Ctra Petra sn,
Felanitx
07200

ESTATUTS UNITAT SOLIDÀRIA DE FELANITX (USF)

TÍTOL I. DENOMINACIÓ
CAPÍTOL I. CONSTITUCIÓ I FINALITATS DE L’ASSOCIACIÓ
Art. 1. Es constitueix l’associació Juvenil sense ànim de lucre amb el nom: Unitat

Solidària de Felanitx (USF) dins del programa Joves Emprenedors Socials amb
les normes que s’estableixen en els presents estatuts.
Art. 2. L’associació es constitueix per temps definit, coincidint aquest amb el curs
escolar 2020/21.
Art. 3. El domicili de l’associació estarà a l’IES Felanitx, Carretera Porreres, s/n (CP
07200)..
Art. 4. L’àmbit on l’associació realitzarà les seves activitats serà Mallorca.
Art. 5. Les finalitats de l’associació seran les següents:
● Aconseguir recursos per ajudar a la comunitat de Shashemane (Etiòpia).
● Donar a conèixer el nostre projecte al nostre entorn.
Art. 6. Les finalitats de l’associació es desenvoluparan a través de les següents
línies d’actuació:
● Qualsevol activitat que l’Asamblea General consideri dirigits a aconseguir
les finalitats que l’Associació te encomanats.
CAPÍTOL II. DELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ. ELS SEUS DRETS I
OBLIGACIONS
Art. 7. Serán membres de l’associació tots els alumnes de 4t ESO2, que
imparteixen l’assignatura d’IAEE a l’IES Felanitx durant el curs 2020/21.
Art. 8. Els drets que corresponen als membre de l’Associació són:
1. Tenir dret de veu i vot a les reunions de l'Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits com a President, vicepresident, secretari o tresorer de
l’associació.
3. Exercir la representació que se li confereixi en cada cas.
4. Exposar davant l’Assemblea tot el que consideri que pot contribuir a fer més
eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
5. Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.
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6. Formar part dels grups de treball.
Art. 9. Els deures dels membres de l’Associació són:
1. Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries.
2. Complir amb els acords de l'Assemblea General.
3. Prestar la col·laboració necessària pel bon funcionament de l’Associació.
4. Pagar una quota fundacional d’1 € en el moment de la constitució.
TÍTOL II. DE L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’ASSOCIACIÓ
CAPÍTOL I. DE L’ASAMBLEA GENERAL
Art. 10. L'Assemblea General és l’òrgan suprem de l’Associació; els seus membres
formen part d’ella per dret irrenunciable i en igualtat absoluta.
Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General, decidiran per majoria
els assumptes propis.
Tots els membres quedaran subjectes als acords de l'Assemblea General, inclús
els absents i els que estant presents s’han abstingut de votar.
Art. 11. L'Assemblea General té les següents facultats:
a) Modificar els Estatuts de l’Associació per Assemblea Extraordinària.
b) Elegir els membres de representació de l’Associació (president,
vicepresident, secretari i tresorer)
c) Establir les activitats que permetin a l'Associació complir amb les seves
finalitats.
d) Organitzar els grups de treball per a realitzar les activitats que es duguin a
terme.
e) Dissoldre i liquidar l’Associació.
La relació de facultats indicades en aquest article tenen un caràcter merament
enunciatiu i no suposa cap limitació a les àmplies atribucions de l’Assemblea
General.
Art. 12. L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop
cada mes.
L’Assemblea General es reunirà amb caire extraordinari sempre que es consideri
necessari quan així ho sol·licitin al manco 6 membres de l'Assemblea .
Art. 13. La convocatòria de les Assemblees Generals es farà per correu electrònic
i taulell d’anunci de la classe, amb una anticipació d’una setmana.
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La convocatòria expresarà el dia, la hora i el lloc de la reunió, així també com l’ordre
del dia.
Les reunions de l’Assemblea General les presidirà el President de l’Associació. Si
es trobàs absent el substituirà el Vicepresident.
El secretari redactarà l’Acta de cada reunió.
Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegirà l’acta de la
sessió anterior a fi de que s’aprovi.
Art. 14. En les reunions de l’Assemblea General els acords es prendran per majoria
de vots presents.
CAPÍTULO II. LA JUNTA DIRECTIVA
.
Art. 15. L’associació la regirà , administrarà i representarà la Junta Directiva
formada per: El President de l’Associació, el Vicepresident, el Secretari, i el
Tresorer.
El President, Vicepresident, Secretari i Tresorer s’elegiran per sufragi lliure i secret
pels membres de l’Assemblea General.
Les candidatures seran obertes, i els càrrecs hauran de recaure en quatre persones
diferents.
L’exercici del càrrec serà gratuït.
Art. 16. Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant tota la vida de
l’Associació.
El cessament en el càrrec abans d’extingir el terme reglamentari podrà ser per:
malaltia o sanció imposada per una falta comesa en l’exercici del seu càrrec.
Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva se cobriran en la primera
Assemblea General que es celebri.
Art. 17. La Junta Directiva posseeix les següents facultats:
a) Ostentar i exercitar la representació de l’Associació i complir amb les
decisions preses per l’Assemblea General.
b) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació.
c) Convocar les Assemblees Generals.
d) Establir els grups de treball acordats per l’Assemblea General.
e) Realitzar les gestions necessàries davant els organismes públics quan
aquestes siguin necessàries per aconseguir les finalitats de l’Associació.
f) Disposar dels fons que hi hagi en aquests dipòsits.
g) Qualsevol altre facultat que es delegui expressament a la Junta Directiva.
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Art. 18. La Junta Directiva serà convocada pel President sempre que ho demani
qualsevol membre de la Junta.
CAPÍTOL III. DEL PRESIDENT I VICEPRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ
Art. 19. El president de l’Associació també ho serà de la Junta Directiva.
Són pròpies del President les funcions següents:
a) La representació legal de l’Associació per delegació de l’Assemblea
General.
b) La presidència i direcció dels debats de l’Assemblea General.
c) Emetre vot de qualitat decisori en cas d’empat.
d) Convocar les reunions de l'Assemblea General.
e) Visar els actes i certificats confeccionats pel Secretari de l’Associació.
f) Les atribucions pròpies del seu càrrec i aquelles que li delegui l'Assemblea
General.
Al president el substituirà, en cas d'absència o malaltia, el Vicepresident.
CAPÍTOL IV. DEL TRESORER I DEL SECRETARI
Art. 20. El Tresorer tindrà les següents funcions:
a) La custòdia i control dels recursos de l’Associació.
b) Dur un llibre de caixa
c) Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva.
d) Liquidar els comptes de l’Associació en el moment de la seva extinció.
Art. 21. El Secretari tindrà le següents funcions:
a) Custodiar la documentació de l’Associació.
b) Redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General.
c) Redactar i autoritzar les certificacions que ha de lliurar.
d) Dur el llibre registre de socis de l’Associació.
TÍTOL III. DEL RÈGIM ECONÒMIC DE L’ASSOCIACIÓ
Art. 22. El patrimoni fundacional de l’Associació prové de les aportacions dels socis
fundadors.
Art. 23. Els recursos econòmics de l’associació seran els següents:
a) Quotes fundacionals.
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b) Aportacions o donacions aconseguides.
c) Rendiments que puguin produir els dipòsits bancaris.
d) Ingressos obtinguts mitjançant les activitats que, en el marc dels fins
estatutaris decideixi realitzar l’Assemblea General.
Art. 24. L’Associació durà un llibre de caixa on s’anotarà el moviment d’entrades i
sortides de diners de l’entitat.
Art. 25. En els comptes corrents o llibretes d’estalvi ha de figurar la signatura del
Tresorer.
Per poder disposar de fons serà necessàries al manco dues signatures, una d’elles
serà necessàriament la del Tresorer, l’altra/es serà/n determinada/es per
Assemblea general.
TÍTOL IV. DE LA DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
Art. 26. La data de dissolució de l’Associació, que serà en tot cas el mes de juny
de 2021, serà decidida per l'Assemblea durant el mes de maig.
Art. 27. En el moment de la dissolució els socis podran recuperar si ho desitgen la
quota fundacional. En cas de renuciar-hi, aquesta formarà part del romanent que
resulti de la liquidació.
Art. 28. El romanent net que resulti es lliurarà directament a LLevant en Marxa, que
el destinarà al projecte educatiu que té a la comunitat de Shashemane (Etiòpia).

Felanitx, 30 de novembre de 2020
Nom i signatures dels socis fundadors:
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Nom

DNI

Maria Magdalena Bordoy Prohens

41620563Q

Julian Jäckel

X-9520005-Y

Llorenç Vicens Martí

41661713L

Desiree Porras Navarro

41622481W

Antonio Martín García

41659376M

Bouchra Alouati Mnauach

42314844L

Joan Alexis Solis Heresmann

Y-2224117-P

Signatura

41661489W
Gabriel Prohens Delgado
Xavier Mestre Caldentey

41693039L

Miquel Obrador Serra

41692997T

Xesca Caldentey Sánchez

41620820C

Lidia Maties Garay

41622532F

Macarena Ruiz Delgado

54437432C

Claudia Román Santiago

41615277C

Pamela Judith Medina Leguizamón

47678970

Hoda Laasraoui

X6732149-A
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