ESTATUS DE L’ASSOCIACIÓ “ILUMINA LA INDIA”
Adaptats a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret
d’associació
(BOE núm. 73, de 26 de març de 2002)
Capítol I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Denominació:
Es constitueix l'associació amb denominació ILUMINA LA INDIA, sense ànim de lucre
i en el marc del programa de joves emprenedors socials amb les normes que
s'estableixen en els presents estatuts.
Article 2.- Domicili
El domicili radicarà en el centre educatiu, on es realitzaran les seves activitats:
IES FELANITX
Direcció: Ctra Petra, s/n, Felanitx, 07200, Balears
Article 3.- Durada
La associació es constitueix el dia 17 de desembre de 2018 fins el 21 de juny de 2019
Article 4.- Finalitats i activitats
Les finalitats de l’associació són:
-

Col·laborar amb l’associació Vicente Ferrer

-

Aconseguir diners per a poder fer la col·laboració

-

Millorar les vides de la població desfavorida de la India

Per aconseguir aquestes finalitats, es desenvoluparan les activitats següents:
-

Fogueró del dia de la pau

-

Jornades esportives + torneig de videojocs

-

Anar la mercat ICAPE

-

Altres activitats que puguin sorgir al llarg del curs
Capítol II

PERSONES MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ: ELS SEUS DRETS I LES SEVES
OBLIGACIONS

Article 5.- Membre de l’associació
Poden formar part de l’associació totes les persones matriculades a l’assignatura
específica d’Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial de 3r d’ESO o 1r de
l’FPB de Jardineria de l’IES Felantix.
També podria haver-hi persones que, no complint els requisits anteriors, es
considerarien col·laboradores o voluntàries per poder participar en la col·laboració
d’activitats
Article 6.- Drets
Els drets dels i les membres de l’associació són:
-

Dret a vot

-

Dret a ser tractat per igual

-

Dret a llibertat

Article 7.- Deures
Els deures de les persones membre de l’associació són:
-

Col·laborar i ajudar amb l’associació quan sigui necessari

-

A compartir

-

Proposar activitats

Article 8.- Causes de Baixa
-

Deixar de complir els requisits per a ser membre

Capítol III
ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ
Article 9.- Assemblea General
1. L’assemblea General és l’òrgan suprem de l’associació; les persones que en són
membres, en formen part per dret propi i irrenunciable.
Les i els membre de l’associació, reunits en Assemblea General, han de decidir els
assumptes que siguin competència d’aquest òrgan.
Totes les persones que són membres queden subjectes als acords de l’Assemblea
General, incloent-hi les absents, les qui en discrepin i les presents que s’hi hagin
abstingut de votar.

2. L’assemblea General té les facultats següents:
- Modificar els Estatus de l’associació
- Controlar l’activitat i la gestió de la Junta Directiva
- Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, i la memòria de les activitats.
- Elegir els membres de la Junta Directiva, destituir-los i substituir-los.
- Establir les línies generals d’actuació que permetin complir les finalitats de
l’associació
-Fitxar les quotes que els i les membres de l’Associació han de satisfer.
-Dissoldre i liquidar l’associació

3. L’assembla general es reunirà com a mínim un cop a l’any, en sessió ordinària.

L’assemblea general es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que calgui a
requeriment de de la Junta Directiva o bé quan ho sol·liciti un nombre de membre de
l’associació que representin com a mínim un 10% de la totalitat.

4. La convocatòria de les sessions de l’Assemblea General, tant les ordinàries com les
extraordinàries, s’ha de fer amb un mitjà que permeti assabentar-se a totes les persones
membres, amb una antelació mínima de 15 dies.

5. La persona presidenta de l’associació presideix les sessions.
La secretària ha d’aixecar acta de la sessió de l’Assemblea General, en la qual s’ha de
llegir l’acta de la sessió anterior a fi d’aprovar-la o presentar-hi esmenes.

6. A les sessions de l’assemblea correspon un vot a cada membre.
Els acords s’han de prendre per majoria simple de les persones presents quan els vots
afirmatius superin als negatius

Article 10.- Junta Directiva
1.La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació, que està formada per:
● President/a.
● Secretari/a
● Tresorer/a
2. L’elecció de les persones membres de Junta Directiva s’ha de fer votació de
l’Assemblea General.
L’exercici dels càrrecs és gratuït.

3. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini del seu mandant pot
esdevenir-se per:
-Dimissió voluntària presentada per escrit a la Junta Directiva
-Malaltia
-Sanció comesa en l’exercici del càrrec
4. La Junta Directiva té les facultats següents:
- Coordinar els treballs d'organització de les activitats. Repartiment de tasques
- Organitzar reunions de coordinació de departaments de treball
- Reunir-se amb altres associacions per coordinar les labors d'organització
d'activitats
5. La Junta Directiva, les persones membres de la qual ha de convocar prèviament la
persona presidenta de l’Associació, s’ha de reunir amb la periodicitat que les persones
membres decideixin i no pot ser inferior a una vegada per trimestre.
6. Els acords s’han de prendre per majoria simple.
7. Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar al llibre d’actes. En iniciar-se
cada sessió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior, perquè
s’aprovi o es rectifiqui.
Article 11.-La presidència:
Les funcions de la persona que ostenti el càrrec de president/a seran:
-Representar l'associació davant qualsevol organisme públic o privat.
-Convocar, presidir i aixecar les reunions de l'associació o junta directiva.
-Adoptar mesures urgents per a la bona marxa de l'associació sense perjudici de
donar comptes a la Junta directiva o a l'assemblea.
-La direcció dels treballs administratius.
-Dur els llibres de l'associació.

-Dur el fitxer d'associats/es.
-Custodiar la documentació de l'entitat.
-Cursar les comunicacions sobre designació de Junta Directiva i altres acords
socials inscriptibles en els Registres.
Article 12.- La secretaria:
-La direcció dels treballs administratius.
-Dur els llibres de l'associació.
-Dur el fitxer d'associats/es.
-Custodiar la documentació de l'entitat.
-Cursar les comunicacions sobre designació de Junta Directiva i altres acords
socials inscriptibles en els Registres.
Article 13.- Tresoreria:
‒ Dirigir la comptabilitat de l'associació.
‒ Dur els comptes dels ingressos i les despeses
‒ Intervenir en les operacions econòmiques.
‒ Recaptar i custodiar els fons de l'associació.
‒ Donar compliment de les ordres de pagament.
Article 14.- Comissions o grups de treball:
La creació de comissions o grups de treball, l’han de plantejar els i les membres de
l’associació que vulguin formar-lo, i han d’informar la Junta Directiva i explicar les
activitats que es duran a terme.

Capítol IV
RÈGIM ECONÒMIC
Article 15.- Recursos econòmics
1. Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen del següent:
-

Fer la venda dels tiquets del fogueró abans de fer l’activitat i poder fer el
pagament per avançat.

2.
Totes les persones membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la
econòmicament, mitjançant quotes, de la manera que determini la Assemblea General, a
proposta de la Junta Directiva.

Capítol V
RÈGIM ELECTORAL
Article 16.- Elecció de càrrecs
1.L’assemblea General ha d’elegir les persones membres de la Junta Directiva
mitjançant votació per sufragi lliure i secret, en sessió extraordinària de caràcter
electoral convocada a aquest efecte.
Tindran dret a vot per a l’elecció i ser elegits càrrecs de la junta totes les persones sòcies
de l’entitat.
2. 
Cada persona sòcia ha de dipositar el seu vot dins una urna habilitada a l’efecte. Es
proclamarà la candidatura que hagi obtingut més vots. En cas d’empat es realitzarà de
nou una segona votació i es proclamarà la candidatura que tingui més vots.
En cas d’existir només una sola candidatura no es realitzarà votació.

Capítol VI
DISSOLUCIÓ
Article 17.- Dissolució
1.L’associació es dissoldrà per acord de l’Assemblea General, convocada amb caràcter
extraordinari per aquest efecte.
2. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General, ha de prendre les mesures
oportunes tant pel que fa a la finalitat dels béns i drets de la associació com a qualsevol
operació pendent.
3. Els membres de l’entitat estan exempts de responsabilitat personal. La seva
responsabilitat queda limitada a les obligacions que hagin contret voluntàriament en
funció dels càrrec ostentat.

Felanitx, 17 de desembre de 2018

