A Santa Maria del Camí, a 5 de Novembre de 2018
Els qui escriuen el present document, i emparats per allò disposat a la llei orgànica
1/2002, de 22 de març, reguladora dels drets de l’associació, han acordat la constitució
d’una associació de caràcter solidari i no lucratiu, el règim i funcionament de la qual
s’ajustarà al previst a l’esmentada norma, disposició complementària i en particularitat
als següents:
ESTATUTS:
Art. 1.- Objecte:
L’associació tendrà les següents finalitats, de caràcter solidari, sense ànim de lucre i
sense ocupació de qüestions polítiques:
I.

–Ajudar els nins del Níger afectats pel NOMA.

II.

–Alimentar les dones embarassades del Níger.

III.

–Aconseguir que es dugui a terme operacions de reconstrucció del llavi pels
nins afectats.

Art. 2.-Denominació i durada:
L’associació es denominarà “PORTADORS D’IL·LUSIÓ” i tendrà un termini de vigència
indefinit.
Art.3.-Domicili:
El domicili de l’Associació es troba en el carrer Sol, núm. 5 de Santa Maria del Camí.
Art.4.-Àmbit geogràfic:
L’àmbit geogràfic d’actuació de l’associació se circumscriu al territori de les Illes
Balears.
Art.5.-Òrgans de govern:
L'Associació es regirà per els següents òrgans de govern:
–

L'Assemblea General de la Associació.

–

Junta Directiva.

Art.6.-De l'Assemblea General.
Primer.- L'Assemblea General és l'òrgan suprem de l'Associació. Està formada per tots
els membres que formen part de la mateixa, i les seves decisions tenen caràcter
vinculant per a tots els associats, amb inclusió dels absents, dissidents o incapacitats.

Segon.- L'Assemblea General es reunirà almenys un pic a l'any i sempre quan o
decidesqui la Junta Directiva. Els socis hauran de ser convocats per escrit, amb una
antelació mínima de 15 dies, o de 5 dies en cas d'urgència. L'Assemblea haurà de ser
presidida pel president.
Tercer. - Funcions
S'atribueixen a la Assemblea General les següents :
1º.- Elecció dels membres de la Junta Directiva, per un període de 2 anys, en reunió
que se celebrarà anualment en el mes de gener .
2º.- Rebre l'informe anual de la Junta Directiva sobre les activitats desenvolupades.
3º.- Rebre l'informe sobre ingressos anuals.
4º.- Acordar la realització de quantes publicacions relacionades amb els seus fins
siguin acordats.
5º.- Rebre i acceptar en cas de donacions , herències o legats.
Quart.- Constitució
L'Assemblea General es constituirà legalment amb la concurrència de la meitat més
un de qualsevol dels socis, sense límit numèric.
Cinquè.- Adopció dels acords
Els acords de l'Assemblea General s'adoptaran per majoria de vots, excepte en els
suposats de modificació dels presents Estatuts o de dissolució de l'Associació,
suposats en els que requeriran les dues terceres parts dels associats presents en el
acte, com l'exigència de que aquests representin la meitat més un total dels socis.
Art.7.- De la Junta Directiva
Primer.- Composició
La Junta Directiva es compòn dels següents membres:
-Un president/a: Helena Cabot Manresa
-Un vicepresident/a: Telmo Trallero Borras
-Un tresorer/a: Maria Sbert Bestard
-Un secretari/a: Núria Novo Estrany
-Un nombre de vocals que seran designats per l’Assamblea General.

Segon.- Funcions
La Junta Directiva dirigeix els assumptes de l’Associació de cara al compliment dels fins
d’aquesta, disposant dels més alts poders, dins dels límits que la Llei i els presents
Estatuts estableixen.
La Junta Directiva s’encarrega així mateix de l’organització de les activitats socials i de
l’admisió de nous membres a l’Associació, quins en tot cas hauran de reunir els
requisits que l’efecte es considera oportú, tals com: majoria de edat… (altres que
puguin considerar-se convenients). Quan la Junta Directiva resolgui els sentits negatius
de la sol·licitud d’ingrès d’algn canditat/s, dita decisió serà recorrible davant
l’Assamblea General en la seva reunió més immediata.

Tercer.- Acords
La Junta Directiva adoptarà els seus acords per majoria dels seus membres presents, i
en el seu cas, serà diriment el vot favorable del president.

Quart.- Constitució
Per la vàlida adopció dels acords de la Junta Directiva será precisa al menys la
presència del seu president més dos membres.

Cinquè.- President
El president de la Junta Directiva representa l’Associació i ostenta la signatura social,
així com la potestat d’exercitar en nom d’aquesta totes les accions judicials que es
considerin oportunes.

Sisè.- Vicepresident
El Vicepresident sustituirà el President de la Junta Directiva quan aquest li hagi atorgat
la potestat de representació , així com en cas de malaltia.

Setè.- Secretari

El secretari de la Junta Directiva vincula els membres d’aquesta i a tots els socis amb el
President, prepararà les reunions i les assemblees i executarà les indicacions que rebi
del president, així com les convocatòries de la Junta Directiva.

Vuitè.- La resta de membres
Les funcions de la resta de membres de la Junta Directiva seran les que corresponguin
amb les seves respectives denominacions, així com totes aquelles que li siguin
delegades per la pròpia Junta Directiva d’acord amb el càrrec que ostenten.

Novè.- No retribució
Els càrrecs dins de la Junta Directiva seran gratuïts i honorífics.

Art. 8.- Llibres de l’associació
Es durà un llibre d’actes i reunions, en el qual es farà costar tot el que ha succeït a
aquestes.

Art. 9.- Obligacions de l’associació
L’associació quedarà compromesa per aquells actes en els quals consti conjuntament
la signatura del seu president i del seu vicepresident.

Art. 10- Dels membres de l’associació.
Primer- Extenció de responsabilitats
Els membres de l’associació queden exentes de tota la responsabilitat individual pels
compromisos adquirits per l’associació.
Segon – Cap membre tendrà dret individual a part de qualsevol haver o bé de
l’associació.
Tercer-Solicitud d’admisió i requisits
Per passar a formar part de l’associació, els candidats hauran acreditar els següents
requisits:

-

Tenir més de 13 anys.

-

Ser alumnes de 2n. d’ESO de l’escola Ramon Llull de Santa Maria

-

Estar interessats en la cooperación internacional.

Quart- Tramitació.
Seran admitits i passaran a formar part de l’associació tots aquells solicitants que
reuniren els requisits citats en l’ordinal precedent, abonen la corresponent quota
d’ingrés que a l’ efecte estableixi l’assamblea, així com les quotes anuals o mensuals
que dit òrgan determini.
Cinquè.- Drets
Els membres de l’associació tendrán els següents drets:
1r.- Assistència amb veu i vot a les assemblees generals.
2n.- Elegit i ser elegit membre de la Junta Directiva.
3r.- Participar en les activitats de l’Associació.
4t.- Utilitzar els distintius que l’identifiquin com a membre de l’Associació.
5è.- Exposar a la Junta Directiva les queixes, suggeriments o peticions d’informació
sobre l’Associació que consideri necessàries per al seu bon funcionament.

Sisè.- Deures dels associats
1r.- Complir els acords adoptats per l’Assemblea General.
2n.- Contribuir al manteniment de l’associació mitjançant l’abonament de les quotes
corresponents que se fixin per l’Assemblea General.
3r.- Cooperar de manera personal i activa en el desenvolupament de les activitats de
l’associació , així com asistir a les activitats socials que es facin.

Setè.- Pèrdua de la condició d’associat
Són causes de la mateixa:
1r.- La baixa voluntària.
2n.- L’impagament de les quotes.

3r.- L’expulsió acordada per l’Assemblea General, previ informe del President. L’acord
d’expulsió haurà de motivar-se, fundant-se en la pèrdua de qualsevol dels requisits
legals o estatutaris prevists a aquest efecte.
4t.- La falta de respecte a qualsevol dels associats, i en especial al President,
Vicepresident, Secretari, Tresorer, Vocals o qualsevol altre membre de l’Associació.

Art. 11 Patrimoni de l’associació
L’Associació, que no té patrimoni fundacional, contarà amb els següents recursos:
-

Les quotes d’ingressos.

-

Les quotes mensuals i anuals fixades per l’assamblea general.

-

Subvencions dels organismes oficials que puguin percebre.

-

Donacions que a títol gratuït pugui percebre, així com herències o legats d’entitats o particulars.

-

La recaptació derivada de les activitats que es puguin organitzar.

El límit anual del seu pressupost es considera inferior 10 euros, el que es fa constar als
efectes d’allò previst a l’article 3r de la Llei Estatal d’Associacions, de 24 de desembre
de 1964

Art. 12 Dissolució de l’associació
La dissolució de la associació només podrà ser afectuada per la resolución de la
autoritat administrativa competent, o en el seu cas, per la solicitud de més del 75%
dels associats manifesta a l’ Asamblea General.
En cas de dissolució actuarà com a Comissió Liquidadora la Junta Directiva, qui
extinguirà els deutes amb el producte del bens i en cas de sobrant entregarà aquest
remanent en qualitat de donació a les institucions de beneficiència del domicili de
l’associació ( o a un altra finalitat acordada en Assemblea General).

Art.13 Règim d’administració, contabilidad i documentació
L’associació comptarà amb una comptabilitat en suport informàtic. S’elaborarà
anualment un pressupost i una liquidació que es presentarà a l’Assemblea General.

Art.14 Data de tancament de l’exercici associatiu
Serà el 31 de desembre de cada any

Art. 15 Patrimoni inicial i els rescursos econòmics
L’associació no compta amb patrimoni inicial.
Els recursos econòmics amb que compta l’associació són les aportacions dels socis, la
quantia de les quals es revisarà cada any per part de l’Assemblea General. S’estableix
per al primer exercici en un euro anual per associat.

