència de la Junta Directiva, amb el vistiplau de l'Assemblea General, contractar personal,
si escau, per a la realització de les tasques necessàries en cada moment.
Capítol XIII. El règim econòmic
Article 34 Recursos econòmics
1. Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:
a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres.
b) les subvencions oficials o particulars.
c) les donacions, les herències o els llegats.
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se.
e) activitats de captació de fons
2. L'associació no disposa de patrimoni fundacional.

Article 35 Quotes
1. Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant
quotes 0 derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de
la Junta Directiva.
2. L'associació estableix quotes anuals (anomenades quotes socials), que s'han d'abonar de l'1 al 15
de gener de cada any. Es contempla la possibilitat d'establir quotes extraordinàries.
3. Les particularitats segons el tipus de soci queda descrit el l'article 6.
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Article 36 L'exercici econòmic
L'exercici econòmic coincideix amb i'any natural i queda tancat ei 31 de desembre.
Article 37 Els comptes corrents
1. En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estaivi. hi han
de figurar les signatures del president i el secretari.
2. Per poder disposar dels fons calen dues signatures: ia del president i la del secretari o ei tresorer.
Capítol XIV. Llibres de rassoclacló
Article 38 Llibres de comptabilitat
L'associació fa ús del llibre diari i del llibre d'inventaris i comptes anuals, a ia vegada que té en
funcionament un llibre de caixa en què es detallin els ingressos i les despeses:
a) Llibre diari: ei dia a dia les operacions relatives a l'activitat. Tanmateix, s'hi poden fer anotacions
conjuntes dels totals de les operacions per períodes no superiors a un mes si aquestes es
detallen en altres llibres o registres concordants.
b) Llibre d'inventaris i comptes anuals: s'ha d'obrir amb l'inventari inicial, i s'hi han de transcriure
anualment l'inventari de tancament de l'exercici i els comptes anuals.

Article 39 Llibres d'actes, llibre d'associats i llibre de voluntaris
L'associació fa ús de tres llibres de comptabilitat:
a) Llibre d'actes: conté les actes de les reunions dels òrgans col·legiats, autenticades de la
manera que estableixin els estatuts o, si no l'estableixen, amb la signatura del secretari i el
vistiplau del president de l'òrgan. Es poden obrir llibres d'actes separats per ais diversos
òrgans, però s'han d'agrupar en un de sol al final de l'exercici corresponent.
b) Llibre d'associats: conté una relació actualitzada dels associats amb les dates d'aita i de
baixa de l'associació i ei domicili.
c) Llibre de voluntaris: conté la relació dels voluntaris que col·laboren amb l'associació amb una
descripció mínima de la tasca que fan i de la seva capacitació especifica, si en tenen.

Capítol XV. Difusió
Article 40 Lloc web
L'associació, d'entre altres modes de difusió, comptarà amb un lloc web i amb l'ús de les xarxes
socials.
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Capítol XVI. La dissolució
Article 41 Acord
L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb carácter extraordinari
expressament per a aquest fi.
Article 42 Mesures de dissolució
1.
Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant
pel que fa a la destinació deis béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de
qualsevol operació pendent.
2.
L'Assemblea está facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3.
Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat
queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4.
El romanent net que resulti de la liquidació de l'Associació s'ha de lliurar directament (a) a alguna
de les entitats considerades com a entitats beneficiàries del mecenatge als efectes previstos en els
articles 16 a 25, tots dos inclusivament, de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les
entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, o (b) a entitats públiques de
naturalesa no fundacional que persegueixin finalitats d'interès general.
La decisió correspon a l'Assemblea General. Amb caràcter preferent el romanent net es destinarà a
qualsevol d'aquestes entitats identificades en els apartats (a) i (b) anteriors, que en l'àmbit territorial
d'actuació de l'Associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques.
5.
Les funcions de liquidació i d'execució deis acords a qué fan referència els apartats anteriors
d'aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix
aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

Diligència per fer constar que aquests estatuts s'han aprovat en l'assemblea general de data 16 de julio
de 2019.

VISTIPLAU DE LA PRESIDENTA

LA SECRETÀRIA

Sylvia Wangüemeh Figueras, amb DNI
número 40.522.326.Y

Eulàlia Comas Lamarca, amb DNI número
46.131.419.C
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