ESTATUTS ONG EADM

1.- Es constitueix l’associació JES sense ànim de lucre amb el nom: EADM (Els
ajudants de Menorca) dins del programa Joves Emprenedors Socials amb les normes
que s’estableixen en els presents estatuts.
2.- El domicili radicarà en el centre educatiu IES Mª Cardona, Direcció: Avda Ronda
Balears, s/n, 07760, Ciutadella de Menorca. L’àmbit on es realitzaran les seves
activitats és: IES MªCardona, mercat de Maó.
3.- L’associació LADM es constitueix el dia 9 de Novembre de 2018 fins el dia 20 de
juny de l’any 2019.
4.- Els fins de l'Associació juvenil seran els següents: Garantitzar l’accés a l’educació a
fillets i filletes amb discapacitat auditiva i de la parla de B.K Samudram (Centre educatiu
gestionat per la fundació Vicente Ferrer)
5.- Per al compliment d’aquestes finalitats es realitzaran les següents activitats:
a) Venda de productes d’elaboració pròpia al mercat de Maó.
b) Sorteig de paneres solidàries.
c) Venda de llibres de segona mà el Dia del llibre a Maó.
d) Xerrades d’altres ONGs.
e) Campanyes i activitats de sensibilització.
f) Altres activitats pendents de concretar.
6.- Missió, visió i valors.
Missió: Som alumnes de 4t ESO de IES Mª Cardona de l’assignatura IAEE i hem fundat
una ONG per els fillets i filletes amb discapacitats auditives i de la parla de B.K
Samudram (Centre educatiu gestionat per la fundació Vicente Ferrer).

Visió: Recaptar doblers (com a mínim 500 euros per fillet) per ajudar a que puguin tenir
roba, calçat i material escolar.
Valors:
a) Dignitat humana: dret a viure en llibertat i em condicions adequades per a
desenvolupar-se com a individus i membres de la seva comunitat.
b) Democràcia i participació: tenint en compte la nostra joventut, volem ser part de la
ciutadania activa i per això tots els membres de l’ONG hem de col·laborar en el
desenvolupament de l’assemblea i respectant els acords.
c) Resiliència: tenim la capacitat d’adaptació i de resposta, flexibilitat i dinamisme per
actuar de manera positiva davant els problemes que puguin sorgir.
d) Respecte: entre nosaltres: escoltant opinions diverses, dialogant, donant la paraula
amb ordre, complint els acords i resolent conflictes per garantir una bona convivència.
El respecte aplicat també al nostre entorn i al medi ambient.
e) Reflexió crítica: d’una banda no som indiferents al nostre entorn i per això la nostra
acció solidària pretén la transformació social. D’altra banda analitzarem les nostres
actuacions per a millorar contínuament en el nostre procés d’aprenentatge.
f) Pensament global i acció local: un repte de la nostra ONG és participar en la millora
del món amb les nostres petites accions.
7.- Requisits i modalitats d'admissió i baixa, sanció. Adquisició de la condició de soci:
Per adquirir la condició de soci es requereix estar interessat en els fins de l'Associació,
estar d'acord amb la seva visió i valors i adoptar el compromís de complir els presents
estatuts. Pèrdua de la condició de soci: Per incompliment greu dels presents Estatuts o
dels acords vàlidament adoptats pels òrgans socials. En aquest cas, serà requisit
indispensable l'acord motivat de la Junta Directiva. Tot associat té dret a ser informat
dels fets que donen lloc a l'expulsió i a ser escoltat amb caràcter previ a l'adopció
d'aquest acord.
8.- Drets i obligacions dels associats. Són drets dels associats:
a) Participar en les activitats de l'associació i en els òrgans de govern i representació, a
exercir el dret de vot, així com a assistir a les assemblees, d'acord amb els Estatuts.
b) Ser informats sobre la composició dels òrgans de govern i representació de
l'associació, del seu estat de comptes i del desenvolupament de la seva activitat.
c) Ser escoltats amb caràcter previ a l'adopció de mesures disciplinàries contra ell i ser
informat dels fets que donen lloc a tals mesures, havent de ser motivat l'acord que, si

escau, imposi la sanció.
d) Accedir a la documentació de l'associació, a través de la Junta Directiva.
e) Usar els béns i instal·lacions d'ús comú de l'Associació, amb respecte a igual dret de
la resta dels socis.
Són obligacions dels associats:
a) Compartir les finalitats de l'associació i col·laborar per a la consecució de les
mateixes.
b) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats per la Junta Directiva i l'Assemblea
General. c) Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
9.- La Junta Directiva representarà i es responsabilitzarà de la gestió de l’associació. La
presidència representa l'ONG i convoca, presideix i aixeca les reunions de l'assemblea
o de la Junta Directiva. La vicepresidència assumeix el paper de la presidència o
secretaria en la seva absència. La secretaria dirigeix els treballs administratius, porta el
llibre d'actes i aixeca actes de les reunions, i també custodia la documentació (estatuts,
registre...) i cursa les comunicacions d'acords de l'ONG. La tresoreria porta la
comptabilitat.
10.- La Junta Directiva estarà formada per:
CÀRREC NOMS I COGNOMS:
President: Yousef Abu Zneid Talahma
Vice president: Borja Pons Anglada
Secretària: Natalia Marqués Faner
Tresorer: Sergi Pons De La Fuente
11.- Règim d’administració, comptabilitat i documentació. De comptabilitat: La tresorera
presentarà els comptes després que es realitzin les activitats. En tot moment portarà la
comptabilitat, que permeti obtenir una imatge fidel del patrimoni, el resultat i la situació
financera de l'Associació. La data de tancament de l'exercici comptable serà la mateixa
que la de dissolució de l'associació, és a dir, el dia 20 juny 2019.
De les actes:
a) De cada sessió que celebrin l'Assemblea General i Junta Directiva s'aixecarà acta
per la secretària, que especificarà necessàriament el quòrum necessari per a la vàlida
constitució (en el cas de la Junta Directiva s'especificarà necessàriament els
assistents), l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s'han
celebrat, els punts principals de les deliberacions, així com el contingut dels acords
adoptats.

b) Les actes s'aprovaran en la mateixa o en la següent sessió, podent no obstant
emetre la secretària certificació sobre els acords específics que s'hagin adoptat, sense
perjudici de la ulterior aprovació de l'acta.
c) Les actes seran signades per la secretària i pel president.
12.- Els beneficis obtinguts per l'Associació, derivats de l'exercici d'activitats
econòmiques s’hauran de destinar exclusivament al compliment del seu fi.

