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CAPITOL I

Capítol I. Constitució, denominació i domicili social
Art. 1
L’associació “ESPLAIS CATALANS”, la qual podrà utilitzar l’acrònim “Esplac”, és una entitat que té com a
marc d’actuació el territori de Catalunya, i agrupa persones físiques i jurídiques, infants, adolescents i
joves i Esplais, que comparteixen inquietuds i treballen per un projecte pedagògic i ideològic comú.
L'associació s’empara en l’article 22 de la Constitució i regularà les seves activitats d’acord amb la llei
7/1997 de 18 de juny d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol) i els seus estatuts.

Art. 2
Esplac es defineix com una entitat educativa, laica, independent i democràtica, de base voluntària, i amb
voluntat de transformació social.

Art. 3
El projecte ideològic i pedagògic d’Esplac es basa en els valors de la laïcitat, la transformació social i el
voluntariat:
•

Laïcitat: Som un moviment a favor de la llibertat de pensament i de l'elecció de cultes i som
respectuosos amb les creences de cadascú. Entenem la laïcitat com un element de respecte mutu,
per tant, sempre hi tindran cabuda totes les persones les creences de les quals respectin la
llibertat dels altres ja que aquest és un element essencial i irrenunciable.

•

Transformació social: l'entenem com un procés de canvi de la societat i de l'entorn immediat a
favor del respecte, de la igualtat i dels drets humans, sempre amb l'esperit crític que caracteritza
la nostra tasca educativa.

•

Voluntariat: El compromís i la responsabilitat que assumeixen els i les joves dels equips de
monitores dels esplais es basa en l'associacionisme educatiu. Per aquest motiu els esplais
d'Esplac creiem en un model voluntari que fomenti la relació entre iguals.

Art. 4
Els objectius educatius que es comparteixen en el si d'Esplac a grans trets són:
•

Apostar per una educació integral, globalitzadora i alliberadora.

•

Formar persones lliurepensadores, conscients del seu entorn cultural, socialment responsables,
crítiques, solidàries, respectuoses i amb curiositat pel món que les envolta.
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•

Que infants i joves s'arrelin a la comunitat més propera, barri i/o poble, com a punt d'inici d'una
consciència més àmplia, de la cultura popular i del coneixement de la història i la realitat de
Catalunya com a mosaic i model d'inclusió de manifestacions diverses.

•

Manifestar la nostra vocació internacionalista que s'expressa en la voluntat de conèixer realitats
de tot el món.

•

Treballar vers una societat més justa i igualitària, potenciant l'amor per la natura, la
humanització de la vida humana i on tots els drets humans siguin respectats, per això estem
oberts a tots els infants i joves que vulguin participar en les nostres activitats, cercant solucions
per poder incloure totes les realitats personals.

Art. 5
Esplac és una Associació educativa i juvenil i les seves activitats no tenen cap afany de benefici o lucre.

Art. 6
El domicili de l’Associació està a la ciutat de Barcelona, carrer Avinyó, 44 2n pis. Els diferents sectors
geogràfics podran tenir seu a d’altres poblacions de Catalunya.
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Capítol II. Objectiu
Art. 7
L’objectiu de l’Associació és ajudar a créixer en tota la seva plenitud els infants, joves i monitors/es. Per
aconseguir aquest objectiu, l’Associació es proposa:
7.1 Coordinar l’acció dels Esplais
7.2 Donar suport en la creació de nous esplais i en l'expansió del moviment.
7.3 Dur a terme campanyes de sensibilització social sobre la importància de l'associacionisme
educatiu.
7.4 La formació de monitores i monitors
7.5 Publicar i promoure la publicació de materials especialitzats
7.6 Desenvolupar projectes socioeducatius per a infants, joves i monitores i monitors
7.7 Desenvolupar projectes amb infants i joves i entitats d’arreu del món
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Capítol III. Òrgans de l'associació i funcionament
Art. 8
Aquests òrgans són:
8.1 A nivell de Catalunya:
◦

Assemblea General

◦

Equip de Coordinació

◦

Gran Comitè

◦

Comissions i Grups de Treball

8.2 A nivell de sector:
◦

Assemblea General del Sector

◦

Equip General del Sector

◦

Reunions i assemblees de Sector

◦

Comissions de Sector

Art. 9
L’Assemblea General és l’òrgan suprem de participació i decisió de l’Associació. Poden participar-hi tots
els socis i les sòcies de la mateixa. Per exercir el seu dret a vot, els socis i les sòcies de ple dret trien un
representant del Centre d’Esplai al que pertanyen. Aquest representant ha de designar-se i acreditar-se
segons les normes que es marquin al Reglament de Règim Intern. L’Assemblea podrà reunir-se en sessió
ordinària i en sessió extraordinària.

Art. 10
L’Assemblea General Ordinària es reunirà un cop a l’any. L’Assemblea General Extraordinària es reunirà
sempre que sigui convocada per l’Equip de Coordinació per pròpia iniciativa o a petició del 20% dels socis
de ple dret.

Art. 11
L’Assemblea General haurà de convocar-se per escrit amb trenta-set dies d'antelació, comunicant-ho a
tots els membres. Aquesta Assemblea serà vàlida en única convocatòria qualsevol
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que sigui el nombre d’assistents.

Art. 12
Formarà la mesa de l’Assemblea el President/a de l’Associació, un moderador/a i un Secretari/ària
proposats per l’Equip de Coordinació i ratificats per l’Assemblea.

Art. 13
Els acords de l’Assemblea es prendran per:
•

la majoria simple dels vots emesos, que resultarà quan els vots afirmatius superin els negatius,
sense considerar els vots en blanc i els nuls com alternatives de vot, en els següents casos:

•

◦

aprovació de l'Ordre del dia.

◦

aprovació de l'acta de l'assemblea.

◦

aprovació de l'admissió i expulsió de socis.

◦

totes aquelles votacions que no quedin reflectides en aquests estatuts.

la majoria absoluta dels vots emesos, que resultarà quan els vots afirmatius superin el 50% dels
vots emesos, en els següents casos:

•

◦

aprovació de la memòria de curs.

◦

aprovació del Pla de Treball de curs.

◦

aprovació del pressupost anual.

◦

elecció dels membres de l'Equip de Coordinació.

◦

ratificació de la Secretaria General.

◦

ratificació de l'Interventor de Comptes.

◦

aprovació del compte de resultats.

◦

aprovació de l'aplicació del romanent.

◦

aprovació de les resolucions.

◦

aprovació o modificació de la carta de gestió responsable de recursos.

◦

aprovació o modificació dels criteris de distribució als esplais.

la majoria qualificada dels vots emesos, que resultarà quan els vots afirmatius superin el 66% del
quòrum:
◦

aprovació i/o modificació dels Estatuts i del Reglament de Règim Intern.
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◦

aprovació del Pla Estratègic.

En el cas que cap esplai demani sotmetre l'Ordre del Dia, la composició de la mesa o l'acta de l'assemblea
a votació es considerarà que aquests tres punts s'han aprovat per consens.
La decisió d'incloure esmenes a la documentació es prendrà per la mateixa majoria que es necessiti per
aprovar la documentació a la que es presenta.
En el cas de les eleccions, si hi ha més candidatures que vacants, surt elegida la que obté un major
nombre de vots a favor.

Art. 14
Són funcions de l’Assemblea General:
14.1 L’examen i l’aprovació de la memòria anual d’activitats.
14.2 L’examen i l’aprovació del compte de resultats i el balanç de l’exercici anterior.
14.3 L’examen i l’aprovació del Pla de Treball de l'associació. (a petició d’un 10% dels esplais de
l’associació de tres sectors geogràfics diferents es podrà votar un dels projectes per separat. Els
terminis per presentar la sol·licitud són els mateixos que s’apliquen a la presentació de
resolucions)
14.4 L’examen i l’aprovació del pressupost d’ingressos i despeses per cada exercici.
14.5 L'examen i aprovació del Pla Estratègic de l'associació.
14.6 L’elecció dels membres de l’Equip de Coordinació.
14.7 L’elecció del President/a de l’Associació.
14.8 L’admissió i expulsió del socis i sòcies de l’Associació.
14.9 La ratificació de la creació i dissolució de Sectors Geogràfics.
14.10 La fixació de les quotes socials a proposta de l’Equip de Coordinació.
14.11 La reforma dels estatuts i l’aprovació i modificació del Reglament de Règim Intern.
14.12 L’aprovació per federar-se i des-federar-se amb altres entitats.
14.13 La ratificació de l'elecció de la Secretaria General.
14.14 La dissolució de l’Associació.
I totes aquelles que no quedin recollides en aquests Estatuts o en el Reglament de Règim Intern
exceptuant totes aquelles votacions que siguin competència de les assemblees generals dels sectors
geogràfics.
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Art. 15
L’Equip de Coordinació és l’òrgan executiu de l’Associació i actua per delegació de l’Assemblea General.
Està format pels següents càrrecs: Presidència, dues Vice-presidències, Tresoreria, Secretaria i un nombre
de vocals de com a mínim un i no superior a sis.
També en forma part la Secretaria General amb veu i sense vot, essent nomenat pel mateix Equip de
Coordinació i ratificat posteriorment per l’Assemblea.

Art. 16
Les persones que siguin escollides per formar part de l’Equip de Coordinació tindran un mandat de dos
anys. Cada persona podrà ser elegida fins a un màxim de tres cops. La Presidència podrà ser elegida fins a
un màxim de tres cops sent 4 el nombre màxim de mandants que es poden fer sumant els que es fan com
a president/a i els de membre de l'Equip de Coordinació.
Els membres de l’Equip de Coordinació han de ser associats. No poden formar part de l’Equip de
Coordinació els associats i associades que desenvolupin una activitat retribuïda per l’Associació.

Art. 17
Les persones que ocupin els diferents càrrecs de l’Associació ho han de fer de manera voluntària i, per
tant, no tindran cap tipus de compensació econòmica per raó del mateix.

Art. 18
Seran funcions de l’Equip de Coordinació:
18.1 La Direcció de l’Associació.
18.2 Executar els acords de l’Assemblea General.
18.3 Administrar el Patrimoni.
18.4 Realitzar tot tipus d’operacions de canvi, crèdit o qualsevol altra classe i en qualsevol forma
amb entitats bancàries; molt especialment obrir, prosseguir i cancel•lar comptes corrents.
18.5 Prendre diners o préstecs, per a l’associació, amb qualsevol garantia.
18.6 Sol•licitar i rebre subvencions d’entitats o estaments públics o privats.
18.7 Atorgar tota classe de negocis jurídics, qualsevol que sigui el seu objecte, en document
públic o privat.
18.8 Atorgar poders sense altres limitacions que les legals o les que es deriven d’aquests Estatuts.
18.9 La proposta d’admissió o d’expulsió de membres de l’Associació a l’Assemblea General.
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18.10 Tota classe d’actes que facin possible complir les finalitats de l’Associació i no siguin
competències de l’Assemblea General o d’altres òrgans de l’Associació.
18.11 Vetllar per l'assoliment dels objectius per part de les comissions i grups de treball, donantlos suport i creant-ne segons el que marqui el pla de treball així com nomenar les persones
comissionades necessàries.
18.12 Donar suport i atenció personalitzada als diferents equips de treball i socis i sòcies de
l'entitat.

Art. 19
L’Equip de Coordinació prendrà els acords per majoria simple. En cas d’empat decidirà la Presidència.

Art. 20
Seran funcions de la Presidència:
20.1 Presidir l’Assemblea i l’Equip de Coordinació.
20.2 Dirigir l’Associació
20.3 Representar l’Associació en aquells actes o estaments que per la seva condició li pertoqui, o
quan li sigui demanat per l'Equip de Coordinació
20.4 Estendre les certificacions sobre els afers de l’Associació i aixecar actes de les reunions de
l’Equip de Coordinació
20.5 Vetllar per les finalitats de l’Associació

Art. 21
Seran funció de les Vice-presidències:
21.1 Representar l’Associació en aquells actes o estaments que sigui delegat per absència o
voluntat de la Presidència
21.2 Vetllar per les finalitats de l’Associació

Art. 22
La Secretaria s’encarregarà de la custòdia de la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i signar les
actes de l’Assemblea, redactar i autoritzar les inscripcions dels socis i sòcies, mantenir actualitzats els
llistats de membres de l’Associació així com organitzar l’arxiu de l’Associació.

Art. 23
12
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L’assumpció del càrrec de Tresoreria implica la custòdia i control dels recursos de l’Associació, així com
també l’elaboració del pressupost, el balanç i el compte de resultats a fi de sotmetre’ls a votació de
l’Assemblea.

Art. 24
Seran funcions de la Secretaria General:
24.1 La Direcció de les secretaries administrativa i tècnica de l’Associació
24.2 L’execució dels projectes que li siguin encarregats per l’Equip de Coordinació
24.3 Representar l’Associació en tot allò que li sigui sol•licitat per l’Equip de Coordinació
24.4 Portar els afers ordinaris coordinadament amb els membres de l’Equip de Coordinació
24.5 Responsabilitzar-se de l’administració, gestió i recursos de l’Associació
24.6 Portar els llibres de comptabilitat
24.7 Totes aquelles funcions que li siguin assignades per l’Equip de Coordinació

Art. 25
25.1 La Secretaria General assisteix a totes les reunions de l’Equip de Coordinació amb veu i
sense vot.
25.2 La Secretaria General presenta un informe anual de la seva gestió a l’Equip de Coordinació i
a l’Assemblea.

Art. 26
La Secretaria General serà nomenada per l'Equip de Coordinació i ratificada posteriorment per
l'Assemblea. La Secretaria General es sotmetrà a una moció de confiança per part de l'Assemblea General
cada 3 anys a comptar des de la ratificació o des de l'última moció de confiança.

Art. 27
El Gran Comitè proposa i discuteix, en base a les propostes i interessos dels esplais, les línies d'actuació,
accions i projectes de l'associació.

Art. 28
Les seves funcions són:
•

Participar de la proposta del Pla de Treball anual i dels objectius estratègics de l'associació.
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•

Vehicular les comunicacions entre els Sectors Geogràfics, les comissions de treball i la resta
d’òrgans de l’Associació.

•

Vetllar pels interessos dels esplais i sectors geogràfics.

•

Fomentar la identitat col•lectiva.

•

Promoure el debat.

Art. 29
Formen part del Gran Comitè:
•

Els membres de l’Equip de Coordinació.

•

Els membres dels Equips Generals de sector.

•

Els membres de les comissions de treball de l'associació, en aquells punts en que es treballin
aspectes del pla de treball, del pla estratègic d'Esplais Catalans o en els que, qui el convoqui,,
cregui necessari.

•

Els comissionats en qui l'Equip de Coordinació hagi delegat alguna funció, en aquells punts en
que es treballin aspectes del pla de treball, del pla estratègic d'Esplais Catalans o en els que, qui
el convoqui, cregui necessari.

Art. 30
El Gran Comitè es reunirà, com a mínim, quatre vegades l’any a convocatòria de l’Equip de Coordinació o
a proposta d'un 20% dels Equips Generals del Sector. El Gran Comitè s'haurà de convocar amb dues
setmanes d'antelació.
Per tal de garantir la transparència dins l'entitat, els acords, que no afectin a la privacitat d’altres entitats,
esplais o persones, i Ordre del Dia de les reunions del Gran Comitè es faran arribar als socis de l'entitat,
en un termini de 15 dies després de cada reunió.

Art. 31
Des del punt de vista geogràfic els Esplais es podran agrupar en Sectors geogràfics. L’àmbit del Sector
geogràfic és una població, comarca o conjunt d'aquestes, prioritzant la proximitat sobre les demarcacions
administratives

Art. 32
Les finalitats del Sector geogràfic són:
•
14
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•

32.2 Representar els interessos comuns dels esplais davant de les entitats i institucions del seu
Sector geogràfic.

•

32.3 La realització d’activitats i accions conjuntes que facilitin el treball dels esplais.

•

32.4 Promoure i compartir les iniciatives dels altres Sectors geogràfics i de l’Associació en
general.

•

32.5 Aportar un major dinamisme en la gestió de l’Associació.

•

32.6 Promoure la participació a les activitats organitzades per l'associació.

•

32.7 Donar suport i assessorament als esplais del propi sector.

Art. 33
Els òrgans de participació i decisió del Sector Geogràfic són:
•

L’Assemblea General del Sector geogràfic.

•

Les reunions o assemblees de sector.

•

L’Equip General del Sector geogràfic.

•

Les comissions i grups de treball del sector

Art. 34
El Sector Geogràfic es regeix per un Reglament de Règim Intern aprovat per la seva Assemblea, que
regula el seu funcionament. Aquest no pot contradir els principis recollits en aquests estatuts i al Reglament Intern de l’Associació.
En cas que un sector geogràfic no tingui Reglament de Règim Intern s'aplicarà el Reglament general.

Art. 35
A l’Assemblea General del Sector geogràfic, hi poden assistir tots els socis/es de la zona geogràfica que
comprèn el Sector. El dret a vot, les votacions i els debats es regiran pels mateixos criteris expressats a
l’Assemblea General de l’Associació si no en tenen uns de propis que han de ser, com a mínim, tan
restrictius com els que aquí es recullen. Els terminis d'enviament de documentació no es regiran, si el sector té un reglament de règim intern propi pels mateixos criteris que
l'assemblea general de l'associació.

Art. 36
Seran funcions de l'Assemblea General del Sector:
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•

L'aprovació del Pla de Treball de curs del sector.

•

L'aprovació de la Memòria de curs del sector

•

L'aprovació del pressupost del sector.

•

L'elecció dels membres de l'Equip General del Sector.

•

L'aprovació de resolucions del sector geogràfic.

•

L'aprovació i modificació del Reglament de Règim Intern del sector.

Art. 37
L’Equip General del Sector geogràfic tindrà les següents funcions:
•

La coordinació i direcció del sector geogràfic, les activitats i projectes.

•

L'assistència, en representació del sector als Grans Comitès, les coordinacions territorials i
l'Assemblea General i a tots aquells espais on sigui convocat.

•

Vetllar per l'assoliment dels objectius per part de les comissions i grups de treball de sector,
donant-los suport i creant-ne segons el que marqui el pla de treball.

•

L'execució dels acords de l'assemblea del sector.

•

L'administració del pressupost del sector geogràfic.

•

L'atenció personalitzada als esplais.

•

La coordinació de la comunicació del sector.

•

La representació del sector davant de les administracions i altres entitats del territori.

•

L'elecció de comissionats en qui delegar les tasques de representació externa del sector geogràfic.

•

La presa d'acta de les reunions de sector, de comissió i de l'EGS i custodiar la documentació del
sector.

•

Totes aquelles tasques derivades de la direcció i coordinació del sector geogràfic.

•

Fer el relleu al següent equip general de sector.

L'equip General del Sector tindrà el suport d'una persona de la Secretaria Tècnica en qui podrà delegar
part de les seves funcions per tal de poder realitzar-les. Ordinàriament s'hi delegaran tasques
d'administració del pressupost, coordinació de la comunicació, atenció personalitzada als esplais i de
presa d'actes.

Art. 38
Les persones que siguin escollides per formar part de l’Equip General de Sector tindran un mandat de dos
16

ESPLAC | Estatuts

CAPÍTOL III
anys. Cada persona podrà ocupar el càrrec un màxim de sis anys.
Els membres de l’Equip General de sector han de ser associats. No poden formar-ne part els associats i
associades que desenvolupin una activitat retribuïda per l’Associació.
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Capítol IV. Socis i sòcies
Art. 39
Podran ser socis i sòcies les persones físiques i els esplais, associacions juvenils d'educació en el temps de
lleure, que comparteixin les finalitats de l’Associació.

Art. 40
Els socis i sòcies podran ser:
•

Socis de ple dret.

•

Socis o sòcies col·laboradors/res.

•

Entitats amigues.

•

Socis observadors.

Art. 41
Els socis/es de ple dret podran ser:
•

Esplais infantils i juvenils amb personalitat jurídica

•

Les persones físiques dels esplais, monitores i monitors d'aquests, associats que no gaudeixin de
personalitat jurídica pròpia. Aquests socis/es exerceixen el seu dret a vot mitjançant el seu centre
d’esplai.

Art. 42
Per ser soci o sòcia de ple dret cal que el Centre d’Esplai:
•

presenti una sol•licitud que serà estudiada i admesa per l’Equip de Coordinació i l'Equip General
del Sector al que hauria de pertànyer i presentada a l’Assemblea General per a la seva aprovació.

•

sigui soci observador i presenti una sol·licitud a l'Assemblea General per la seva aprovació.

Art. 43
Els socis/es de ple dret tindran dret a:
43.1 Participar a les Assemblees.
43.2 Assistir als actes de l’Associació.

18
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43.3 Ser elegits per formar part dels òrgans de l’Associació.
43.4 Rebre informació dels afers interns
43.5 Beneficiar-se de les actuacions de l’Associació.

Art. 44
Els socis/es de ple dret tindran les següents obligacions:
44.1 Abonar la quota social.
44.2 Participar en els actes estatuaris que siguin convocats.
44.3 Complir i respectar les normes i directrius de l’Associació.
44.4 Els Esplais de l’Associació hauran de complir els requisits que es marquin al Reglament de
Règim Intern.

Art. 45
Els socis/es col·laboradores podran ser aquelles persones interessades en col•laborar i ajudar a les
finalitats de l’Associació.

Art. 46
Els socis/es col·laboradors tindran dret a:
46.1 Participar a les Assemblees amb dret a veu però sense dret a vot.
46.2 Participar en els actes estatutaris que siguin convocats.
46.3 Assistir als actes de l’Associació.
46.4 Ser elegits per formar part dels òrgans de l’Associació.
46.5 Rebre informació dels afers interns.
46.6 Beneficiar-se de les actuacions de l’Associació.

Art. 47
Els socis/es col·laboradors tindran les següents obligacions:
47.1 Abonar la quota social
47.2 Complir i respectar les normes i directrius de l’Associació

Art. 48
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CAPÍTOL IV
L'ingrés dels i les sòcies col·laboradores serà admès per l’Equip de Coordinació i ratificat per l’Assemblea.

Art. 49
Les entitats amigues podran ser aquelles entitats interessades en col•laborar i ajudar a les finalitats de
l’Associació.

Art. 50
Les entitats amigues tindran dret a:
50.1 Participar en els actes en que siguin convocades.
50.2 Assistir als actes de l’Associació.
50.3 Rebre informació dels afers interns
50.4 Beneficiar-se de les actuacions de l’Associació.

Art. 51
Les entitats amigues tindran les següents obligacions:
51.1 Abonar la quota social
51.2 Complir i respectar les normes i directrius de l’Associació.

Art. 52
L'ingrés de les entitats amigues serà admès per l’Equip de Coordinació i ratificat per l’Assemblea.

Art. 53
Els socis/es observadors podran ser aquells Esplais infantils i juvenils amb personalitat jurídica pròpia i
d’altres associacions d’educació en el lleure.

Art. 54
Per ser soci observador caldrà que el centre d'esplai presenti una sol•licitud on manifesti la voluntat de
ser admès com a soci de ple dret en menys de dos cursos que serà estudiada i admesa per l’Equip de
Coordinació.

Art. 55
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CAPÍTOL IV
Els socis/es observadors tindran dret a:
55.1 Participar a les Assemblees amb dret a veu però sense dret a vot.
55.2Participar en els actes estatutaris que siguin convocats.
55.355.3 Assistir als actes de l’Associació.
55.4 Rebre informació dels afers interns.
55.5 Beneficiar-se de les actuacions de l’Associació.

Art. 56
Els socis/es observadors tindran les següents obligacions:
56.1 Abonar la quota social.
56.2 Complir i respectar les normes i directrius de l’Associació.
56.3 Els Esplais de l’Associació hauran de complir els requisits que es marquin al Reglament de
Règim Intern.

Art. 57
Els associats i associades perdran llur condició per:
•

Pròpia iniciativa

•

Per decisió de l'Assemblea General i a proposta de l'Equip de Coordinació quan:
◦

el soci de ple dret no respecti i respongui al model d'esplai consensuat per l'assemblea
general.

•

◦

no sigui complidor de llurs obligacions.

◦

de manera manifesta, llurs interessos no siguin compatibles amb els de l'Associació.

Quan, en el cas dels socis observadors, després de dues Assemblees Generals Ordinàries, no hagi
sol·licitat el seu ingrés com a soci de ple dret i aquest hagi estat aprovat per l'assemblea.
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CAPÍTOL V

Capítol V. Patrimoni i economia
Art. 58
L’Assemblea General nomenarà, d’entre els socis i les sòcies, un Interventor/a Intern de Comptes, aquest
càrrec serà no remunerat i incompatible amb els altres càrrecs en l’Equip de Coordinació de l’Associació.
L’Interventor/a de comptes presentarà un informe a l’Assemblea General sobre el balanç i, el compte de
resultats, i el pressupost i qualsevol altre document comptable que s’hagi de sotmetre a l’Assemblea
General. Per a realitzar les seves funcions l’Interventor/a té dret en qualsevol moment a comprovar la
documentació de l’Associació.
El mandat de l'interventor de comptes serà de dos anys i en podrà realitzar un màxim de tres. Per tal
d'ocupar aquest càrrec haurà de fer més d'un any que la persona candidata no ocupi cap càrrec directiu a
l'associació.

Art. 59
L’Associació no gaudeix de patrimoni en fundar-se.

Art. 60
L’Associació es nodreix dels següents recursos, segons la carta de gestió responsable de recursos aprovada
en assemblea:
60.1 Quotes socials
60.2 Donatius i subvencions
60.3 Convenis amb entitats privades o públiques
60.4 Inscripcions per a les activitats que s’organitzin
60.5 Venda de publicacions i altres materials
60.6 Altres
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CAPÍTOL VI

Capítol VI. Reforma i dissolució
Art. 61
Els presents Estatuts i el Reglament de Règim Intern podran ser modificats a petició de l’Equip de
Coordinació o de la meitat més u dels socis amb dret a vot.

Art. 62
Per ser aprovada tant la reforma dels Estatuts com la implantació i posterior modificació del Reglament
de Règim Intern serà necessària una majoria qualificada dels dos terços dels socis i sòcies presents amb
dret a vot, que resultarà quan els vots afirmatius obtinguin o superin aquesta proporció.

Art. 63
L’Associació serà dissolta pels següents motius:
63.1 Per l’acord dels dos terços dels socis i sòcies presents amb dret a vot, que resultarà quan els
vots afirmatius obtinguin o superin aquesta proporció.
63.2 Per qualsevol dels casos previstos per l'article l’article 324-4 de la llei 4/2008, de 24 d'abril,
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques com son:
◦

Finiment del termini que estableixen els estatuts, llevat que l'assemblea general n'acordi la
pròrroga.

◦

Compliment de la finalitat per a la qual es va constituir l'associació o impossibilitat d'assolirla, llevat que l'assemblea general n'acordi la modificació.

◦

Baixa dels associats, si es redueixen a menys de tres.

◦

Il·licitud civil o penal de les activitats o les finalitats de l'associació, declarada per sentència
ferma.

Art. 64
Dissolta l’Associació, es constituirà una comissió liquidadora del patrimoni social. El líquid resultant serà
entregat a entitats amb els mateixos valors.
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