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EST ATUTS DE l'ASSOCIAClÓ DE VEINS PER A LA REVITALlTZACIÓ DEL CASC
. ANTIC DE BARCELONA

TíTOL 1.- DENOMINACIÓ
CAPITOL 1.- CONSlITUCIÓ 1 FINS DE L'ASSOOACIÓ

Artícle 1 .
Es .constitueix 1''' ASSOCIACIÓ DE VEINS PER A LA REVITALITZACIÓ DEL
CASe ANllC DE BARCELONA", sense cap ánim de lucre, en reglm d' autonomia i
en el camp delimitat per la legislació vigent.

Article2

L'Associació té personalitat jurídica propia i capacitat plena d'obrar per administrar
i disposar dels seusbéns cabals i dele¡ fins que es propasa.
Artic1e 3
1

EIs fins de I Associació son :
La promoció del Districte de Ciutat Vella.
La presentació de servéis, sense anírn de lucre, als ve'ins del Districte.
Aconseguir ser reconeguda com d'interes social i d'utilitat pública.
El foment i la practica de l' esport.
5. L' organització d'actes culturals i lúdics. .
6. Qualsevol altre finalitat lícita que I'assemblea General acordi.

1.
2.
3.
4.

Article 4

El domicili de l' Associació s'estableix al carrer Comerc, 56, de (08003) Barcelona.
L'ámbít i l'extensió d'aquesta Assocíació compren el districte de Ciutat Vella, del
municipi de Barcelona (Barcelonés).
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CAPITaL n- DEIS MEMBRE DE L' ASSOCIACIÓ1 LLURS DRETS 1
OBLIGACIONS

Article 5
Podran formar part de l' Associació totes les persones que siguin veínes del
districte de Ciutat Vella o hi tinguin alguna relació amb la zona. Hauran de
presentar una sol-licitud per escrit a la Junta Directiva, i aquesta resoldra en la
primera reunió que celebri. Si el sol-lícitant s'ajusta a les condicions exigides als
Estatuts, la Junta Directiva no li podrá denegar l'admissió.

Artide6
Els drets que corresponen als membres de l' Associació son els següents :
1. Assistir a les reunions de l' Assemblea General amb dret de veu i voto BIs socis
menors d'edat no tenen vot a les Assemblees ni poden ser membres de la Junta.
2. Elegir o ser elegit per als llocs de representaci6 o exercir cárrecs directius.
3. Exercir la representació que hom ti confereíxi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i en les gestíons, com també en els servéis i activitats de
l' Assocíacíó, d'acord amb les normes legals i estatutaríes.
5. Exposar a l' Assemblea i a la Junta Directiva tot el que consíderi que pugui
contribuir afer més plena la vida de l' Associació més eficac; la realitzaci6 deIs
objectíus sociaIs basícs.
6. Sol-licitar i obtenir explicadons sobre l'administradó la gestió de la Junta
Directiva o deIs mandataris de I' Associació.
7. Rebre informació sobre les activitats de l'Associació.
8. Fer ús deIs serveis comuns que s' estableixin o que estiguin a dísposícíó de
l' Assocíacíó.
9. Formar part dels grups de treball.
í

Article 7

Els deures deis membres de l'Associació son :
1. Ajustar Ilur actuació a les normes estatuarles.
2. Complir els acords de l' Assemblea General i les normes que assenyali la Junta
Directiva per dur a terme aquests acords.
3. Satisfer puntualment les quotes que s'estableixin.
4. Mantenir la col-laboració que calgui en Interés del bon funcionament de
/,¿, f'1!., Cllo ~". l'Associació.
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Article 8
La condició de soci es perd :
1. Per baixa voluntaria.
.2. Per manca de pagament de I'ímport equivalent a una anualitat vencuda.
.' 3. Per expulsíó, amb la tramitació de l'expedient oportü, 'en el- transcurs del qual
s'escoltara I'ínteressat. La Junta Directiva formulara proposta· a l'Assemblea
,',
General, la qual sera organ decisori,

r

TITOL 11.- ORGANITZAOÓ 1 FUNOONAMENT DE L' A5SOCIACIÓ
, ,

Artiele 9

1. L' Assemblea General és l' organ suprem de l' Associació; eIs seus membres en
formem part pe,r dret propí i irrenunciable en igualtat absoluta.
2. EIs membres de l' Assocíacíó, reunits en Assemblea "General, legalment
, constituida, decidirán sobre eIs assumptes propis de l' entitat. '
í

3. Tots els membres.quedaran subjectes als acords de l' Assemblea presents, s'hagin
abstingut de votar, .'
,
4. EIs· membres de l' Associació que no puguin assistir a l'Assemblea General
podrán delegar el seu. vot a favor d'un altre socí mitjancant autorítzacíó per
escrit, respecte a la totalitat o una part de l' ordre del día, L' autorització sera
donada a la persona encarregada de presidir la reunió en' comencar aquesta, i
constara en acta, .
.
Amele 10

L' Assemblea Generalté les facultats següents: .
a) Esmenar els Estatuts de l' Associadó.
b)' Adoptar els acords relatius a la representació . legal; gestió i' defensa deis
. interessos deIs seus .membres.
c) Controlar l' activitat i gestió de la Junta Directiva.
d) Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos.: i la memoria anual
d' activitats.
e) Elegir els membres de la Junta Directiva, com també destituir-los i substituir-los.
f) Establír les líníes generais d'actuació que permetin a l' Associació eomplir els seus
fins .
~e' a lo ~ g) Fixar les quotes que els membres de l' Associació hauran de satisfer.
¡~.~'¡:~<¡:' ~ Dissoldre i liquidar r Assocíació ,
'
.
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La relaci6 de les facultats indicades en aquest article té un carácter merament
enuncíatiu i no suposa cap mena de limitaci6 a les amplíes atribucions de
l' Assemblea General.

Artiele 11
1. L' Assemblea General es reunirá en sessíó ordinaria com a mínim un cap a 1'any.
2. L' Assemblea General es reunirá amb carácter extraordinari sempre que calgui, a
requeriment de la Junta Directiva o bé quan ha sol-liciti un nombre de membres
de l' Associació que representi, pel cap baix, un den per cent de la totalitat.

Artide 12
1. La convocatoria de les Assemblees GeneraIs, tant ordináríes com extraordináries,
es fara per escrit i s'adrecara a tots els membres individualment. La convocatoria
expressará el día, l'hora i el lIoc de la reunió, com també l'ordre del dia.
S'inclouran preceptivament en l'ordre del día de l' Assemblea General les
qüestíons suscitades per cada grup de treball sempre que 'previament s'hagin
comunicat a la Junta Directiva.
2. Les reunions de l' Assemblea General, les presidirá el President .de l' Associació. Si
es traba absent, el substituirá, successivament, el vice-president o el vocal de més
edat de la Junta. Actuara com a secretari aquell que ho sigui de la junta Directiva.
3. El secretari redactara l' acta de cada reunió amb un extracte de les deliberacions,
el text deIs acords que s'hagín adoptat i el resultat numeríc de les votacions. Al
comencament de cada reunió de l'Assemblea General esllegíra l' acta de la sessió
anterior a fi que s' aprovi o s'esmeni. Cinc díes abans, de tata manera, l' acta o
l' altra documentació hauran d'ésser al local social a disposíció deis socís.
Artiele 13
L' Assemblea quedara constituida válídament en primera convocatoria amb
l'assístencía d'un mínim del vínt-i-cinc per cent deis socís, a part del cas que preveu
el parágraf 3 de l'artícle 14.
.
També quedara valídament constiturda en segona convocatoria sigui el que sigui el
nombre de socis presento La segona convocatoria s'haura de celebrar mitja hora
despres ,de la primera i en el mateix Iloc, i haurá d'haver figurat a l' anunci de la
primera.
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Artide 14
. 1. En les reunions de l' Assemblea General! correspon un vol a cada membre de
l' Associadó.
'
.
2. Els acords es prendran per majería reforcada. Fixada en tres quartes -parts de
vols possibles entre vots d'assistenls i delegats.
3., Per adoptar acords 'sobre el nomenament de la Junta Directiva, la modificació
deis Estatuls, la dissohició de l'Assocíacíó, la creació d'una Federació
d' Associacions similars o la integració en una ja existent, caldrá -Ia mateixa
mejoría i assenyalada en el punt anterior, pero en primera convocatoria caldrá la
presencia de la meitat deis socis. En segona convocatoria! l'acord es podr á
prendre independentment del nombre d' assistents.

CAPíTOL 11.- DE LA JUNfA DIRECTIVA
Artide 15
1. L' associació estará regida! administrada i representada 'p er :
a) El President de l'Associació, per el Secretari i el Tresorer. Aquests, junt amb un o
més vice-presidents, i -els vocals que siguin precisos, fíns - un máxím de cinc,
formaran el secretaríat, sense prejudici al que esta establert a l' apartat següent.
b) EIs vocals de la junta Directiva, els que 'd uran fer-se responsables, quan menys,
d'alguna activitat de l' Associació. Tots els socis que ho desitgin, seran vocals de la
Junta Directiva sempre i quancompleíxín amb aquest requísít,
.
e) La Junta .Directiva estará representada pel Secretariat, qui 'deura donar compte de la
seva gestió a la Junta Directiva a la següent reunió a la que sigui convocada.
d) Podran agregar-se al Secretariat els vocals que el mateix Secretariat designi pel seu
millor funcionament, que seran acceptats amb els dos tercos deIs vols d'aquests .
organs
e) També podran agregar-se al Secretariat, perdecísíó delmateíx. rmembres d'altres
candidatures que no hagín estat escollits.
'

2. a) Les candidatures seran tancades, és a dír, qualsevol soci podrá presentar-se per ser
elegit president de l'associació fent constar a la seva candidatura el seu nom i el del
Secretari i Tresorer, com a mínim, els que deuran ser tots persones díferents, i sense
prejudici del que estableix l'apartat següent.
b) EIs candidats a. la Presidencia deuran tenír, com a mínim,' una' antiguitat de dos
anys com a membres de l' Associació.
.
e) Bis demés candidats de la llista deuran tenir quan menys un any d'antiguitat com a
,.,..... ...¡. 'membres
de l' Associadó.
·
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d) EIs vocals agregats al Secretariat senyaJats a l'apartat 1. d) d'aquest Article no
necessitaran d' aquests requisits d'antiguitat.
2. L'eleccíó de les candidatures es realitzaran per votació a l' Assemblea General,
resultant elegida aquella que obtingui més número de vots :i prenent a l'acte
possessió del seu carrec,
3. Si només es presentes una candidatura, la TauJa proclamará com guanyadora sense
altre requisit i donara als seus membres possessi6 dels seus cartees al mateíx acte.
4. El sufragi sera lliure i secret.
5. L' exercici deIs carrecs sera gratuito
Article 16
,l . El President i els membres de la Junta Directiva exerciran el cárrec durant un

període de tres anys, j podrán ésser reelegits consecutivament per dos períodes
més.
2. El cessament del cárrec abans d'extingir-se el termini reglamentari podrá
esdevenir-se :
a) Per dimissió voluntaria presentada mítjancant un escrit en el qual se'n
raonin els motius.
b) Per ma1altia que incapaciti per a l'exercici del carrec,
e) Per sanció imposada per una falta eomesa en }'exercici del cartee,
mitjaru;ant l' acord pres de conformitat amb els percentatges que
s'assenyalen al paragraf s de l'articIe 14 d'aquests estatuts.
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva es cobriran enla primera
Assemblea General que se celebri. No obstant aíxo, la Junta podrá comptar,
provisionalment, fins a la próxima Assemblea General, amb un membre de
l'Associació per al carrec vacant.,
Article 17

.---

1. La. Junta Directiva posseeix les facultats següents :
a) Ostentar i exercitar la representació de l'Associació i portar a terme la dírecció i
l'administració de la manera més amplia que ' reconegui la Llei, i eomplir
d'aquesta manera les decisions presses per J'Assemblea General d' acord amb les
normes, les instruccions i les dírectríus generaIs que aquesta Assemblea General
estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relacíó amb la compareíxenca davant deis
organismes püblícs i per exercir tot tipus d'accions legals i interposar els recursos
dels organismes públics i per exercir tot tipus d'accions legals i interposar eIs
recursos pertinents.
e) Proposar a l'Assemblea General la defensa deIs interessos de l' Associaci6.
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, d) Proposar a l' Assemblea Generall'establiment de les quotes que els membres de
l' Assocíació hauran de satísfer. .
e) Convocar les Assemblees Generalsi controlar que els acords que s'hi adoptin es
compleixin:
f) .Presentar el balanc i l'estat de compres de 'cada exercici a l' Assemblea General
perqué els aprovi, ¡ confeccionar els pressupostosde l'exercici següent.
g) Elaborar la memoria anual di activitals isotmetre-Ia a l'aprovadó de 1'Assemblea
General. .
,.
' .
:
. hj .Contractar els empleats que pugui tenir l'Associacíó, ' :,
i) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perqué els serveís funcionin amb
normalitat.
j) Establir grups de treball per aconseguir, de la manera més eficient i efícac, els fíns
de l' Assocíació i autoritzar els actes que aquests grups projectin realitzar.
'
k) Nomenar.el vocal de la Junta Directiva que s'haurá diencarregar de cada·grup de
. treball, a proposta d' aquest mateix grupo
''
1) Portar a terme les gestions necessáries davant d'organísmes püblícs, 'entitats i
..altres persones, per tal-d'aconseguír r . "
.
• .Subvencions o altres ajuts.
• L'ús d'edificis o locals que puguin arribar a ser ün lloc de
convivencia i comunicació, i també un centre de recuperació
ciutadana.
m) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de credit o
d'estalvi, i disposar deis fons que hi hagi en aquests d íposits, La disposició de
fons es determina a 1'articIe 31. ,
n) Resoldre.provisíonalment qualsevol cas imprevist als'Estatuts presents, i donar, .ne compte a la primera Assemblea General.
.'
o) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuida d'unamanera específica a algun
altre organ de govern de l' Associació o que aquests deleguin éxp ressament en la
Junta Directiva.
Artícle 18
La Junta Directiva, convocada previament pel President o per la persona que el
substitueixi, es reunirá en sessió ordinaria amb la periodicitat qué eh seus membres
decideixin, pero en qualsevol cas no podrá ser superior a tres mesos. La
convocatoria es fará amb set dies d'antelacíó com a míním."
."

Amele 19
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1. La Junta Directiva quedara válídament constituída en primera convocatoria amb
11 quórum" ,de la meitat més 1m deis seus membres, i en segona, que podrá .
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. convocar-se el mateix dia i amb un interval de trenta minúts sobre la primera,
amb aqueIls membres que es trobin presents.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats assistir a totes les reunions que
es convoquin; no obstant aíxo, podran excusar la seva absencía per causes
justificades. En qualsevol cas, sera necessária l' assístencía del President o del
Secretari, o de les persones que els substitueixin.
3. La Junta Directiva prendrá els acordsper majoria simple de vots dels assistents.
4. El Secretariat es reunirá com a míním quinzenalment, o sempre que el Presidents
els convoqui amb 24 hores d'antelació, essent aplicables els apartats 2 i 3 d' aquest
artiele.
Artide20
1. La Junta Directiva podrá delegar alguna de les seves facultats en una o diverses
, comissions o gru,ps de treball si compta, per a fer-ho, amb el vot favorable de dos
tercos deis seus membres.
2. També podrá nomenar, amb el mateix quórum, un o diversos mandataris per
exercir la fundó que la Junta els confñ, amb les facultats que cregui oportü oferírlos en cada caso
3..Els apartats 1 i 3 seran també d'aplicació al Secretariat.

Article 21
1. Els acords de la Junta Directiva es faran constar alllibre d'actes. En iniciar-se
cada reunió de la Junta Directiva, es llegírá l'acta de la .sessi ó anterior perqué
s' aprovi o es rectifiquí, si s'escau.
.
2. L'apartat anterior sera d'aplicació al Secretariat.

CAPfTOL llI.- DEL PRESIDENT1EL O EI.S VICEPRESIDEN1S
Article 22
1. El President de l' Associació sera també President de la Junta Directiva i del
Secretariat.
2. Són funcíons prop íes del president les següents :
a) Les de direcció i representació legal de l' Associació, per delegació de
l' Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) La presidencia i la dírecciódels debats, tant de l'Assemblea General com
de la Junta Directiva..
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empato
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d) .Establír la convocatoria de -les reunions de l' Assemblea General i de la
Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certifícats confeccionats pel Secretari de l' Assocíacíó.
f) Les atribucions restants propíes del cárrec i les que U delegui l' Assemblea
General o la Junta Directiva.
g) Exercir o delegar en algun vice-presídent quants acres es derivin del
Capítol VII, relacions amb t' Administració, Articles 30, 31 i 32 de la Llei
7/1997, de 18 de Juny.
h) Promoure la creació i velar pel funcionament de les Associacions de
carácter especial cont~mplades en la Llei citada a l' apartat anterior.:
CAPÍTOL IV.- DEL lRESORER 1EL SECRETARI

Article 23
El Tresorer tindra com a fundó la. custodia i.el control deIs 'recursos de l'Associació,
coro també l'elaboració del pressupost, el balanc ila liquidació de comptes, 'a fi de
sotmetre'ls a la Junta Directiva; portara un llibre de "caixa'": signara els rebuts de
quotes i altres documents de tresoreria; pagara les factures aprovades per la Junta
Directiva; les quals hauran d'ésser vísades previament pel President; íngressará el
que sobri en diposits oberts en establiments de credit o d'estalvi. La disposició deIs
fons es determina a l'article 30.
. .
'
,
Article 24
El Secretan ha de custodiar la documentació, estendre, redactar i signar les actes de
les reunions de les Assemblees Gcnerals i de la 'Junta Directiva - actuant com a
secretari d'aquests organs-, redactar i autoritzar les certificacions que calgui llíurar,
com també portar elllibre de registre de socís de l' Assocíacíó.
CAPITOL V.- DE LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL

Article 25
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de' treball, la plantejaran
i n' assabentaran a la Junta Directiva, el" membres de l' Ass o cia ció que
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vulguin formar-lo, els quals explicaran les activitats que s'han proposat dur a
terme.
.
.
Només es podrá denegar la constitució amb el vot en contra de la majaría
simple de la Junta Directiva, la qual podrá constituir, així com el Secretariat,
comissions o grups de treball.
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La Junta Directiva s'ocupará d'analitzar les diferents comissions o grups de
treball i en cada una de les seves reuníons, el responsable presentara a la
Junta un informe detallat de les seves actuacíons, donant també detall d'aíxo
quinzenalment al Secretariat.
TíTOL 111.- DEL REGIM ECONOMIC DE L' ASSOCIACIÓ

Article 26
Atesa la seva naturalesa, aquesta Associació no té patrimoni fundacional.
Article 27

EIs recursos economícs de l' Assocíacíó es nodriran :
a) De les quotes que fixi l' Assemblea General als seus membres.
b) De les subvencions oficials o particulars.
'
e) De donacíons, herencies o llegats.
d) De les rendes del patrimoni propí, o bé d' altres ingressos que puguin obtenir-se.
Article 28
Tots els membres de l' Associació tenen l'obligaci6 de sostenir-la economícament,
mitjancant quotes o derrames, de la manera i en la proporci6 que determini
l'Assemblea General, a proposta de la Junta Dírectíva.
L' Assemblea General podrá establír quotes d'ingrés, quotes períodiques - a abonar
per mesos, trimestres, semestres o anualment, segons el que dísposí la Junta
Directiva-, i quotes extraordínánes.
Article 29
L' exercici economíc coincidirá amb l'any natural i quedara taneat el 31 de .
desembre.
Article 30
Als compres corrents, lIibretes de credit, o d'estalvi o qualsevol altre instrument
financer de l'Associa.ci6, figuraran els noms del President, del Tresorer i d' algun
altre membre de la Junta Directiva.
Per poder disposar deis fons seran necessáries quan menys dos d'aquestes firmes,
___'
de les quaIs una dura ser necessariament la. del Président, qui a .la seva vegada
~< o \0 R.~,.
ormara al Tresorer de quantes operacions es realitzin a les qu.e no constí la seva
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TfTOL IV.- INSPECaONS 1SANCIONS

Article 31
La inspeccíó i vigilancia del compliment d'aquests Estatuts o la seva interpretació
correspon a l' Assemblea General, d'acord amb el quórum que s'estableix al
paragraf 3 de l'article 14.

Article 32
La Junta Dírectíva-vetllará perqué es compleixin les normes que contenen aquests

Estatuts, d'acord amb el dictamen de l' Assemblea General, d'acord amb el quórumque s'estableix el parágraf de l'artiele 14.
TÍTDL V.- COMPOSICIÓ DE LA TAULA ELEcrORAL
Article 33
1. L'Assemblea elegirá, d' entre els presenta, al president i al Secretari de la Taula
Electoral.
2. Cada candidatura podrá tenír a la Taula Wl representant que actuara com
interventor de la mateixa.
3. Si alguna cosa es pogués sotmetre alguna cosa a votació, cada membre de la
Taula tíndrá un vol. En cas d'empat decídírá el vot dequalitat del President de la
Taula..
Article 34
1. Un cap acordada la díssolucíó, l' Assemblea General prendrá les mesures
oportunes, tant pel que fa a la destinació que es doni als béns i drets de
l' Associació, com a la finalitat, extinci6 i liquidació de qualsevol operació
pendent.
2. 1.'Assemblea esta facultada per elegir una Comissió liquidadora, sempre que ho
cregui necessario
3. EIs membres de l' Associació estanexempts de responsabilitat personal. La seva
responsabilitat quedara limitada a complir les obligacions que ells mateíxos
hagin contret voluntáriament,
.
4. El romanent -net que resulti de la líquídació es llíurará dírectament a l'entitat
pública o privada que, · en I'ámbit terrítoríal d'actuadó de l'Assocíacíó, s'hagí
caracteritzat més en les seves activitats a favor deis fins d'aquesta.
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Les funcíons de liquídació i execució deis acords a que fan referencia els números
anteriors d'aquest mateix article seran competencia de la Junta Directiva, si
JI Assemblea General no ha conferit aquesta missió a un liquidador especialment
designat.
Article 35
L'Assemblea podrá nomenar un Gerent o un Admínístrador, amb durada d'un any,
prorrogable tácitament per períodes iguals. La seva remuneració sera revisada
anualment en el moment de la prorroga.
Les seves funcions seran les assígnades per l' Assemblea, i en particular :
1. Redactar les actes de les-sessions de les Juntes que se célebrin, cursar les
convocatoríes, custodiar la documentació social.
2. Vetllar per la bona marxa de l' Assocíació, deis seus serveis i de les
instal-Iacions.
3. Preparar l'estat de comptes.
Efectuar els cobraments i pagaments, aquests últims degudament
autoritzats d'acord amb el redactat de l'article 30 i tenir cura de
l' administració dels fons de l'Associació,
4. Portara, degudament complimentats, els següents llíbres :
a) El d'actes
b) El d'ingressos i despeses.

Aíxí, com a Secretari d'aquesta Entitat i amb el vist i plau del President, faig constar que
els estatuts que es presenten son els aprovats per acord a l' Assemblea General
Extraordinaria de data 24 de Gener de 2002.

Barcelona, 25 de Gener de 2002

Vist iPlau
[osep Miró i Gilabert
R íde

José Gázquez López
Secretari
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