ESTATUTS
DE L‘ASSOCIACIÓ DE LA PARÀLISI CEREBRAL (ASPACE)
DENOMINACIÓ I FINALITAT

Article 1
El 16 de gener de 1960, mitjançant la concurrència de persones físiques i jurídiques, va constituir-se a
Barcelona l‘Associació denominada “ASSOCIACIÓ DE LA PARÀLISI CEREBRAL“ (ASPACE), inscrita
al Registre d‘Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 679 de la secció 1a.
Declarada d‘utilitat pública pel Consell de Ministres del 23 de febrer de 1968 i publicada en el “Boletín
Oficial del Estado“. Igualment ha estat declarada de Beneficència Privada, acord del Ministeri de la
Governació de 16 de desembre de 1964.

Article 2
ASPACE té com a finalitat la realització de tota classe d‘actuacions, encaminades a la protecció
en tots els ordres i a la rehabilitació i integració dels que es troben afectats de paràlisi cerebral,
mitjançant tot tipus d‘activitats: mèdiques, culturals, esportives i qualsevol altra que es creguin
necessàries.
Amb aquesta finalitat podrà obrir, mantenir o clausurar centres, aules, dispensaris o
residències; promoure activitats d‘orientació, informació i suport als familiars de persones
afectades i realitzar, promoure o col·laborar en activitats de recerca i estudi de la paràlisi
cerebral.
ASPACE no té finalitat de lucre.

Article 3
ASPACE es va constituir per un període de temps indefinit.

Article 4
ASPACE regula les seves activitats d‘acord amb la llei 4/2008, de 24 d’abril, del libre tercer del Codi
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, les normes que la desenvolupin o la substitueixin
en un futur, i els presents Estatuts.

DOMICILI
Article 5

El domicili d‘ASPACE s‘estableix a Barcelona, carrer Tres Pins 31-35 (Parc de Montjuïc).
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ÀMBIT TERRITORIAL

Article 6
ASPACE desenvolupa la seva activitat principal a Catalunya.

ASSEMBLEA GENERAL

Article 7
L‘Assemblea General de tots els socis és l‘òrgan sobirà de l‘Associació. Tots els socis formen part de
l‘Assemblea General i queden subjectes als acords adoptats en aquesta.
Són facultats de l‘Assemblea General les següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Modificar els estatuts.
Elegir i separar els membres de la Junta Directiva i controlar-ne l‘activitat.
Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anual.
Acordar la dissolució de l‘Associació.
Incorporar-se a altres unions d‘associacions o separar-se‘n.
Sol·licitar de declaració d‘utilitat pública.
Acordar la baixa o la separació definitiva, amb expedient previ, dels socis.
Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci i les baixes dels associats per raó
distinta de la separació definitiva.

Article 8
L‘Assemblea General serà convocada per la Junta Directiva, mitjançant carta o mitjants telemàtics
a tots els socis, amb quinze dies d‘antelació a la celebració de la mateixa
La carta de convocatòria contindrà, com a mínim, l‘ordre del dia, el lloc, la data i l‘hora de la reunió, en
primera convocatòria i, en el seu cas, en segona convocatòria, que en cas de celebrar-se el
mateix dia i al mateix lloc, haurà de celebrar-se com a mínim mitja hora desprès de l‘hora
prevista per a la convocatòria.
Un 10% dels socis seran suficients per requerir, per escrit, al President de la Junta Directiva perquè
convoqui una Assemblea General Extraordinària, per tractar assumptes que no admetin ajornament, els
quals s‘hauran d‘indicar clarament en convocar l‘Assemblea. El President, als quinze dies de tenir-ne
coneixement, haurà de convocar l‘Assemblea, que es celebrarà dins el termini de trenta dies a contar
des de la data de la sol·licitud.
Tanmateix la Junta Directiva podrá convocar una Assemblea Extraordinaria si la importancia dels temes
a tractar ho requereixen.
Un 10% dels socis podran sol·licitar a la Junta directiva la inclusió de nous assumptes a tractar
en l‘ordre del dia de l‘Assemblea convocada, sempre que ho facin els primers 5 dies posteriors a la
recepció de la convocatòria.
L‘Assemblea General haurà de reunir-se, com a mínim, una vegada a l‘any, durant el primer semestre,
en sessió ordinària, amb la finalitat d‘aprovar el pressupost anual, la liquidació dels comptes
anuals i la gestió realitzada per la Junta Directiva.
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Article 9
L‘Assemblea quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria si acudeixen presents o
representants, la meitat més un dels socis i, en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre
de socis que compareguin.
Tot soci pot autoritzar a un altre soci perquè el representi a l‘Assemblea General, mitjançant la
delegació expressa, per escrit, dels seus drets de veu i vot, indicant la data, hora, lloc i ordre del
dia de l‘Assemblea general per la que s‘efectua la delegació.
Actuaran com a President i Secretari de l‘Assemblea General les persones que exerceixin aquests
mateixos càrrecs a la Junta directiva.
Els assumptes s‘aprovaran o denegaran per majoria simple dels assistents, excepte en els casos
de fusió o unió amb altres associacions, dissolució o liquidació, acord de baixa o separació
definitiva d‘un soci, canvi de finalitats i qualsevol modificació d‘Estatuts, que precisaran el vot
favorable de dos terços dels socis assistents en primera convocatòria, o la majoria simple dels socis
presents en segona convocatòria.
En cas d‘existir un conflicte d‘interessos entre l‘Associació i un soci, aquest s‘abstindrà de votar
en l‘adopció de l‘acord relatiu al conflicte d‘interessos.

Article 10
El President de la Junta Directiva pot proposar l‘assistència a les Assemblees generals, amb veu però
sense vot, dels Directors dels Centres d‘ASPACE. La Junta Directiva pot oposar-se a la proposta del
President.

JUNTA DIRECTIVA
Article 11
ASPACE serà regida i administrada per una Junta Directiva, la qual resoldrà les qüestions de la vida
social que no siguin competència exclusiva de l‘Assemblea General i, en especial, promocionarà
el compliment de la finalitat social i l‘administració dels seus béns i ingressos.
L‘exercici dels càrrecs dels membres de la Junta Directiva és gratuït.

Article 12
L‘Assemblea General elegirà, d‘entre els seus membres, un nombre entre cinc i catorze socis que
formaran la junta directiva. Les persones elegides entren en funcions després d‘haver acceptat el
seu nomenament. La durada dels càrrecs és de quatre anys amb possibilitat de reelecció.
Per a l‘elecció de la Junta Directiva, els socis que desitgin ser membres d‘aquesta, podran
agrupar-se, en grups de cinc a catorze components, i presentar candidatures conjuntes. Resultarà
nomenada com a Junta Directiva aquella candidatura que obtingui el major nombre de vots.
Els membres de la Junta Directiva elegiran entre ells un President, un o dos Vicepresidents i un
secretari, els demés membres tindran la condició de vocals.
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La substitució en el càrrec d‘un membre qualsevol de la Junta Directiva es realitzarà per
captació entre un altre soci apte per al seu acompliment, qui ocuparà el càrrec fins que es celebri la
primera Assemblea General. La primera Assemblea General que es celebri procedirà a ratificar el
nomenament del substitut o bé a nomenar un altre soci per ocupar el càrrec vacant com a substitut. El
substitut exercirà el càrrec durant el període de temps pel qual va ser elegit el membre de la Junta
Directiva substituït.

Article 13
La Junta Directiva serà convocada pel President, amb la periodicitat que els seus membres decideixin i
sempre que ho demanin, al menys, dos dels seus membres.
Excepte si s‘ha acordat a la reunió anterior, la convocatòria de la Junta directiva es notificarà
als seus membres amb un mínim de 24 hores d‘antelació, i en la convocatòria hi constarà la data,
hora i lloc de la celebració de la reunió, i l‘ordre del dia dels temes a tractar.

Article 14
Per a la validesa dels acords de la Junta Directiva, serà necessària la presència a les sessions
de la meitat més un dels membres de la pròpia Junta.
Els acords es prendran per la majoria simple dels assistents. El president tindrà vot de qualitat en
cas d‘empat.
Les persones que no puguin assistir a una reunió de la Junta Directiva, degudament convocada,
podran delegar la seva representació en el President o en qualsevol altre membre de la Junta.
Cap membre de la Junta podrà participar en l‘adopció d‘acords en els que pugui existir conflicte
entre els seus propis interessos i els de l‘Associació.
Els socis no podran exercir els seu dret a vot mentre no estiguin al corrent de les seves
obligacions econòmiques davant de l‘Associació.

Article 15
La Junta directiva representa a l‘Associació i té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l‘Associació.
b) Tenir cura que s‘observi l‘Estatut i les normes de règim interior, així com del degut
funcionament dels òrgans de l‘Associació.
c) Presentar anualment a l‘aprovació de l‘Assemblea General, un estat de comptes tancat el
dia 31 de desembre de l‘any transcorregut i confeccionar els pressupostos de l‘exercici següent.
d) Convocar l‘Assemblea General sempre que ho consideri necessari, i com a mínim, un cop a
l‘any, durant el primer semestre, per aprovar l‘estat de comptes anual.
e) Complir,
General.

executar
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f) Resoldre sobre les sol·licituds d‘ingrés de nous socis i sobre tots els assumptes ordinaris de
la vida social.
g) Estudiar i resoldre les qüestions econòmiques de l‘Associació.
h) Contractar els treballadors que l‘Associació necessiti.
i) Nomenar càrrecs i autoritzar, formalitzar i revocar delegacions i apoderaments generals o
particulars, comunicant-ho a la primera Assembles que tingui lloc i, en els seu cas, comunicar-ho a
l‘organisme que fos establert legalment.
j) Representar a l‘Associació davant de tota entitat pública i privada, així com en tot
procés judicial i extrajudicial.
k) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda de manera especifica a l‘Assemblea
General i que li hagi estat delegada expressament per aquesta.

Article 16
El President de la Junta Directiva serà al mateix temps President de l‘Associació i tindrà les atribucions
següents:

a) Representar a l‘Associació en totes les seves relacions.
b) Presidir les sessions de la Junta directiva, les Assemblees Generals i els actes socials.
c) Fer complir i autoritzar amb la seva firma els acords presos en les reunions de
Directiva i de l‘Assemblea General.

la

Junta

d) Intervenir i passar el vist-i-plau, en tots els comptes, balanços i inventaris de l‘Associació.
e) Escoltar i atendre les queixes i reclamacions justes dels socis, posar remei a les faltes
observades i tenir cura del respecte i harmonia entre tots. En cas de considerar-ho necessari,
iniciar el procediment sancionador previst per l‘article 27 dels presents Estatuts.

Article 17
Els Vicepresidents substituiran al President en totes les seves atribucions quan per causa justificada,
aquest no pugui exercir el seu càrrec.
En cas de faltar el President i Vicepresidents, assumirà les funcions el membre de la Junta directiva de
major edat.

C/ Tres Pins, 31-35 (Parc de Montjuïc)

08038 Barcelona

Tel. 93 325 83 00

Fax 93 325 83 62

aspace@aspace.cat

Article 18
El Secretari tindrà les funcions següents:
a) Custodiar la documentació de l‘Associació.
b) Portar al dia el llibre d‘Actes de l‘Associació.
c) Redactar i autoritzar els certificats de les actes que calgui lliurar, amb el vist-i-plau del
president.
d) Estendre, firmar i fer firmar al President totes les actes, Oficis, Comunicacions,
correspondència societària i tota classe de documents que, per tenir valor, hauran de portar les
dues firmes.
e) Portar al dia el Llibre de Registre de socis, en el qual s‘expressarà el seu nom,
cognoms, adreça vigent i DNI.
f)

Informar immediatament a la Junta directiva de les sol·licituds d‘altes i baixes dels socis.

Article 19
Amb la finalitat d‘auxiliar a la Junta Directiva en els diversos temes a desenvolupar en
compliment de les finalitats d‘aquesta Associació que requereixin de coneixements i experiències
especials, aquesta podrà acordar constituir comissions especials d‘agents i professionals relacionats
amb les matèries que siguin d‘interès conèixer.
El personal directiu i tècnic de l‘Associació podrà ésser membre de les comissions especials.
La constitució d‘aquestes comissions haurà de ser aprovada per una majoria de dos terços dels
membres de la Junta Directiva.

Article 20
Podran ser socis de l‘Entitat totes les persones, majors de 18 anys, que vulguin sumar-se a la tasca
que constitueix l‘objecte de l‘Associació.
Els socis abonaran una quota mensual a l‘Associació en concepte de contribució per al pagament
de les despeses d‘aquesta. Aquesta quota serà determinada per la Junta Directiva.
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Article 21
L‘ingrés de nous socis serà acordat per la Junta directiva, la qual resoldrà les sol·licituds de manera
raonada. La Junta directiva posarà en coneixement de la primera Assemblea General les
sol·licituds d‘incorporació de nous socis, així com les altes i
les baixes d‘associats per una raó
distinta a la de la separació definitiva.

Article 22
Són drets dels socis
a) Assistir amb veu i vot a les reunions de l‘Assemblea General.
b) En cas de no poder assistir a una Assemblea General, delegar el seu vot en un altre soci que el
representi i, en tot cas, poder exercir la representació que se li confereixi per aquest motiu.
c) Elegir els membres de la Junta Directiva i poder ser elegit com a tal.
d) Rebre informació sobre les activitats de l‘Associació i estar informat sobre el funcionament
d‘aquesta, la seva situació econòmica i la identitat dels demés socis.
e) Ésser escoltat prèviament a l‘adopció de mesures disciplinàries.
f) Posseir un exemplar dels Estatuts.
g) Consultar els llibres de l‘Associació.

Article 23
Són deures dels socis:
a) Comprometre‘s amb les finalitats de l‘Associació i participar activament en la seva
consecució.
b) Contribuir a les despeses de l‘Associació abonant amb puntualitat les quotes i demés
aportacions econòmiques previstes pels presents estatuts i acordades segons aquest.
c) Formar part d‘una Junta Directiva en cas de ser elegit membre d‘aquesta.
d) Abstenir-se de votar a l‘Assemblea General en cas que s‘adoptin acords on pugui haver
un conflicte d‘interessos personals o patrimonials amb l‘Associació.

ELS TREBALLADORS
Article 24
Són treballadors aquelles persones que tenen un contracte laboral amb l‘Associació. La retribució
dels treballadors (personal directiu, tècnic o de qualsevol altra categoria) contractats per
l‘Associació, per atendre les activitats programades, s‘ajustarà a la legislació laboral aplicable.
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ELS COL·LABORADORS I ELS USUARIS

Article 25
Són col·laboradors aquelles persones físiques o jurídiques que prestin ajut o aportació de qualsevol
espècie a l‘Associació. La condició col·laborador no atorga els drets de soci.

Article 26
Són usuaris totes les persones físiques o jurídiques que es beneficien de qualsevol de les activitats
o dels serveis organitzats per l‘Associació. La condició d‘usuari no atorga els drets de soci.

RÈGIM SANCIONADOR
Article 27
La Junta
Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin les seves
obligacions. Les sancions poden anar des d‘una amonestació fins a l‘expulsió de l‘Associació.
El president iniciarà el procediment sancionador d‘ofici o bé com a conseqüència d‘una denúncia
o comunicació. La Junta Directiva nomenarà, entre els seus membres, un instructor encarregat
de tramitar l‘expedient sancionador. L‘instructor prepararà un plec de càrrecs que serà comunicat al
presumpte infractor, i aquest tindrà un termini de 15 dies naturals per respondre de les
acusacions que se li facin. Seguidament l‘instructor prepararà una proposta de resolució que
presentarà a la Junta Directiva. La resolució final serà adoptada per la Junta Directiva i haurà de
ser degudament motivada.
En cas que la sanció proposada per l‘instructor sigui la separació definitiva com a soci del presumpte
infractor, la resolució final serà adoptada per l‘Assemblea General.
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Seran causa de separació definitiva d‘un soci:
a) L‘incompliment reiterat de les obligacions que s‘estableixen en els presents Estatuts, i
especialment, de les obligacions previstes per l‘article 23.
b) L‘incompliment puntual, però greu, de les obligacions a que fa esment el paràgraf
anterior.
c) No satisfer les quotes acordades en un termini màxim de 15 dies des que sigui requerit
formalment per la Junta Directiva per pagar el deute pendent.
d) Actuar en perjudici dels interessos de l‘Associació o en contra de les seves finalitats o dels seus
objectius
o realitzar actuacions que en dificultin el seu compliment. En particular es
considera acomplert aquest requisit quan es realitzin públicament manifestacions denigratòries
de l‘Associació, les seves activitats o els seus representants.
e) Cometre faltes greus que afectin a la moral o al respecte de les persones assistides als centres
de l‘Associació.
f) Associar-se o formar part d‘una altra Associació i/o entitat que tingui objecte o finalitats
anàlogues i els interessos de la qual puguin entrar en conflicte o concurrència amb els
d‘aquesta Associació, llevat d‘autorització expressa a l‘efecte de la Junta Directiva.

OBLIGACIONS ADMINISTRATIVES
Article 28
Pel control i garantia de socis i de terceres persones, l‘Associació portarà els llibres següents,
que estaran a disposició dels socis: el Llibre d‘Actes, el Llibre d‘inventari de Béns, els Llibres de
Comptabilitat adequats a la normativa vigent i el Llibre de registre de Socis.
Si amb l‘Associació
Personal voluntari.

col·laboren
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socis,
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del

Els llibres citats estaran diligenciats pel registre d‘Associacions i firmats per President i el Secretari,
aquest últim serà responsable de la seva actualització i custòdia.

Article 29
Pel desenvolupament de la seva activitat l‘Associació es valdrà dels mitjans següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Les quotes mensuals a pagar per a tots els socis.
Les subvencions oficials o particulars.
Les donacions, les herències o els llegats.
Les rendes dels patrimoni de l‘Associació, en cas d‘existir.
Qualsevol altre recurs que pogués obtenir-se per al compliment dels fins de l‘Associació.

Article 30
Seran causes de dissolució de l‘Associació les previstes per la llei.
La Junta Directiva convocarà l‘Assemblea General quan es doni una de les causes legals de dissolució.
Qualsevol soci podrà demanar a la Junta Directiva que convoqui l‘Assemblea General en cas de
conèixer l‘existència de causa de dissolució.
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Article 31
En cas d‘acordar-se reglamentàriament la dissolució de l‘Associació, l‘Assemblea General nomenarà una
comissió liquidadora per saldar els comptes pendents. Si hi hagués un sobrant, l‘import serà
destinat a finalitats socials.

Diligència per fer constar els estatuts que es presenten són
l‘Assemblea General Extraordinària celebrada el 21 de maig de 2010.

els

aprovats per

l‘acord

Barcelona, a 21 de maig de 2010
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