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ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ CIVIL
,.ESCLAT, ASSOCIACIÓ SOLIDARITAT I SERVEI TERESIF{A"

CAPÍTULO I. La denominació, els fins i el domicili.

Art. 1.- Amb la denominació "ESCLAT, Associació Solidaritat i Servei Santa
Teresina", es constitneix a Lleida una Associació, promoguda per homes i dones amb
inquietuds de servei.

La present regula les seves activitats d'acord el que estableix la Llei 412008 de

24 d'abr1l, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques;
la Llei orgánica UZA02 de 22 de marq, reguladora del dret d'associació, i els seus

estatuts.

Art. 2.- L'Associació "ESCLAT, Associació Solidaritat i Servei Santa
Teresina", basada en el principi i valor universal de 1'amor entre els homes, té com a
finalitats principals.

a) L'atenció als infants en tots els aspectes de la seva formació integrai,
pretenent un sen'ei de prevenció de possible delinqüéncia.

b) Menar els joves al descobriment dels valors humans.

c) Ajudar als adults arealitzar-se coma a persones clins la Societat.

Es desenvoiuparan dins les següents árees:

. Culturai

. Social
o Assistencial
r Recreativa
o Del lleure
o De l'ensenyament
o Esportiva
¡ Artística

L'Associació vetllará de manera especial perqué es doni preferéncia a totes
aquelles activitats que tinguin com a subjectes directes eis pobres, els marginats, els

abandonats, els mancats d'afecte i de justícia.
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Aixi mateix, potenciará la dimensió social en un sentit de solidaritat amb la

comunitat humana i i;adquisició d'actituds, capacitat i coneixements que s'insereixin en

una deciclida voluntat d'acció en pro del bé comil i d'una pacifica convivéncia'

La present Associació es constitueix sense cap ánim h:cratiu'

Art. 3.- L'Associació vetllard per:

a) Estimular 1'ajut als pobres, als marginats, als malats, als cleficients, als

aturats, als inf'ants i a tots aquells que estiguin sols, oblidats o mancats

d'ajuts i a tots aqgells que pateixen qualsevol tipus de necessitat.

b) Impulsar prograrnes de cooperació en paisos i zones en via de

desenvolupament i el foment de la solidaritat entre els mateixos.

c) Satisfer les necessitats básiques dels paisos i zones eI1 via de

clesenvolupament com alimentació, i'habitatge, la salut, i 1'educació, els

serveis socials i les petites infl-aestructures que estimulin la producció,

capacitació r organització social.

d) Reahtzar accions educatives, cle formació, sensibilitzaciÓ i conscienciació

envers l'opinió pública sobre la problemática del Tercer V[ó1.

e) Fomentar e1 voluntariat pel desenvolupament dels objectir:s d'aqr-resta entitat.

0 promoure activitats culturals de qualsevol mena que puglrin enriqr:ir la vida

dels seus associats, tenint cura d'abastir l'expansió de totes les Seves

possibilitats, de 1a manera més plenament possibie.

g) Promocionar els seus associats per a la seva adaptació a la societat i pel

desenvoliipament de les seves activitats laborals, intel'lectuals, ar1ístiques,

etc

h) Col.laborar en i'ajut de tots els necessitats -qualsevol que siguin aquests-,

prop dels Organismes de l'Estat, AutonÓmic, Província o Nlunicipai o

cl'aquelies altres {nstitttcions pels fins de 1'Associació.

i) promoure la creació d'Associacions similars a 1a resta del Pais cooperant

amb elles, i federant-se si fos el escaient.

j) promoure i fomentar la creació dels serveis adequats i necessaris, que no

allunyirr als pobres, nrarginats, necessitats, infants, aturats, i a tots aqr-rells

altres que rnóstrin carénCies economiques, culturais, laborais i socials, dels
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seus familiars, barris o ilocs de residencia, sinó que més bé, estimulin ia seva

inserció al ProPi medi

k) Vlantenir, clins les possibilitats. contacte amb totes aquelles agrupacions de la

societat a fi que en el moment de formular les seves reivindicacions siguin

tinguts en compte els interessos dels necessitats'

Art. 4.- El domicili social de l'Associació es fira a Lleida, Plaqa de les

Missioirs, no 1.

Art. 5.- L'ámbit territorial previst pe1 desenvoiupament de les activitats es

circumscriu a la Comunitat ALitónoma de Catalunya'

Art. 6.- La duracla d'aquesta Associació es fixa per temps indefinit'

CApÍTtrLO II. Els membres de I'Associació, els seus drets i les seves obligacions'

Art. 7.- podran pertányer a 1'Associació, objecte deis presents estatuts, totes les

persones fisiques i jurícliquei int...rrocles en ies seves ñnalitats i que ho sol'licitin

lliurement.

Pel que fa a les Persones fisiques:

a) Cal que tinguin capacitat d'obrar'

b) Si són menofs etr edats compreses entre els 14 anys i els 18 anys i tlo estan

emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per sef socis de

ple dret, amb clret de vot a les assertrbiees generals, i no poden ser elegits

membres de la Junta Directiva'

c) Eis menors de 14 anys poden adquirir la condició d'associats i exercir els

drets derivats d'aquesta condició per mitjá deis seus representants legals.

Pel que fa a les persones jr-rrídiqr"res.

a; La sol.licitud d'ingrés ha de ser acordada per i'organ competent'

b) Les normes per 1es quals e s reguia la persona juridica en qúestió no han

d,excloure la possibilitat de lormar part d'una associació.

L'admissió dels nous socis ha d'ésser aprovada per ia Junta Directiva en la

primera reunió qr-ie tingui lloc i la comunicará a 1'assemblea general més immediata'
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Art. 8.- Són drets dei membres de 1'associacio.

a) Assistir amb veu i vot a les reunions de 1'Assemblea General.

b) Elegir o ser elegits per als ilocs de representació o per exercir cárrecs

directius.

c) Exercir la representació que se'ls confereixi er-r cada cas'

d) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de

1'associació, cl'acord amb les normes legals i estatutáries'

e) Exposar a 1'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui

contribuir a fer més plena la vida de 1'associació i més eticaq la realització

dels objectius socials básics.

0 Sol.licitar i obtenir explicacions sobre 1'administració i la gestió de la Jr-rnta

Directiva o clels mandataris/áries cle I'associació'

g) Éusel. escoltats préviament a l'adopció de mesures disciplináries.

h) Rebre informació sobre les activitats cle i'associació

i) Fer ús dels serveis comuns que l'associaciÓ estableixi o tingui a la seva

disposició.

j) Formar part deis grups de treball.

k) Posseir un exemplar dels estatuts.

1) Consultar els liibres de 1'associació.

Art. 9.- Són deures dels membres de l'associació'

a) dudar econdmicament a I'associació, segons les possibilitats de cadascir.

b) Comprometre's amb les finalitats de 1'associació i participar activament per

assolir-1es.

c) Abstenir-se de desenvolupar pel propi compte. qualsevol qüestió aillada, en

representació de 1'associació sense el consentiment de la Junta Directiva'

d) Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutáries.
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e) Lcatar i compiir els acords válidament adoptats pels órgans de govern de

1'associació.

Art. 10.- Cap associat o directiu estatutari no podrá fer servir l'Associació per a

flrnalitats estrictament polítiques de carácter partidista'

Art. 11.- Són callses per ser donat de baixa de l'associació, i per tant" perdran la

ser,'a qualitat de soci.

a) Per renuncia voluntárta de la persona interessada, que ho ha de comunicar

per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.

b) per manca cle compliment clels acorcls presos per la Junta Directiva o a

1'Assemblea General.

CAPÍTOL III. L'Assemblea General.

Art. 12.- L'Assemblea General és i'órgan sobirá de l'associació; els seus

membres en formen part per dret propi i irrenunciable'

Art. 13.- Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General le-qalment

constituida, decideixen per majoria e1s assumptes que són competéncia de l'Assernblea'

Art. 14"- Tots els membres queden subjectes als acords de 1'Assemblea General,

incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar

Art. 15.- L'Assemblea General té les facuitats següents

a) Aprovar, si escau, la gestió de l'órgan de govern, el pressupost i els comptes

anuals

Elegir i separar e1s membres de i'órgan de govern i controlar-ne }'actiyitat'

N,'Iodificar els estatuts.

Acordar 1a transformació, fusió, escissió o dissolució de 1'associació'

Aprovar el reglament de régim intern i les seves moditrcacions.

Conéixer les sol.licituds presentades per a ésser soci o sócia, i també ies altes

iles baixes cl'associáts iassociacles per una raó diferent de la separacio

det'initiva

b)

c)

d)

e)

0
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g) R-atif-icar, si escau, la baixa discipiinária deis associats i les altres sancions

imposades per ia Junta Directiva per laltes molt grells.

h) Establir acords amb entitats bancáries en fbrma de préstecs, polisses o altres

tipus d'operacions bancáries per {rnangar les activitats recollides als Estatuts,

així com per miliorar i mantenir els edificis que utilitza per a ies seves

activttats

i) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribr-rides a cap

altre organ de 1'associació.

Art. 16.- L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinária com a mínim un

cop a l'any, dins clels sis mesos seguents ala data de tancament de l'exercici económic.

Art. 17.- La Junta Directiva pot convocar l'Assemblea General amb carácter

extraordinari sempre que ho consideri oportú; o quan ho sol'licititr un l0% dels

associats, en aquest últim cas, 1'assemblea ha cle tenir lloc clins el termini de trenta clies a

comptar des de 1a sol'1icitud.

Art. 18.- L'Assemblea General és convocada per la Junta Directiva mitjanqant

una convocatdria que ha de contenir, com a mínim, 1'ordre del dia, el lloc i 1'hora de la

reunió.

Art. 19.- La convocatória s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de 1a

reunió, individualment i mitjangallt un escrit adregat al domicili que consti en la relació

actuahtzada d'associats i associades que ha de tenir i'associació.

Art. 20.- Les reunions de I'Assemblea General, les presideix ai president o

presidenta de 1'associació, Si no hi és, 1'han de substituir, successivament, el

vicepresident o vicepresidenta o ellla vocal de més edat de 1a Junta Hi ha d'actuar com

a secretarilária qui ocupi el mateix cárrec a la Junta Directiva

Afi. 21.- El secretari o 1a secretária redacta l'acta de cada reunió, que han de

signar ell/a mateix/ai el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el

text clels acords adoptats, ei resultat numéric de les votacions i la llista de les persones

assistents.

A1 comengament de cada reunió de 1'Assemblea General es llegeixl'acla de

sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota maflera, l'acta
qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis i sócies a1 local social.

Art. 22.- L'Assemblea General es constitueix válidament sigui quin sigui el

nombre de persones associades presents o representades.

la
i
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Ar.t. ZS.- El l}oÁ deis associatslades poden sol'licitar a la lunta Directiva la

inclusió en l,ordre del dia d'un o més assumptes per tfactar.

En ei cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea General, poden t-er-ho dins el

primer terg del period" *o*pÁ, entre la recepció de la convocatória i la data prevista

pe'. ia reunió, u i, d. que es pugui informar atats els associats de 1'ampliació de 1'ordre

del dia.

L,Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en 1'ordre

del dia, llevat que s'hagi constituit amb carácter universal o que els acords es refereixin

a ia convoc afórta d'una nova assemblea general'

Art. 24.- En les reunions cle l'Assemblea General, correspon un vot a cada

membre de 1'associació.

Art. 25.- Els acords es prenen per majoria simple de vots del socis i socies

presents o rePresentats.

Lrt. 26.- per adoptar acorcls sobre ia modiflrcació dels estatuts, la dissolució de

1'associació, la constitucó d'una lederació arnb associacions similars o la integració en

una de ja existent , i la disposició o alienació de béns, es reqltereix una maioría

qualificada dels associats/ades presents o representats (els vots afirmatius superen la

meitat dels emesos)

En qualsevoi cas, l'elecció de la Junta Directiva" si eS pfesenten diverses

candidatures, es fa per acord de la majoria simple dels socis i sócies presents o

representats (rnés vots a favor que en contra)

CAPÍTOL IY. La Junta Directiva.

Art. 27.- La lunta Directiva regeix, administra i representa 1'associacto'

Componen aquest órgan ei presidentla, el vlcepresidentla. el secrefa.,ldria, ei tresorerla i

els/lás vocals, cán-eci que han de ser exercits per persones diferents.

Art. 28.- L'elecció clels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats i

majors d'edat, es fa per votació de 1'Assemblea General Les persones elegides entren

en funcions després d'haver acceptat el c'árrec'

Art.29,- ei nomenament i cessament dels cárrecs s'han de comunicar al Registre

d'Associacions mitjangant un certiflcat pel secretatilaria sortint amb el vistiplau de1

president/a sortint, q.,e t'ra d'incloure també 1'acceptació del nou president/a i del nou

secretari/ári a.
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Art. 30.- Els membres de la Junta Directiva exerceixen el cdrrec gratllitament.

Art. 31.- La duració dels cárrecs dels membres de la Junta Directiva será de 4

anys, sense perjudici que puguin ser reeiegits'

Art. 32.- El cessament dels cárrecs abans cl'extingir-se el termini reglamentari

del seu mandat pot esdevenir-se per.

a) Mort o declaració d'abséncia.

b) Incapacitació o inhabilitació.

c) Renúncia notificada a la Junta Directiva'

ci) Separació acordada per 1'Assemblea Generai'

e)Qr-ralsevolaltraqueestableixinlaileioelsestatuts.

Art. 33.- Les vacants que es prodr-reixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en

la primera reunió de 1'Assemblea Gáneral que tingui 1loc. Vlentrestant, un membre de

i'associació pot ocupar provisionalment el carcec vacant.

En cas de dimissió col.lectiva de la Junta Directiva, s'elegirá una nova Junta en

1'Assembiea General Extraordinária convocada per aquest motiu'

Art. 34.- La Junta Directiva té 1es facultats següents'

a) Representar, dirigir i administrar 1'associació de la manera més ámplia que

reconegui ia Llei; així mateix, complir les decisions preses per 1'Assemblea

Generai, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta

Assemblea estableixi.

b) Prendre acords que calgui en relació amb la compareixenqa davant dels

organismes públics i pei e*ercir tota mena cl'accions legals i interposar els

recursos Pertinents.

c)

ol

e)

Proposar a 1'Assemblea General la defensa dels interessos de 1'associació'

Convocar les assembles generals i controiar que es compleixin els acords que

s'hi adoptin.

Presentar el balang i i'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea

General perqué els aprovi, i confeciionar els pressupostos de 1'exercici

segtients.
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Contractar els empleats que 1'associació pllgul temr'

Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perqué els serveis funcionin amb

normaiitat.

Establir grLlps de treball per aconseguir de la manera més et-rcient i eflicaq els

fins de liassociació, i auioritzar el; actes que aquests grups projectin dur a

terme.

Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada

grup de treball, a proposta dels mateixos grups'

Dur a terme les gestions necessáries davant d'organismes públics, entitats i

altres persones. Per aconsegtrir

- Subvencions o altres ajuts'

-L,úsdelocalsoedifrcisquepugtrinarribarasefunllocde
convivéncia i comr-rnicació i també un centre de recuperacto

ciutadana

k) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crédit

od'estalviidisposardelsfonsquehihagienaquestdipósit'

1) Resoldre provisionalment quaisevol cas.qlle no hagin previst e1s estatr-rts i

donar-ne compte en la primára reunió de 1'Assemblea General.

m) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuída d'un1 manera especíhca a

algun aitre organ de gore* de l'Ásociacio o q,e ii hagi estat delegada

expressament.

¿n.' Art. 35.- La Junta Directiva, convocada préviament pe1 presidentla..o per la

persona que el/la *ubrtitu*i"i, s'ha de reunir en sessió,otdl'.'::i-1:0"'i.5r::1'"tlt""'"i::
n- **"ñ;;;;ecideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada

trimestre.

Junta Directiva s'ha rle reunir en sessió extraordinária quan la

carácter el presiclent/a o bé si ho sol'licita un terg dels membres

Lrt, 37,- La Junta Directiva queda constituida válidament si ha estat convocada

amb antelació suficient i hi ha un ciuÓrum de la meitat més un dels seus membres'

0

s)

h)

j)

Art. 36.- La
convoqui amb aquest

que 1a componen.
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Art. 38.- Els membres de 1a Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les

reunions que es convoquin, eficaÍa que, pef causes justificades, poden excusar-se'n'

L,assisténcia de1 president/a o del secret:aitlárta o de les persones que els substitueixin

hi és necessária semPre.

Art. 39.- Els acords es prenen per majoria simple de vots dels assistents'

Art. 40.- La iunta pot nomenar, amb el vot favorable de dos tergos dels seus

membres, un o un, qu*nt* mandataris per exercir la funció que els confii arnb les

facultats que cregui oporlú conferir-los en cada cas'

Art. 41.- No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de

ser autoritzats o aprovats per 1'Assemblea General'

Art. 42.- Els acords de la Junta Directiva s'han cle fer constar en el llibre d'actes

i han de ser signats pel secretariiária i el president/a'

En iniciar-se cacla reunió de la Junta, s'ha c1e llegir I'acta de la sessió anterior

perqué s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent'

CAPÍTOL V. La presidéncia i Ia vicepresidéncia'

Art.43.-SónprÓpiesdelpresidentlalesfuncionssegüents:

a) Dirigir i representar iegalment a l',associació, per delegació de l'Assemblea

General i de la Junta Directiva'

b) Presidir i diri-eir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta

Directiva.

Emetre un vot cle qualitat decisori en els casos d'empat'

Establir la convocatÓria cle les reunions de l'Assemblea General i de la Junta

Directiva.

Visar ies actes iels certificats confeccionats pel secretari/áfia de 1'associació'

Les atribucions restants prdpies del cárrec i aquelles per a les quals el

deleguin l'Assemblea General o 1a Junta Directiva'

c)

d)

e)

f)
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g) El presidentla és substitltit,
-si n'hi ha- o ellla vocal de

en cas d'abséncia o malaltia, pel vicepresidentla

més edat de 1a Jr-rnta, per aquest ordre'

CAPÍTOL VI. La tresoreria i la secretaria'

Art. 44.- El tresorer té con-r a ñrnció la custodia i e1 control dels recursos de

1'associació, cotn també 1'elaboració del pressr-rpost, el balanq i la liquidació de

comptes. Portar .,, ilib." de caixa. Signar els rebuts de. quotes i altres documents de

tresoreria. Pagar les factures aprovadá per la Junta Directiva, les quals han de ser

visades préviament-pei presid entla, i ingiessar el que sobra en diposits oberts en un

establiment de crédit o d'estalvi'

Art. 45.- e[ secretarilaria ha de custodiar la clocumentació de l'associació'

aixecar, redactar isignar les actes de les reunions de 1'Assemblea General i la Junta

Directiva, redactar i Jr,rtoritzar els cedificats que calgui lliurar" i també poftar ei llibre de

registre de socis i sÓcies.

CAPÍTOL VII. El régim económic'

Lrt. 46.-El patrimoni fundacional inicial és de sis cents un euros {600 €)

Art. 47.- Ei pressupost anr¡al será l',aprovat per l',Assemblea General Ordinária'

Art.48.-ElsrecursoseconÓmicsdel'associacióesnodreixende.

a) Aportacions dels socis'

b) Aporlacions voluntáries dels simpatitzants'

c) Subvencions i convenis signats amb organismes oficials i amb altres

lnstitucions.

d) Donacions, ireréncies o ilegats'

e)Rendesdelpatrimoniobéd,altresingressosquepr-rguinobtenir-se

Art. 49.- L,exercici econdmic coincideix amb 1'any natural i queda tancat el 3l

de desembre.

Art. 50.- En els comptes corrents o ilibretes d'estalvis oberles en establiments de

crédit o d,estalvi, hi ha de figurar les signatures del presidentla, el tresoretla i el

secretari/ária.
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Per poder disposar deis fons n'hi ha pfou amb dues firmes' una de les qllals ha

de ser Ia dei tresorer/a o bé la de1 presidentla'

CAPÍTOL VIII. EI régim disciplinari'

Art. 51.- La Junta Directiva pot sancionar ies infraccions comeses pels socis i

sócies.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus' i les

sancions Corresponents poden anar dás d'una amonestació frns a l'expulsió de

1'associació, segons el que estableixi el reglament intern'

Art. 52.- El procecliment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a consequóncia

d'una denúncia o com,-,nicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un

instructor, que tramita 1'expedient sancionador i proposa la resoluciÓ en un termini cle

15 dies. amb audiéncia prévia del presumpte infráctor. Laresolució final, que ha de ser

motivada i aprovada per dues terceres pais dels membres de la Junta Directiva' 1'adopta

aquest órgan de govein també dins d'un període de l5 dies'

r' Afi. 53.- En el casos de sancions per faltes mot greus acordades per la Junta

Directiva, les persones interessades poden so1'licitar la ratii'icació de 1a sanció davant la

primera Assemblea General que tingui 1loc

CAPÍTOL D(. La dissolució.

Art. 54.- L'associació pot ser dissolta per les següents causes

a) Acord de l'Assemblea General, convocada amb cardctet

expressament Per a aquest fi'

b) Baixa dels associats, si es redueixen a menys de tres'

c) Il.lícit penal o civil de les activitats o fins cle l',associació,

sentencia eerma.

d) Inici de la fase de liquidació en el concurs.

6l Les demés que estableixin la llei o els estatuts'

ertraordtnart

declarada Per
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Art.55.- Un cop acordada ia dissolució, l',Assemblea General ha de prendre les

mesures opoftunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de 1'associació' com a

ia hnaiitat, 1'extinció i ta tiquioació de quaisevol operació pendent'

Art. 56.- L',Assemblea está t-acultada per elegir una comissió liquidadora sempre

qLre ho cregui necessari

Art. 57.- Els membres de 1'associació estan exempts de responsabilitat personal'

La seva responsabilitat queda limitada u 
"o*pfi' 

1es obligacions que el1s mateixos hagin

contret voluntáriament.

Art. 58.- El romanent net que resr-rlti c1e la iiquidació s'ha de lliurar directament

a l,entitat pública o privada r.nr. ufuny á. tu".. qut, tn i'ambit territorial cl'actuació de

1'associació, hagi ciestacat més en la seva activitat a f-avor d'obres benéflrques'

Art. 59.- Les ñurciotrs de liqr-ridació i d'execució dels acords a qr-ré t-an retbréflcia

els articles anteriors, són competéncia áe la ¡unta Directiva si 1'Assemblea General no

confereix aquesta inissió u unu Cornissió Liquidadora especialment clesignada a aquest

efecte.

Diligénciaperfbrconstarqueaquestsestatutss,hanaprovatenl,Assembiea
General de data 23 d'octr-rbre de 20i2
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Cert¡fico que aquests estatuts concorden amb els originals de l,entitat,
les dades d'¡nscripció de la qual consten a continuaci-ó.

Núm. d'¡nscripc¡ó 1054

Data Resolució O4tO4t2Oi3

Secció la del Registre d,Associac¡ons

El director dels Serve¡s Territorials

Data 05 d'abril de 20 t 3
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