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CAPÍTOL I. NOM, DOMICILI, DURADA I FINALITATS

Article 1

Amb el nom d’ OIKOCREDIT-CATALUNYA (Associació Catalana de suport 
a  Oikocredit-Ecumenical  Development  Cooperative  Society  U.A)  es 
constitueix  l’associació  que,  en  el  marc  de  l’article  22  de  la  Constitució 
Espanyola, regularà les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 
4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les 
Persones Jurídiques, o la normativa que la substitueixi, així com pels presents 
estatuts socials, essent majoritàriament Catalunya l’àmbit de la seva activitat.

Article 2

El domicili social s’estableix a Barcelona, al carrer Bisbe Laguarda, número 4.

Article 3

La durada de l’associació és indefinida.

Article 4

La finalitat essencial de l’associació, d’interès general, és donar suport des de 
Catalunya  a  les  activitats  d’Oikocredit-Ecumenical  Development  Cooperative 
Society  U.A.,  societat  cooperativa amb personalitat  jurídica d’acord amb les 
lleis del Regne dels Països Baixos, l’objectiu de la qual és posar a disposició de 
col·lectius i de regions pobres del món de crèdit financer encaminat a fomentar 
llur desenvolupament. Els recursos financers d’aquesta entitat han de provenir 
d’esglésies cristianes, entitats i associacions de suport que igualment acceptin 
la promoció del  desenvolupament,  entès com un procediment d’alliberament 
encaminat  al  creixement econòmic,  la justícia  social  i  l’autodeterminació.  La 
societat  Oikocredit-Ecumenical  Development  Cooperative  Society  U.A.  fou 
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fundada  a  Rotterdam  el  4  de  novembre  de  1975  de  conformitat  amb  els 
principis i els ideals ecumènics i fraternals.

La  xarxa  mundial  d’associacions  de  suport  a  d’Oikocredit-Ecumenical 
Development Cooperative Society U.A té implantació a diversos països d'arreu 
del món, essent l’associació catalana pionera a l’estat espanyol.

Article 5

A  fi  d’assolir  les  finalitats  assenyalades  en  l’article  anterior,  l’Associació 
realitzarà les següents activitats, que constitueixen el seu objecte social:

5.1 Afiliar-se  i  esdevenir  membre  d’Oikocredit-Ecumenical  Development 
Cooperative Society U.A.

5.2 Recaptar  fons  entre  les  seves  persones  membres,  invertir-los  a 
Oikocredit-Ecumenical  Development  Cooperative  Society  U.A  i 
administrar-los.

5.3 Promoure la missió d’Oikocredit-Ecumenical  Development Cooperative 
Society U.A a Catalunya.

5.4 Treballar  en  col·laboració  amb  Oikocredit-Ecumenical  Development 
Coopera-tive Society U.A a fi d’atènyer els fins d’Oikocredit a Catalunya 
així com a la resta del món.

5.5 Ajudar a establir i reforçar xarxes locals a fi de donar suport als projectes 
finançats  per  Oikocredit-Ecumenical  Development Cooperative Society 
U.A.

5.6 Acceptar  o  recaptar  fons  sense  limitacions  per  mitjà  de  donatius, 
abonaments,  quotes,  cessions,  aportacions  condicionals  o  qualsevol 
altre mitjà que es consideri adequat.

5.7 Adoptar qualsevol altra iniciativa encaminada a contribuir o ajudar a la 
consecució de tots o d’alguns dels fins anteriorment assenyalats.

Article 6

L’Associació  obtindrà  recursos  econòmics  mitjançant  la  captació  pública  de 
fons, així  com mitjançant aportacions privades de les persones sòcies,  sota 
qualsevol títol conforme a dret.

Article 7

L’Associació  no  té  ànim  de  lucre.  El  fruit  de  la  seva  activitat  es  destinarà 
exclusivament al compliment de les seves finalitats d’interès general establertes 
en  els  presents  estatuts.  En  cap  cas  no  podran  repartir-se  els  béns  de 
l’associació  entre  els  associats  i  associades  ni  ésser  cedits  gratuïtament  a 
persones físiques o jurídiques amb interès lucratiu.

S’exceptuen les aportacions condicionals, que tenen el tracte imposat per la 
condició, d’acord amb el que es preveu en l’article 323-2
 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, 
relatiu a les Persones Jurídiques, i en els presents Estatuts.
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CAPÍTOL II. ELS SOCIS I SÒCIES: ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA 
CONDICIÓ DE SOCI/A, CLASSES, REGIM DISCIPLINARI, DRETS I 

OBLIGACIONS

Article 8

8.1 Poden formar part de l’Associació totes aquelles persones físiques amb 
capacitat  d’obrar  i  tot  tipus  d’entitats  públiques  o  privades  que  ho 
sol·licitin, les quals actuaran a través del seu representant nomenat a tal 
efecte.

8.2 Les persones o entitats  que vulguin  adquirir  la  condició  d’associat/da 
hauran de presentar una sol·licitud a la Junta Directiva, la qual adoptarà 
una decisió en la primera reunió que celebri, comunicant-la per escrit a la 
persona sol·licitant, la qual la podrà recórrer davant l'Assemblea General. 
La Junta Directiva comunicarà a l’Assemblea General més immediata les 
seves decisions referides a sol·licituds acceptades o rebutjades. 

Article 9

La qualitat d’associat/da és personal i intransferible. L’associació està formada 
per diferents tipus d’associat/da:

9.1 Socis/es fundadors/es: tenen aquesta denominació les persones físiques 
o  jurídiques  que  firmen  l’acta  fundacional  de  l’associació  i  els  seus 
estatuts  socials,  i  aquelles  que  esdevenen  sòcies  durant  els  quatre 
primers  mesos  posteriors  a  la  data  de  constitució.  Aquests  socis/es 
tenen dret  de  veu i  vot,  així  com dret  a  formar  part  dels  òrgans  de 
govern.

9.2 Socis/es col·laboradors/es: són totes aquelles persones o entitats que 
aporten dedicació i participen activament en l’associació mitjançant una 
activitat voluntària o bé remunerada. Aquests socis/es tenen dret de veu 
però no de vot, i tenen dret a formar part dels òrgans de govern.

9.3 Socis/es protectors/es: són aquelles persones o entitats que possibiliten 
el  manteniment  econòmic  o  patrimonial  de  l’associació,  mitjançant 
aportacions econòmiques a fons perdut. Hauran de fixar-se els criteris 
mínims  d’aportació  que  permetin  adquirir  aquesta  condició.  Aquests 
socis/es tenen dret de veu i vot, així com dret a formar part dels òrgans 
de govern.

9.4 Socis/es honorífics/ques: són aquelles persones o entitats que, per les 
raons  que  l’Assemblea  General  consideri  justificades,  els  concedeix 
aquesta condició. El soci/a honorífic/a no podrà formar part de la Junta 
Directiva, ni tindrà dret a vot, però sí a veu, en les Assemblees Generals. 
La qualitat d’associat/da honorífic/a és simultàniament incompatible amb 
la d’associat/da col·laborador/a.

9.5 Socis/es partícips: són aquelles persones o entitats que es vinculen a 
l’associació  mitjançant  el  lliurament  d’aportacions  condicionals 
equivalents, almenys, a una acció d’Oikocredit-Ecumenical Development 
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Cooperative Society  U.A (200 Euros).  Aquests socis/es tenen dret de 
veu i vot, així com dret a formar part dels òrgans de govern.

Amb la salvedat prevista per a l’associat/da honorífic/a i el col·laborador/a, una 
mateixa persona pot reunir la condició d’associada de diversos tipus, encara 
que això no li reporta cap avantatge o privilegi especial ni, tampoc, l’assignació 
de més d’un vot social.

Article 10

Són drets de les persones associades:

10.1 Assistir i participar, per si mateixa o convenientment representada per 
una altra persona associada, en l’Assemblea General.

10.2 Assistir  amb  veu  i  vot  a  les  reunions  de  l’Assemblea  General. 
S’exceptua  el  dret  de vot  a  les  persones  sòcies  honorífiques  i 
col·laboradores. La votació podrà realitzar-se per correu o mitjançant la 
utilització  de  sistemes  telemàtics;  l’exercici  d’aquest  tipus  de  votació 
caldrà regular-la reglamentàriament.

10.3 Cada persona associada tindrà un únic vot, tant si és persona física com 
jurídica. Cap persona associada no podrà exercir el seu dret a vot en 
l’adopció de decisions sobre assumptes en els quals es trobi en situació 
de conflicte d’interessos personals o patrimonials amb l’Associació,  ni 
mentre desenvolupi  un treball  remunerat  per  a  l’Associació.  A  petició 
motivada  de  qualsevol  de  les  persones  assistents,  previ  debat, 
l’assemblea decidirà sobre aquesta qüestió incidental mitjançant votació 
separada i secreta.

10.4 Ésser  informada,  sol·licitar  i  obtenir  explicacions  sobre  la  marxa  de 
l’Associació, les activitats, la identitat de les altres persones associades, 
l’estat de comptes, l’administració i gestió de la Junta Directiva o de les 
persones dirigents de l’Associació i, amb anterioritat a la convocatòria, 
dels assumptes que s’hagi previst tractar en les assemblees i verbalment 
durant les mateixes. Si el 10% de les persones associades ho sol·licita, 
la  Junta  Directiva  no  es  podrà  negar  a  facilitar  aquesta  informació, 
encara que al·legui que això perjudica els interessos de l’Associació.

10.5 Consultar els llibres de l’Associació.
10.6 Posseir  un exemplar  dels estatuts  i,  en el  seu cas,  del  reglament de 

règim intern.
10.7 Ésser electora i elegible per als càrrecs representatius o de direcció de 

l’entitat. No poden formar part de l’òrgan de govern les persones sòcies 
honorífiques ni els associats i associades que desenvolupen una activitat 
retribuïda per  a  l’Associació,  a  excepció  del  secretari  o  secretària,  el 
qual, tanmateix, en aquest cas no té dret de vot en el que es refereixi als  
acords de l’òrgan de govern.

10.8 Ésser  informades  de  les  causes  que  motivin  l’adopció  de  mesures 
disciplinàries,  ésser  escoltades  prèviament  a  l’adopció  d’aquestes  i 
recórrer  les  decisions  al  respecte  davant  l’Assemblea  General  més 
imminent.

10.9 Participar en la vida social i en les activitats de l’Associació.
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Article 11

Són deures de les persones associades:

11.1 Comprometre’s i cooperar amb les finalitats de l’Associació.
11.2 Contribuir al sosteniment de les despeses de l’Associació per mitjà del 

pagament puntual de les quotes o derrames que en cada moment es 
fixin per acord de la Junta Directiva.

11.3 Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern 
de l’Associació, així com les obligacions que resultin de les disposicions 
estatutàries.

11.4 Lliurar  íntegrament,  en  el  cas  de  la  persona  associada  partícip, 
l’aportació condicional acordada o establerta, en els seus propis termes i 
condicions.

Article 12

Són causa de baixa de l’Associació:

12.1 La  decisió  adoptada  voluntàriament  per  la  persona  interessada  i 
comunicada per escrit a la Junta Directiva.

12.2 La ratificació de la decisió en tal sentit adoptada per la Junta Directiva, 
com  a  resultat  de  l’obertura  d‘un  expedient  sancionador  per 
incompliment  dels  deures  estatutaris  o  per  causar  un  perjudici  greu, 
moral o econòmic, a l’Associació. L’associat o l’associada tenen dret a 
ésser escoltats per la Junta Directiva i a exposar les seves al·legacions, 
prèviament  a  l’adopció  de  l’acord,  i  a  recórrer-lo  davant  l’Assemblea 
General  a  celebrar  amb  caràcter  immediatament  posterior  a  aquesta 
decisió.
Durant el període de temps entre la decisió comunicada a la persona 
sòcia  per  part  de  la  Junta  Directiva  i  la  ratificació  d’aquella  per 
l’Assemblea  General,  la  condició  d’associat  o  associada  quedarà 
suspesa cautelarment.

12.3 No complir amb les obligacions econòmiques acordades. En el cas de 
les  quotes  periòdiques,  el  Reglament  de  Règim intern  podrà  fixar  el 
número  de  quotes  que  en  cas  de  no satisfer  l’associat  o  associada, 
implicaran la  seva baixa automàtica de l’associació  per  entendre que 
aquesta és la voluntat tàcita de l’associat o associada.

Article 13

La baixa de l’associat no li atorga cap dret econòmic al seu favor. S’exceptua 
d’aquesta disposició el dret de reemborsament del valor real de les aportacions 
condicionals, en els terminis i condicions establerts en les mateixes.

CAPÍTOL III. L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS I SÒCIES
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Article 14

14.1 L’Assemblea  General  de  socis  i  sòcies  és  l’òrgan  suprem  de 
l’Associació; està constituïda per tots els seus membres per dret propi i 
irrenunciable.

14.2 Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment 
constituïda, decidiran per majoria els assumptes que siguin competència 
d’aquesta.

14.3 Totes  les  persones  associades  quedaran  subjectes  als  acords 
vàlidament  adoptats  per  l’Assemblea General,  àdhuc les  absents,  les 
dissidents i les presents que s’haguessin abstingut de votar.

Article 15

L’Assemblea General de socis i sòcies serà convocada per la Junta Directiva:

15.1 Una vegada a l’any amb caràcter ordinari, dins dels sis primers mesos 
de  cada  exercici  econòmic,  a  fi  d’aprovar  el  pressupost  anual  i  la 
liquidació de comptes anuals, així com adoptar els acords per a la fixació 
de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de les despeses de 
l’Associació i aprovar la gestió realitzada per l’òrgan de govern.

15.2 Amb caràcter extraordinari, sempre que ho consideri convenient la Junta 
Directiva, i quan així ho sol·liciti un número de persones associades no 
inferior al deu per cent.

Article 16

L’Assemblea General té, amb caràcter indelegable, les facultats següents:

16.1 Modificar els estatuts socials.
16.2 Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne la seva 

activitat.
16.3 Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, així com 

adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució 
al  sosteniment  de  les  despeses  de  l’Associació  i  aprovar  la  gestió 
realitzada per l’òrgan de govern.

16.4 Acordar la dissolució de l’Associació.
16.5 Incorporar-se a d’altres unions o federacions d’associacions o separar-se 

de les mateixes.
16.6 Acordar la fusió amb una altra o diverses entitats, la transformació de 

l’Associació o la seva escissió.
16.7 Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
16.8 Aprovar el reglament de règim interior.
16.9 Acordar la baixa o separació definitiva, previ expedient, dels associats i 

associades.
16.10 Conèixer les sol·licituds presentades per esdevenir soci o sòcia, així com 

les altes i baixes d’associats i associades per una raó diferent a la de la  
separació definitiva.

16.11 Resoldre  sobre  qualsevol  altra  qüestió  que  no  estigui  directament 
atribuïda a cap altre òrgan de l’Associació.
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Article 17

17.1 La convocatòria de l’Assemblea General correspon a la Junta Directiva, 
per iniciativa pròpia o a instància d’un número de persones associades 
no inferior al 10%.

17.2 L’Assemblea General serà convocada amb una antelació mínima de 15 
dies, mitjançant escrit adreçat al domicili o adreça de correu electrònic 
de cada persona associada, en el qual constarà el lloc, dia i hora de la 
convocatòria  i  l’ordre del  dia  dels  assumptes a tractar.  La inclusió,  a 
iniciativa de les persones associades,  d’altres assumptes en l’ordre del 
dia es regirà pel que es disposa en l’article 322-5

 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, 
relatiu a les Persones Jurídiques,

 i  en  aquest  cas  caldrà  comunicar  immediatament  el  nou  ordre  del  dia 
mitjançant exposició pública en la pàgina web de l’Associació.

17.3 L’Assemblea  General  es  constitueix  vàlidament  sigui  quin  sigui  el 
número de persones sòcies presents o representades.

17.4 L’assistència  de  tots  els  associats  i  associades  deixa  sense  efecte 
qualsevol irregularitat en la convocatòria.

Article 18

18.1 Les reunions de l’Assemblea General seran presidides pel President/a 
de l’Associació o, en el seu defecte, pel vicepresident/a o per qui designi 
l’assemblea. Actuarà de secretari/a qui ostenti aquest càrrec en la Junta 
Directiva  i,  en  el  seu  defecte,  el  vicesecretari/a  o  una  altra  persona 
associada designada per l’assemblea.

18.2 El  secretari/a redactarà l’acta de cada reunió que inclourà la data de 
celebració, la relació d’associats i associades assistents i representats, 
els assumptes tractats i els acords adoptats, amb el resultat numèric de 
les votacions. L’acta serà signada pel secretari/a i  per dues persones 
interventores  designades per  l’assemblea d’entre  les  persones sòcies 
presents,  amb  el  vistiplau  de  qui  presideixi  la  sessió.  A  l’inici  de 
l’Assemblea General es procedirà a la lectura de l’acta de l’anterior, per 
a la seva aprovació o rectificació, si s’escau.

18.3 Serà també competència del secretari/a la determinació de la suficiència 
i validesa de les representacions acreditades, amb caràcter previ a l’inici 
de l’assemblea.

Article 19

Els acords s’adoptaran per majoria simple de les persones sòcies presents o 
representades, llevat dels relatius a la modificació d’estatuts,  fusió,  escissió, 
transformació o dissolució de l’Associació, que necessitaran del vot favorable 
de les 2/3 parts de les persones sòcies presents o representades. El vot es 
podrà emetre presencialment, per delegació en una persona sòcia present a 
l'Assemblea, o bé per correspondència o per correu electrònic en els terminis 
que fixi la Junta Directiva en la convocatòria de l'Assemblea.
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CAPÍTOL IV. L’ÒRGAN DE GOVERN

Article 20

20.1 La Junta  Directiva dirigeix,  gestiona i  representa  l’Associació  i  estarà 
formada per:
a) El president/a.
b) El vicepresident/a.
c) El secretari/a.
d) El vicesecretari/a.
e) El tresorer/a.
f) Cinc vocals.

En el cas que el número de persones sòcies no assoleixi el necessari per a 
constituir  la  Junta  Directiva,  es  reduiran  proporcionalment  en  primer  lloc  el 
número  de  vocals,  a  continuació  el  vicesecretari/a  i,  per  últim,  el 
vicepresident/a,  de manera que la  composició  mínima de la  Junta Directiva 
constarà de president/a, secretari/a i tresorer/a.

20.2 L’elecció dels membres de la Junta Directiva es realitzarà per votació en 
l’Assemblea General, mitjançant la votació de llistes completes.

20.3 Poden ésser membres de la Junta Directiva tant els associats persones 
físiques  com  persones  jurídiques;  aquestes  últimes  estaran 
representades per la persona que en cada moment designi l’entitat.

20.4   Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec de forma gratuïta i 
no podran desenvolupar cap treball retribuït per l’Associació, a excepció 
del secretari/a, que en aquest cas tindrà veu però no vot en l’esmentat 
òrgan.

20.5 L’Assemblea pot acordar en qualsevol moment la separació de les seves 
funcions d’un o de tots els membres de la Junta Directiva.

Article 21

21.1 Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període 
de quatre anys.

21.2 Els càrrecs es renovaran en finalitzar el seu mandat.
21.3 El  cessament  dels  càrrecs  amb  anterioritat  a  l’expiració  del  termini 

reglamentari del seu mandat podrà produir-se per:
a) Dimissió motivada presentada per escrit.
b) Malaltia que impossibiliti l’exercici del càrrec.
c) Baixa com a membre de l’Associació.
d) Per acord adoptat en l’Assemblea General de Socis i Sòcies.

21.4 Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva es cobriran en la 
primera Assemblea General que se celebri. Interinament, un membre de 
l’Associació designat per la Junta Directiva podrà ocupar provisionalment 
el càrrec vacant.
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Article 22

La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar,  dirigir  i  gestionar  l’Associació  de  la  manera  més 

àmplia que reconegui la Llei; així mateix complir i fer complir les 
decisions  adoptades  per  l’Assemblea  General  d’acord  amb  les 
normes,  instruccions  i  directrius  que  aquesta  Assemblea 
estableixi.

b) Adoptar  els  acords  que  siguin  necessaris  relatius  a  la 
compareixença davant els organismes públics i per exercitar tota 
mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar  a  l’Assemblea  General  la  defensa dels  interessos de 
l’Associació.

d) Convocar les Assemblees Generals i controlar el compliment dels 
acords que s’adoptin.

e) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici econòmic 
a l’Assemblea General per a la seva aprovació en el seu cas, i 
confeccionar  el  pressupost  d’ingressos  i  despeses  de  l’exercici 
següent.

f) Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació 
de l’Assemblea General.

g) Contractar els treballadors o treballadores que l’Associació pugui 
necessitar.

h) Inspeccionar la comptabilitat i vetllar pel normal funcionament dels 
serveis de l’Associació.

i) Aprovar  en  cada  moment  les  quotes  i  derrames que hagin  de 
satisfer les persones associades i proposar a l’Assemblea la seva 
ratificació.

j) Incoar els expedients sancionadors de les persones associades i 
adoptar la decisió provisional fins a la seva ratificació, en el seu 
cas, per l’Assemblea General.

k) Contractar amb les entitats financeres, establiments financers de 
crèdit,  societats de garantia recíproca, companyies de leasing i 
factoring i companyies d’assegurances totes aquelles operacions 
que siguin necessàries o convenients per a la bona marxa de la 
gestió social, determinant a tal efecte la persona o persones que 
estaran facultades per operar o contractar amb les esmentades 
entitats,  ja  siguin  aquestes  persones  membres  de  la  Junta 
Directiva o bé persones treballadores de l'Associació.

l) Modificar el domicili social.
m) Resoldre  provisionalment  qualsevol  assumpte  que  no  estigui 

previst en els estatuts ni en la normativa legal, i donar compte del  
mateix  en  la  primera  Assemblea  General  que  se  celebri  amb 
posterioritat.

n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda específicament a 
algun altre  òrgan de govern de l’Associació o que li  hagi  estat 
delegada expressament.

o) Atorgar els apoderaments que consideri oportuns en l’àmbit de les 
seves facultats.
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p) Delegar en un o diversos dels seus membres les facultats que 
consideri oportú de conferir en cada cas.

Article 23

23.1 La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per una altra 
persona  que  la  substitueixi,  es  reunirà  en  sessió  ordinària  amb  la 
periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no podrà 
ser superior a tres mesos.

23.2 Es  reunirà  en  sessió  extraordinària  quan  la  convoqui  amb  aquest 
caràcter el president o un mínim de tres membres de la Junta.

Article 24

24.1 La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda si ha estat convocada 
prèviament i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

24.2 Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les 
reunions que es convoquin,  tot  i  que, per causes justificades,  podran 
excusar la seva presència,  podent fer-se representar en aquest cas per 
un altre membre de la Junta Directiva. Les reunions seran moderades 
pel president/a o per qui el substitueixi, i aixecarà acta de les mateixes el  
secretari/a o qui el substitueixi.

24.3 La Junta Directiva adoptarà els seus acords per majoria simple de vots 
presents o representats.

24.4 Un membre de la Junta Directiva no pot exercir el dret de vot en la presa 
de decisions per l’òrgan de govern sobre els assumptes en els quals es 
trobi en situació de conflicte d’interessos amb l’Associació.

24.5 Els acords de la Junta Directiva es faran constar en el llibre d’actes. El 
secretari/a  o  qui  el  substitueixi  redactarà  l’acta  de  cada  reunió  que 
inclourà  la  data  de  la  reunió,  la  relació  dels  membres  assistents  o 
representats,  els  assumptes  tractats  amb  un  extracte  de  les 
deliberacions i les intervencions la constància en acta de les quals hagi 
estat sol·licitada expressament, el text dels acords adoptats i el resultat 
numèric de les votacions. L’acta serà signada pel secretari/a de la reunió 
i amb el vistiplau de qui actuï de president/a. En començar la reunió es 
llegirà l’acta de l’anterior a fi que s’aprovi o rectifiqui, en el seu cas, i serà 
subscrita per totes les persones assistents.

Article 25

25.1 El president/a de l’Associació ho serà també de la Junta Directiva.
25.2 Són funcions pròpies del president/a les següents:

a) La direcció i representació legal de l’Associació, per delegació de 
l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

b) La presidència i  la  moderació dels  debats,  tant de l’Assemblea 
General com de la Junta Directiva.

c) Emetre un vot de qualitat decisori en cas d’empat.
d) Visar  les  actes  i  els  certificats  confeccionats  pel  secretari/a  de 

l’Associació.
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e) Les restants atribucions pròpies del càrrec i  les que li  deleguin 
l’Assemblea General o la Junta Directiva.

f) Conjuntament amb el  tresorer/a i  amb aquelles altres persones 
que  pugui  haver  designat  la  pròpia  Junta  Directiva,  tindrà 
signatura  per  disposar  dels  fons  de l’Associació  en  entitats  de 
crèdit o d’estalvi. Aquesta signatura serà mancomunada, amb un 
mínim  de  dues  firmes  indistintes  de  totes  les  possibles,  amb 
l'excepció que la pròpia Junta ho acordi de manera diferent.

g) Autoritzar amb el seu vistiplau els pagaments de l’Associació.
25.3 El president/a serà substituït/da, en cas d’absència o impossibilitat, pel 

vicepresident/a  o,  en  el  seu  defecte,  pel  membre  de  la  Junta  que 
aquesta designi.

Article 26

26.1 El  secretari/a  custodiarà  la  documentació  de  l’Associació,  aixecarà, 
redactarà i firmarà les actes de les reunions de l’Assemblea General i de 
la Junta Directiva, i redactarà i autoritzarà les certificacions que s’emetin 
i també portarà al dia el llibre de registre de socis i sòcies.

26.2 El secretari/a serà substituït/da, en cas d’absència o impossibilitat,  pel 
vicesecretari/a o, en el seu defecte, pel membre de la Junta que aquesta 
designi.

Article 27

27.1 El tresorer/a tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de 
l’Associació,  així  com  l’elaboració  del  pressupost,  del  balanç  i  la 
liquidació de comptes. Portarà un llibre de caixa. Signarà els rebuts de 
quotes,  els  justificants  de  les  aportacions  i  altres  documents  de 
tresoreria.  Pagarà  les  factures  aprovades  i  autoritzades  per  la  Junta 
Directiva  i  el  president/a  respectivament.  Ingressarà  el  romanent  de 
tresoreria en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi. Tindrà 
signatura,  conjuntament  amb  el  president/a  i  amb  aquelles  altres 
persones  que  pugui  haver  designat  la  pròpia  Junta  Directiva,  per 
disposar  dels  fons  dipositats  en  aquests  establiments.  El  tresorer/a 
prèvia dotació pressupostària a tal  efecte,  podrà valer-se de personal 
intern  o  extern  especialitzat  en  les  matèries  pròpies  de  la  seva 
competència.

CAPÍTOL V. ALTRES ÀMBITS DE PARTICIPACIÓ I CONTROL INTERN

Article 28

28.1 Podran crear-se vocalies, grups de treball o comissions, per part de les 
persones associades, per a la consecució dels fins de l’Associació, al 
front de les quals hi haurà un/a vocal que serà membre de ple dret de la 
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Junta Directiva. Quan es renovin els càrrecs de la Junta Directiva haurà 
de renovar-se aquest/a vocal.

28.2 Competirà  a  la  Junta  Directiva  l’aprovació  o  denegació  de  la  seva 
constitució. La denegació haurà d’ésser raonada i serà recurrible davant 
l’Assemblea General de socis i sòcies més immediata.

Article 29

29.1 L’Assemblea General podrà instituir  una Auditoria Interna, composada 
per un número senar de membres persones físiques, associades o no, 
amb idoneïtat tècnica suficient, la funció de les quals serà la de verificar 
la correcció dels processos administratius, comptables, legals, financers i 
fiscals de l’Associació.  Amb aquest fi  podran comprovar en qualsevol 
moment la documentació de l’Associació.

29.2 La condició d’auditor/a intern/a és incompatible amb la de membre de la 
Junta Directiva o amb la de qualsevol càrrec de gerència o direcció de 
l’Associació,  i  amb  la  de  parent  d’aquests  fins  al  quart  grau  de 
consanguinitat o segon d’afinitat.

29.3 Els auditors/es interns/es han de presentar a l’Assemblea General un 
informe sobre  la  memòria  explicativa  de  la  gestió  de  l’Associació,  el 
balanç i el compte de resultats i els altres documents comptables que 
hagin de sotmetre’s a l’aprovació de l’Assemblea General.

29.4 Podrà  establir-se  que  el  càrrec  d’auditor/a  intern/a  sigui  retribuït.  En 
qualsevol cas, serà compensat per les despeses que li ocasioni l’exercici  
de les seves funcions.

29.5 El que disposa aquest article ho és sense perjudici de l’aplicació, en el 
seu cas, de la normativa vigent en matèria d’auditoria externa.

CAPÍTOL VI. RÈGIM ECONÒMIC

Article 30

El patrimoni fundacional de l’Associació és de 270.000’- Ptes. (1.622,7’- Euros), 
aportades per les persones sòcies fundadores i  consistents en les següents 
partides i conceptes:

a) Dotació per a despeses de constitució: 70.000 ptes. (420,70 €)
b) Equipament informàtic: 200.000 ptes. (1.202,02 €)

Article 31

31.1 El  pressupost  anual,  amb  determinació  precisa  de  les  partides 
necessàries per al sosteniment de l’Associació, haurà d’estar determinat 
i aprovat abans de l’1 de gener de l’any en qüestió. En el cas que no 
s’hagués aprovat en el termini indicat, es prorrogaran automàticament i 
amb caràcter  provisional  els  pressupostos de l’any anterior.  La  Junta 
Directiva, sota la seva responsabilitat, prendrà les mesures necessàries 
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per regularitzar la situació l’abans possible, així com aquelles que siguin 
necessàries amb caràcter urgent per ajustar ingressos i despeses.

31.2 L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i es tancarà el dia 31 de 
desembre.

31.3 La Junta Directiva entregarà a les persones sòcies, amb una antelació 
mínima  de  quinze  dies  a  la  celebració  de  l’Assemblea  Ordinària,  la 
Memòria Anual, balanç i compte de resultats, amb l’informe, en el seu 
cas, de l’auditoria interna o externa.

Article 32

Els recursos de l’Associació es nodriran de:

a) Les quotes i derrames aportades pels socis i sòcies.
b) Les subvencions oficials o particulars.
c) Les donacions, herències o llegats.
d) Les aportacions condicionals dels socis i sòcies partícips.
e) Les rendes del propi patrimoni.
f) Els  rendiments  derivats  de  les  activitats  econòmiques  de 

l’Associació.

Els recursos i rendiments obtinguts per l’Associació s’aplicaran íntegrament a la 
consecució  dels  seus  propis  fins  socials.  S’exceptuen  les  aportacions 
condicionals i  els rendiments a elles imputables, que seran reintegrables als 
socis i sòcies partícips en els termes i condicions que s’estableixin.

Article 33

33.1 Les aportacions condicionals dels socis i sòcies partícips s’invertiran en 
aportacions al capital d’Oikocredit-Ecumenical Development Cooperative 
Society U.A. a nom de l’Associació. L’Associació administrarà aquestes 
aportacions  i  aplicarà  els  retorns  cooperatius  que  eventualment  se  li 
imputin d’acord amb els presents estatuts i les condicions establertes en 
les aportacions.

33.2 Els socis i sòcies partícips podran sol·licitar el desemborsament complet 
o parcial del valor actualitzat de les seves participacions, d’acord amb els 
terminis i condicions de preavís que s’estableixin en la condició.

33.3 Un contracte de comptes en participació determinarà el  règim de les 
aportacions condicionals de cada soci/a partícip.

CAPÍTOL VII. LA DISSOLUCIÓ

Article 34

34.1 L’Associació podrà dissoldre’s per les següents causes:

a) La  voluntat  manifestada  en  tal  sentit  per  l’Assemblea  General, 
amb la majoria exigida per l’article 19 dels presents estatuts.
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b) Per qualsevol causa legal de dissolució.

Article 35

35.1 L’acord de dissolució de l’Associació incorporarà el nomenament de tres 
liquidadors.  En  defecte  de  nomenament  per  part  de  l’Assemblea,  els 
membres de la Junta Directiva es convertiran en liquidadors.

35.2 Correspon als liquidadors:
a) Vetllar per la integritat del patrimoni de l’Associació i dur els seus 

comptes.
b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguin 

necessàries per a la seva liquidació.
c) Cobrar els crèdits de l’Associació.
d) Liquidar el patrimoni i pagar als creditors.
e) Aplicar els béns sobrants de l’Associació als fins establerts en els 

estatuts, que mai no poden consistir en el repartiment dels béns 
entre  les  persones  associades  o  qualsevol  persona  física  o 
jurídica  amb  ànim  de  lucre,  a  excepció  de  les  aportacions 
condicionals.

f) Sol·licitar  la  cancel·lació  de  la  inscripció  en  el  Registre 
d’Associacions.

35.3 L’aplicació d’aquests béns es realitzarà a entitats sense ànim de lucre 
els fins de les quals siguin similars als de l’Associació, o, en un sentit  
més ampli, a aquelles que treballin en el camp de l’estudi i/o execució de 
sistemes  no  convencionals  de  suport  financer  per  a  projectes 
emprenedors en el tercer o quart món que contribueixin a la lluita contra 
l’exclusió social.

Diligència per fer constar que aquests estatuts s’han aprovat en l’assemblea 
general  extraordinària  de  socis  i  sòcies,  de  data  22/10/2014,  celebrada  a 
Barcelona.  I  que  inclouen  modificacions  i  esmenes  respecte  als  estatuts 
aprovats prèviament en data 24/04/2012.

La secretària Vist i plau
El President

Andrea Cabañero Spapens Xavier Fernàndez-Díaz
 Mascort

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el  
Registre d'Associacions de Barcelona, amb data 25/11/2014
Amb el codi segur de verificació  C0532850E359107 es pot consultar aquest document a 
l'adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta 
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