ESTATUTS DE LA ONG ESCOLAR QOP (Quadrado Obre Portes)

Art. 1. Objecte.
L’Associació tindrà les següents finalitats sense ànim de lucre:
-

Venda de productes elaborats per la pròpia Associació.

-

Organitzar activitats i esdeveniments per recaptar fons.

-

Destinar els diners captats a la construcció d’una escola a Anantapur.

Art. 2. Denominació i durada.
L’Associació es denomina “QOP (Quadrado Obre Portes)” i es constitueix dia 20 de
novembre de 2019amb un termini de vigència fins dia 20 de Juny de 2020.

Art. 3. Domicili.
El domicili de l’Associació es troba a l’IES Josep Maria Quadrado, carrer Mallorca núm., 65
deCiutadella de Menorca.

Art. 4. Àmbit geogràfic.
L’àmbit geogràfic d’actuació de l’Associació es circumscriu a les instal·lacions de l’IES
Josep Maria Quadrado i a la plaça des Pins de Ciutadella de Menorca on hi tindrà lloc el
mercat ICAPE durant el mes de maig de 2020.

Art. 5. Òrgans de govern.
L’Associació es regirà pels següents òrgans de govern:
-

L'Assemblea General de l’Associació.

-

La Junta Directiva.

Art. 6. L’Assemblea General.
Primer: L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’Associació. Està composta per tots els
membres que formen part de la mateixa i les seves decisions tenen caràcter vinculant a tots
els associats.

Segon:
. L’Assemblea General es reunirà almenys una vegada cada mes i sempre quan ho
acordi la Junta Directiva. Els socis seran convocats per escrit a través de correu electrònic
,
amb una antelació mínima de 7 dies. L’assemblea serà presidida pel President.

Tercer:Adopció dels acords.
Els acords de l’Assemblea General s’adoptaran per majoria de vots.

Art. 7. De la Junta Directiva
La Junta Directiva es compon dels següents membres:
– Un President o Presidenta.
– Un Vicepresident o Vicepresidenta.
– Un Tresorer o Tresorera.
– Un Secretario o Secretaria.

Art. 8. Llibres de l’Associació.
Es portarà un Llibre d’Actes i Reunions, en el qual es farà constar del que ha passat en les
mateixes.

Art. 9. Dels membres de l’Associació.
Primer:Drets.
Els membres de l’Associació tindran els següents drets:
1r. - Assistència amb veu i vot a les Assemblees Generals.
2n.- Elegir i ser elegit membre de la Junta Directiva.
3r. - Participar en les activitats que emprèn l’Associació.
4t.- Exposar a la Junta Directiva queixes, suggeriments o peticions d’informació sobre
l’Associació.

Segon: 
Deures dels associats.
1r - Complir els acords adoptats per l’Assemblea General.
2n - Cooperar de manera personal i activa en el desenvolupament de les activitats de
l’Associació, així com comparèixer a les activitats públiques que per aquesta es realitzin.

Art. 10. Patrimoni inicial i recursos econòmics.
L’associació no compta amb un patrimoni inicial. Els recursos econòmics amb els quals
compta l’associació són les aportacions dels socis, establint-se com aportació inicial 2 euros
per soci.

