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    ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES CONGRÉS-INDIANS 

 

 
ESTATUTS 

 
 
 

TÍTOL I  -  DENOMINACIÓ, DISTINTIU, DOMICILI I ÀMBIT 
 
 
ARTICLE 1 Denominació i Distintiu 
 

1. L’Associació es denominarà “ASSOCIACIÓ DE VEÏNS i VEÍNES CONGRÉS-
INDIANS” i per abreviació s’utilitzaran les sigles “AVVCI”. 
 
2. El distintiu de l’Associació és el que es va aprovar en assemblea el 2020 i que 
figura reproduït al full annex número 1 dels presents estatuts, amb la inscripció en el 
seu interior de les paraules “ASSOCIACIÓ DE VEÏNS i VEÍNES DEL BARRI DEL 
CONGRÉS-INDIANS, BARCELONA”. 

 
ARTICLE 2 Domicili 
 

El domicili de l’Associació de Veïns Congrés-Indians està situat al carrer de Felip II 
222, de Barcelona. 

 
ARTICLE 3 Àmbit territorial 
 

L’àmbit territorial de l’Associació serà el comprès pel barri del Congrés - Indians, 
districte de Sant Andreu, Barcelona, Catalunya; en aquest ordre.  

 

 
 

TÍTOL II  -  FINALITATS I ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ 
 

 
ARTICLE 4 Finalitats i activitats de l’Associació 

 
1. La finalitat essencial de l’Associació serà l’assoliment del bé comú  del veïnat del 
barri. 
 
2. A tal objecte l’Associació atendrà: 
 

a) El coneixement i estudi de les necessitats que afectin els veïns i veïnes 
com a comunitat i com a ciutadans, procurant trobar les mesures més 
idònies per tal d’aconseguir les millors solucions en estreta  col·laboració 
amb les autoritats municipals i governatives del Districte. 
 

b) La defensa dels interessos de la Comunitat.  
 

c) La promoció d’activitats socials, culturals i de lleure per tal de fomentar la 
convivència entre veïns i veïnes, associats o no, i de totes les edats i 
gènere. 
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d) El foment de la xarxa social i veïnal del barri, col·laborant quan 
correspongui amb altres entitats de l’entorn en projectes comuns. 
 

e) La informació a la comunitat de tot el que els afecti com a veïns i veïnes, 
amb orientacions oportunes per assolir la finalitat essencial de 
l’Associació. 

f) La representativitat de les persones associades, serà la portaveu davant 
els organismes municipals, governatius i d’altre ordre. 

 
3. Les Activitats de l’Associació seran: 
 

a) Dur a terme assemblees veïnals quant correspongui per tal de recollir i 
analitzar les necessitats veïnals, per temes generals o específics, o bé 
traspassar informacions que afectin al barri. 
 

b) Establir un diàleg i una línia de treball amb l’administració i serveis 
públics. 
 

c) Establir un diàleg i una línia de treball amb altres entitats veïnals quan 
correspongui. 
 

d) Establir canals de comunicació amb el soci i/o sòcia, com per exemple, el 
butlletí, pàgina web i xarxes socials. 

 
4. L’Associació no assumirà cap responsabilitat en la defensa o promoció 
d’interessos que no signifiquin finalitats comunitàries. 
 
5. En cap cas, l’Associació tindrà fins polítics ni d’ordre religiós qualsevol que sigui la 
seva tendència. 
 
6. En queda exclòs tot ànim de lucre. 

 
 

TÍTOL III  -  DE LES PERSONES ASSOCIADES 

 
 
ARTICLE 5 Definició 

 
1. Sòcia o Soci serà aquella persona física, que cooperi en la consecució de les 

finalitats de l’Associació, participant a les seves activitats i contribuint al seu 
sosteniment. 
 

2. Les sòcies i els socis podran ser:  
 

a) Les persones físiques majors d’edat i els menors emancipats. 
 

b) Les entitats i/o societats privades i les públiques, exceptuant els partits 
polítics d’àmbits locals, regionals o nacionals, ni organismes sindicals. 
 

c) Les persones associades menors d’edat tenen dret de veu per elles 
mateixes a l’Assemblea General, però per exercir el dret de vot 
hauran de fer-ho mitjançant el seu representant legal. 
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ARTICLE 6      Classes d’associats 
 
                        Les associades i els associats poden ser: 
 

a) Fundadores o Fundadors: que van subscriure l’Acta de Fundació. 
   

b) Numeraries o Numeraris: que han ingressat amb posteritat a l’acta de 
Constitució. 
 

c) Honoraries o Honoraris: que a judici de l’Assemblea general col·laborin 
de forma notable en el desenvolupament de les finalitats de l’Associació 
i/o que destaquin per ajudar amb mitjans econòmics i materials a 
l’Associació. El nomenament correspondrà a la Junta Directiva que ho 
proposarà a l’Assemblea General. 

  
ARTICLE 7 Ingrés 
 

Per ingressar com a sòcia o soci, la interessada o interessat haurà de subscriure la  
sol·licitud d’admissió i pagar la quota. Correspon a la Junta Directiva decidir 
l’admissió del nou associat o associada, prèvia notificació al  sol·licitant. 
 

ARTICLE 8 Drets 
 
  Seran drets generals:  
 

a) Participar a les activitats de l’Associació. 
 

b) Utilitzar les dependències i serveis del Local Social, vetllar pel 
patrimoni comú de totes les associades i associats i per la seva 
conservació, de conformitat amb el règim interior establert. 
 

c) Presentar suggeriments , sol·licituds i queixes. 
 

d) Podran obtenir per part de la junta Directiva qualsevol tipus 
d’informació referent a l’entitat, sempre que és compleixi la legalitat i 
confidencialitat establertes en la llei. 
 

e) Ser elegida o elegit membre dels Òrgans de Govern de l’Associació, 
de conformitat al que estableixen els presents Estatuts. 
 

f) Els socis honoraris i les sòcies honoraries tenen dret a participar en 
les activitats de l’Associació així com assistir a les assemblees amb 
dret a veu però no a vot. 
 

g) En referència al Art.5.2.b), les entitats i/o societats privades o 
públiques, no podran formar part de la Junta Directiva però, com a tals 
podran participar en les vocalies i assemblees, en les quals podran 
exercir el vot (en aquest cas, UN vot únic per Entitat i/o  Societat 
publica/privada). 
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ARTICLE 9 Deures 
 
  Seran deures generals: 
 

a) El pagament de les quotes i derrames assignades. 
 

b) Col·laborar per a la consecució de les finalitats de l’Associació. 
 

c) Vetllar pel patrimoni comú de totes les persones associades i per la 
seva conservació de conformitat amb el règim interior establert. 
 

d) Respectar i complir el preceptuat en els presents Estatuts i els acords 
de la Junta Directiva i de les Assemblees Generals. 

 
ARTICLE 10 Cessament 
 

1. Els socis i sòcies cessaran: 
 

a) Per voluntat pròpia, que haurà de notificar-se per escrit. 
 

b) Per defunció. 
 

c) Per incompliment reiterat d’algun dels deures, esmentats en l’Art.9. 
 

d) Per altres causes justificades i no previstes, a judici de la Junta 
Directiva. 

 
2. Els socis i sòcies cessats podran interposar recurs davant la Junta Directiva, en el 
termini d’un mes des de la notificació del cessament. Si es desestima, la Junta 
Directiva haurà de sotmetre’l a l’Assemblea General, la qual prendrà la decisió que 
estimi convenient i, en tot cas, inapel·lable. 

 
 

TÍTOL IV  -  LA JUNTA DIRECTIVA 
 

 
CAPÍTOL 1:   DEFINICIÓ, FUNCIONS, COMPOSICIÓ, CONDICIONS I RETRIBUCIÓ 

 
 
ARTICLE 11 Definició 
 
  La Junta Directiva serà l’òrgan rector representatiu de l’Associació, que exercirà els 

poders més amplis en relació a la gestió i administració, i que procurarà la 
consecució de les seves finalitats. 

 
ARTICLE 12 Funcions 
 
 Seran funcions de la Junta Directiva: 
  

a) Convocar, presidir i també informar les Assemblees Generals i de  
complir els seus acords. 
 

b) Recaptar i administrar les arques socials, vetllar pel patrimoni de 
l’Associació i dotar dels mitjans necessaris per a la consecució final de 
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les finalitats de l’Associació. 
 

c) En general, d’altres funcions que es considerin pròpies de l’òrgan rector 
i representatiu de l’Associació. 
 

d) Establir les quotes d’associació tant dels socis i sòcies com de les 
entitats/societats privades o públiques, aquestes seran presentades en 
l’Assemblea anual per la seva aprovació. 

 
ARTICLE 13   Composició 
 

La Junta Directiva estarà composta de: Presidenta o President, , Secretaria o 
Secretari, Tresorera o Tresorer i 4 Vocals mínim, i sempre que sigui possible serà 
paritària en qüestió de gènere. 

 
ARTICLE 14 Condicions 
 

Per a ser membre de la Junta Directiva de l’Associació es requereix ser sòcia o soci. 
 
ARTICLE 15 Retribució 
 

Els membres de la Junta no rebran cap retribució per exercir càrrecs directius. 
 

 
CAPÍTOL 2:   ATRIBUCIONS 

 
 
ARTICLE 16 Presidenta o President 
 

1. Ostentarà la representació legal i màxima de l’Associació actuant de 
conformitat amb els acords de la Junta Directiva i de l’Assemblea General. 
 

2. A més a més li correspondrà: 
 

a) Convocar i presidir les reunions de la Junta Directiva. 
  

b) Convocar i dirigir el desenvolupament de les Assemblees Generals 
Ordinària i extraordinària que presidirà amb la Junta Directiva. 
 

c) Revisar les actes de les reunions de la Junta Directiva i de les 
Assemblees Generals i vetllar per l’execució dels acords. 
 

d) Autoritzar les comunicacions i escrits necessaris pel bon govern i 
administració de l’Associació. 
 

e) Autoritzar les despeses conforme el pressupost i la seva distribució 
d’acord amb la Junta Directiva (aquesta funció la podrà delegar al 
tresorer o tresorera). 
 

f) Tenir vot de qualitat en les votacions de la Junta Directiva en cas 
d’empat. 
 

g) Adoptar les mesures que consideri urgents per a un millor govern, 
règim i administració de l’Associació, de les quals donarà compte a la 
Junta Directiva a la primera sessió que es celebri. 
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ARTICLE 17 Secretària o Secretari  
 

1. Assistirà al President en el tràmit documental i legal de l’Associació, mantenint un 
contacte informatiu en tot moment del desenvolupament de la seva funció. 
 

2. A més a més li correspondrà: 
 

a) Portar al dia el fitxer i el llibre dels associats i associades. 
 

b) Redactar i signar les actes de les reunions de la Junta Directiva i de 
les Assembles Generals. 
 

c) Atendre la recepció, registre i adequada distribució de la 
correspondència. 
 

d) Redactar i signar les certificacions dels acords, comunicacions i 
escrits. 
 

e) Responsabilitzar-se de l’arxiu de la documentació. 
 
ARTICLE 18 Tresorera o Tresorer 
 

Custodiarà els cabals de l’Associació, amb les següents obligacions: 
 

a) Verificar els cobraments i pagaments, degudament autoritzats pel 
President o Presidenta. 
 

b) Portar compte i raó de les arques, cuidant de l’obtenció dels 
justificants de cobraments i pagaments. 
 

c) Confeccionar i signar els pressupostos i estat de comptes amb el  
vistiplau del President o Presidenta. 
 

d) Emetre i controlar els rebuts de les quotes. 
 

e) Verificar arqueig i confeccionar balanços i extractes. 
 

f) Elaborar els comptes anuals. 
 

g) Portar una comptabilitat que permeti el seguiment cronològic de les 
operacions. 

 
ARTICLE 19 Vocals 
 

1. Realitzaran altres funcions de la Junta Directiva no específicament atribuïdes i 
esmentades anteriorment. 
 
2. A més a més, els correspondrà: 
 

a) D’acord amb la Junta Directiva, promoure i dirigir les activitats de 
l’Associació, essent els portaveus davant l’Entitat. 
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b) Representar la Junta Directiva en aquells actes i funcions que 
expressament se’ls delegui. 
 

c) Col·laborar eventualment en funcions pròpies i específiques dels altres 
membres de la Junta Directiva que les circumstàncies ho requereixin. 

 
 
 

CAPÍTOL 3:   ELECCIÓ, DURACIÓ, RENOVACIÓ I CESSAMENT 
 
ARTICLE 20 Elecció 
 

L’elecció de les membres i els membres de la Junta Directiva es farà de la manera 
següent: 
 

a) Els socis i sòcies que, reunint les condicions requerides, desitgin ser 
elegits o elegides membres de la Junta Directiva hauran de presentar 
candidatura per escrit en el termini de cinc dies a partir de la data de 
convocatòria  de l’Assemblea General Extraordinària on es prevegi 
l’elecció o la renovació de càrrecs. 
 

b) Les membres i els membres de la candidatura hauran de tenir sis 
mesos d’antiguitat com a sòcia o soci. 
 

c) La Junta Directiva en funcions acusarà rebut amb expressa acceptació 
o recusació de la candidatura presentada, donant compte en ambdós 
casos a l’Assemblea General Extraordinària, acte en què seran 
escoltades i escoltats les candidates i els candidats corresponents. 
 

d) Per ser elegida o elegit serà precís el vot favorable dels dos terços 
dels socis i sòcies presents amb dret a vot en primera votació i la 
majoria simple en segona votació. 

 
ARTICLE 21 Duració 
 

La duració del mandat de la Junta Directiva serà de quatre anys, podent ser 
reelegides o reelegits els seus membres total o parcialment. 

 
ARTICLE 22 Renovació 
 

En aquells càrrecs que la suplència no està prevista, la Junta Directiva podrà cobrir 
les vacants que es produeixin per defunció, dimissió o qualsevol altra causa amb la 
sòcia, el soci, les sòcies o els socis que, reunint les condicions necessàries, estimi 
oportú. Posteriorment n’haurà de donar compte dels canvis a la següent Assemblea 
General. 

 
ARTICLE 23 Cessament 
 

1. Les membres o els membres de la Junta Directiva cessaran: 
 

a) Per prescripció del temps reglamentari establert en els estatuts. 
 

b) Per renúncia voluntària de la interessada o interessat. 
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c) Per  incompliment de les seves obligacions, a judici de la pròpia Junta 
Directiva. 

 
2.  En qualsevol cas, es donarà compte dels cessaments a la següent Assemblea         
General. 

 
 

CAPÍTOL 4:   RÈGIM INTERIOR 
 

 
ARTICLE 24 Presa de possessió de càrrecs 
 

1. A les renovacions de càrrecs de la Junta Directiva, cada membre elegit prendrà 
possessió del seu càrrec en el termini de vuit dies següents a l’elecció. 
 

2. A l’acta corresponent a la presa de possessió es farà constar, quan s’hi escaigui 
i en funció de les atribucions dels càrrecs renovats, el traspàs de la 
documentació de l’Associació i d’una manera especial, de l’inventari de béns, el 
balanç de situació, el saldo i l’arqueig de caixa i els assumptes pendents de 
tràmit. 

 
ARTICLE 25 Periodicitat i convocatòria de reunions 
 

1. La Junta Directiva es reunirà en sessió ordinària almenys una vegada al mes. 
 

2. En sessió extraordinària, es reunirà tantes vegades com s’estimi convenient a 
instàncies del President o Presidenta o  sol·licitat per tres membres de la Junta 
Directiva. 

 
3. Les reunions se celebraran amb prèvia convocatòria escrita, visada pel President 

o Presidenta, que el Secretari o Secretaria adreçarà a tots els membres amb un 
marge d’antelació de cinc dies en el cas de les sessions ordinàries i de quaranta-
vuit hores en el de les sessions extraordinàries. A l’esmentada convocatòria 
figurarà el corresponent Ordre del Dia. 
 

4. A criteri de la Junta Directiva, en les reunions que està previst tractar assumptes 
relacionats amb una Comissió, podrà participar una persona delegada de la 
comissió.   

 
ARTICLE 26 Quòrum i votacions 
 

1. Per considerar-se vàlidament constituïda una reunió de Junta Directiva, caldrà 
l’assistència de la meitat més un de les membres i els membres de la Junta 
Directiva i la presència ineludible del President o Presidenta, o de qui delegui en 
el seu nom  per absència justificada o malaltia. Els acords es prendran per 
majoria de vots dels assistents.   
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TÍTOL V  -  LES ASSEMBLEES GENERALS 

 
 

CAPÍTOL 1:  DEFINICIÓ 
 

 
L’Assembla General serà l’òrgan suprem de l’Associació, i els acords adoptats seran 
d’obligat  compliment per a tots els socis. 

 
 
ARTICLE 27 Classes d’assemblees 
 
  Les Assemblees Generals podran ser: Ordinàries o bé Extraordinàries. 
 

 
CAPÍTOL 2:  L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

 
 
ARTICLE 28 Celebració i objecte 

1. L’Assemblea General Ordinària serà la que se celebri durant el primer  semestre, 
per informar i sotmetre a l’aprovació de les persones associades  l’exercici tancat 
a trenta-u de desembre anterior. És celebrarà al domicili social de l’Associació o 
bé en qualsevol altre lloc adequat i habilitat.  
 

2. Serà preceptiva la seva celebració i a l’Ordre del Dia figurarà per a la seva 
consideració: 

 
a) Lectura de l’Acta de l’Assemblea anterior. 

 
b) La memòria informativa de les activitats desenvolupades durant 

l’exercici passat i el moviment de persones associades. 
 

c) El balanç-inventari de la situació i la rendició de comptes, amb 
especificacions d’entrades i sortides. 
 

d) El pressupost de despeses per l’exercici vigent. 
 

e) La informació de nomenaments de les membres o els membres de la 
Junta Directiva, per motius de dimissions o defuncions. 
 

f) Les proposicions escrites, formulades per cinc o més sòcies o socis, 
amb cinc dies hàbils d’antelació a la data de la celebració. 
 

g) Un apartat de precs i preguntes que, inherents a l’Assemblea, puguin 
formular totes les associades i els associats assistents. 
 

3. Abans de l’assemblea és podran incloure un o mes assumptes en l’ordre del dia, 
quant així ho demanin almenys un 10% de les persones associades. Si 
l’assemblea ja ha estat convocada, la sol·licitud s’ha de fer en el primer terç del 
període entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió. 
 

4. En el moment de la celebració de l’assemblea no es podran incloure temes 
diferents dels que constin en l’ordre del dia excepte que: 
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a) Siguin presents la totalitat de persones associades de l’entitat a 
l’assemblea, (assemblea universal). 
 

b) Sigui per convocar una nova assemblea. 
 

                       5. Durant l’assemblea no es podrà modificar l’ordre del dia. 
 
ARTICLE 29 Convocatòria 
 

L’Assemblea General Ordinària serà convocada per la Junta Directiva mitjançant un 
escrit dirigit a les sòcies i socis, amb quinze dies d’antelació a la data de la seva 
celebració, fent constar el lloc, data i hora de la primera convocatòria. Així mateix s’hi 
farà constar la segona convocatòria, que podrà ser mitja hora després de la primera. 
Al mateix escrit es farà constar l’Ordre del Dia. 

 
ARTICLE 30 Quòrum 
 

Per considerar vàlida la constitució de l’Assemblea General Ordinària en primera 
convocatòria, serà precisa l’assistència, com a mínim, de la meitat més u de les 
persones associades en caràcter numerari. De ser necessària la segona 
convocatòria, tindrà validesa amb qualsevol número de sòcies i socis numeraris 
assistents. 

 
ARTICLE 31 Votacions 
 

Quan una proposta s’hagi de sotmetre a votació haurà de tenir-se en compte les 
següents condicions: 
 

a) Tindran dret de vot els socis i sòcies. 
 

b) Per exercir el dret de vot, els socis i sòcies hauran d’acreditar la seva 
condició i estar al corrent de pagament. 
 

c) Les votacions seran secretes i individuals, mitjançant paperetes 
emeses i autentificades per la Junta Directiva. Es podrà votar a ma 
alçada si l’assemblea ho decideix. 
 

d) Les propostes es decidiran per majoria simple de les sòcies i socis 
amb dret de vot en cada cas concret. 
 

e) El pes del vot de les persones jurídiques, (segons Art. 5.2.b), serà el 
mateix que de les persones físiques, (UN vot). 
 

f) Es podrà exercir el dret a vot per correspondència, per delegació o per 
correu. En el cas del vot delegat, un mateix associat o associada no 
podrà acumular la representació de més d’un 5% dels vots. 
 

g) En el cas que una persona es trobi immersa en un conflicte 
d’interessos amb l’Associació, no pot participar ni en la deliberació ni 
en la votació, però a diferència de la normativa anterior, l’absència 
d’aquest vot no computarà per establir quòrum, excepte en aquells 
cassos regulats per la llei, (procediments sancionadors, destitució de 
les persones afectades o l’exercici de l’acció de la responsabilitat 
contra ella). 
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ARTICLE 32   Obligatorietat dels acords 
 
Els acords adoptats conforme als preceptes anteriors obligaran a les persones 
associades, inclosos els no assistents, des del moment de la seva aprovació, portant 
un llibre d’actes que firmaran la Presidenta o President i la Secretària o Secretari. 
Aquestes Actes seran publiques i durant els cinc dies següents els que ho desitgin 
podran afegir les esmenes que creguin convenient. Un cop transcorregut aquest 
període i si no hi ha esmenes, s’entendrà que les actes estan aprovades. 

 
 

CAPÍTOL 3:  LES ASSEMBLEES GENERALS EXTRAORDINÀRIES 
 

 
ARTICLE 33 Celebració i objecte 
 

1. L’Assemblea General Extraordinària serà la que se celebri per tractar assumptes 
que, per la seva importància i urgència, així ho requereixin. Es celebrarà en el 
domicili social de l’Associació o bé en qualsevol altre lloc adequat i habilitat. 
 
2. Serà preceptiva la seva celebració en els següents casos: 

 
a) Modificació parcial o total dels Estatuts. 

 
b) Elecció o renovació de la Junta Directiva. 

 
c) Disposició o transmissió de béns. 

 
d) Modificació de quotes de les associades i associats. 

 
e) Dissolució de l’Associació. 

 
f) Presa de decisió sobre un tema justificadament important. 

 
3. A l’Ordre del Dia, hi figuraran, a més dels temes que motivin la convocatòria, els 

següents: 
 
a) Lectura de l’Acta de l’Assemblea General anterior. 

 
b) Les proposicions escrites, formulades per cinc o més sòcies i socis amb cinc 

dies hàbils d’antelació a la data assenyalada. 
 

c) Un apartat de precs i preguntes que, relacionats amb els temes que figurin a 
la convocatòria, puguin formular totes les sòcies i els socis assistents. 

 
ARTICLE 34 Convocatòria 
 

1. L’Assemblea General Extraordinària serà convocada per la Junta Directiva als 
casos següents: 
 

a) Per decisió de la pròpia Junta Directiva. 
 

b) A sol·licitud escrita, com a mínim de un 10% de les persones 
associades. 
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2. La convocatòria es farà, mitjançant escrit dirigit als socis i sòcies, amb quinze 
dies d’antelació a la data de la seva celebració. S’hi farà constar el lloc, la data i 
l’hora de la primera convocatòria. Així mateix, s’hi farà constar la segona 
convocatòria, que podrà ser posposada per a mitja hora després de la primera. 
 

3. Al mateix escrit, s’hi detallarà l’Ordre del Dia. 
 
ARTICLE 35 Quòrum 
 

1. Per considerar vàlida la constitució de l’Assemblea General Extraordinària, serà 
imprescindible l’assistència a la primera convocatòria de, com a mínim,  la meitat 
més u dels socis i sòcies. 
 

2. De ser necessària la segona convocatòria, serà vàlida i constituïda amb 
qualsevol número de sòcies numeraries o socis numeraris assistents. 
 

 
ARTICLE 36 Votacions 
   

Quan una proposta sigui sotmesa a votació hauran de tenir-se en compte les 
següents condicions: 

a) Tindran dret de vot les i els que estiguin al corrent de pagament. 
 

b) Per exercir el dret de vot, els socis i sòcies hauran d’acreditar-ne la 
seva condició. 
 

c) Les votacions seran secretes, (si ho demana un 10% dels assistents)i 
individuals,  mitjançant paperetes emeses i autentificades per la Junta 
Directiva. Si l’assemblea ho decideix, es podran fer a ma alçada. 
 

d) Les propostes es decidiran per majoria simple dels socis i sòcies 
presents amb dret de vot en cada cas concret. 
 

e) El pes del vot de les associades i associats, persones jurídiques, 
(segons Art. 5.2.b)), serà el mateix que el de les persones físiques, 
(UN vot per entitat o societat). 
 

f) Es podrà exercir el vot per correspondència, delegat o correu 
electrònic. En el cas del vot delegat, no és podrà acumular la 
representació de mes del 5% dels vots. 
 

g) En el cas que una persona es trobi immersa en un conflicte 
d’interessos amb l’Associació, no pot participar ni en la deliberació ni 
en la votació, però a diferència de la normativa anterior, l’absència 
d’aquest vot no computarà per establir quòrum, excepte en aquells 
cassos regulats per la llei, (procediments sancionadors, destitució de 
les persones afectades o l’exercici de l’acció de la responsabilitat 
contra ella). 
 

h) Els acords adoptats conforme als preceptes anteriors obligaran a les 
persones associades, incloses les no assistents i els no assistents, 
des del moment de la seva aprovació, portant un llibre d’actes que 
firmaran la Presidenta o el President i la Secretària o el Secretari. 
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i) Aquestes actes seran publiques i durant els cinc dies següents els que 
ho desitgin podran afegir les esmenes que creguin convenient. Un cop 
transcorregut aquest període i si no hi ha esmenes, s’entendrà que les 
actes estan aprovades. 

 
 

TÍTOL VI  -  LES COMISSIONS 
 

 
ARTICLE 37 Definició 
 

Les comissions seran aquells grups de treball de l’Associació destinats a promoure i 
desenvolupar les seves activitats encaminades a la consecució dels seus fins, 
 
 
 

 
ARTICLE 38 Constitució i dissolució 
 

La Junta Directiva podrà constituir les comissions que consideri adients, i té potestat 
de dissoldre-les quan convingui. 

 
ARTICLE 39 Composició 
 

1. Cada comissió serà dirigida per una Delegada o Delegat i una Secretaria o 
Secretari lliurement elegits entre els seus components, que podran designar els 
vocals de comissió que considerin adients, tot i que correspon a la Junta 
Directiva ratificar els càrrecs proposats. 
 

2. Podran formar part de les Comissions aquelles sòcies i socis que reuneixin les 
condicions requerides en cada cas. 
 

3. Es procurarà sempre que sigui possible que les comissions siguin paritàries en 
qüestió de gènere. 

 
ARTICLE 40 Representació 
 

1. Les Comissions seran representades a la Junta Directiva per una membre o un 
membre de la comissió. 
 

2. La designació la realitzarà la Junta Directiva a proposta de la Comissió 
respectiva. 

 
ARTICLE 41 Reglament interior i recursos econòmics 
 

1. Quan la Junta Directiva ho estimi convenient, les comissions hauran de presentar 
un Reglament d’Ordre Interior per a la seva aprovació. 
 

2. Tots els recursos econòmics de les comissions seran supervisats per la Junta 
Directiva. 
 

3. Les comissions podran sol·licitar ser escoltades en reunions de la Junta Directiva 
quan ho considerin necessari. 
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TÍTOL VII  -  RECURSOS, PRESSUPOST I PATRIMONI 
 

 
ARTICLE 42 Recursos ordinaris 
 

1. Els recursos ordinaris de l’Associació seran constituïts per les quotes ordinàries 
que paguen els socis i sòcies, i els esmentats en l’Art.5.2.b) associades, l’import i 
periodicitat de la qual, a proposta de la Junta Directiva, hauran de ser sotmeses a 
l’aprovació de l’Assemblea General. 
 

2. Per modificar l’esmentat import i periodicitat serà precisa l’aprovació de 
l’Assemblea General Extraordinària. 
 

3. La Junta Directiva estarà facultada per establir una quota d’entrada a pagar pels 
nous associats un cop sigui acceptada la seva  sol·licitud d’inscripció. 
 

 
ARTICLE 43 Recursos extraordinaris 
 

La Junta Directiva, en determinats casos i amb caràcter temporal, podrà proposar 
quotes o derrames extraordinàries en cada cas concret, l’import de les quals serà 
sotmès a l’aprovació de l’Assemblea General Extraordinària. 

 
 
 
ARTICLE 44 Altres recursos 
 

1. Constituiran altres recursos aquelles aportacions voluntàries de persones 
físiques, sòcies, socis o no, entitats i organismes, particulars o oficials. 
 

2. A decisió de la Junta Directiva podran recaptar-se cabals per a les finalitats de 
l’Associació i per a activitats culturals, esportives i recreatives del Barri, 
mitjançant rifes, tómboles, activitats generals i altres medis que legalment puguin 
establir-se. 
 

3. Podran existir aportacions de les persones i/o entitats jurídiques associades, per 
quota d’entrada, per  derrama, per reemborsaments quant es produeixi la baixa 
del associat o associada que les ha fet o quant es dissolgui l’entitat. 
 

4. Les sòcies i socis podran fer aportacions condicionals, ja sigui de bens o de 
diners, que estiguin subjectes a algun tipus de condició d’ús i/o termini. 

 
ARTICLE 45 Aplicació dels recursos 
 

La Junta Directiva aplicarà els recursos de l’Associació per a les seves finalitats 
ordinàries. Qualsevol altra aplicació que pugui tenir caràcter extraordinari, tant dels 
recursos ordinaris com dels extraordinaris, serà sotmesa prèviament per la Junta 
Directiva a l’Assemblea General. 

 
ARTICLE 46 Pressupost 
 

El pressupost anual de l’Associació provindrà en gran majoria de la recaptació de les 
quotes pagades  per les persones associades i/o entitats (aquestes últimes segons 
Art.5.2.b), a més de les aportacions que amb caràcter extraordinari o d’altres 
recursos, puguin provenir d’acord amb el que estableixen els presents Estatuts. 
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ARTICLE 47 Patrimoni 
 

Es cedeix a l’Ajuntament de Barcelona el patrimoni de l’associació de veïns i veïnes, 
segons plec de condicions reguladores aprovades en la comissió de Govern de 15 
d’abril de 2011, amb numero d’expedient 22139, que estipula la cessió davant notari 
el dia 19 de maig de 2011. Les clàusules reguladores estableixen un espai d’us 
privat per l’AVV Congres-Indians en el nou equipament. Aquest espai queda definit 
segons les bases publicades en el BOPB en data 03/02/2017. 
 

                       

TITOL VIII  -  LLIBRES I DOCUMENTACIÓ 
 

 
ARTICLE 48   Llibre i documentació comptable  
 

1. L’associació disposarà d’un registre d’associades i associats conforme a la 
legislació vigent, tan mateix disposarà d’un registre de comptabilitat que permeti 
obtenir una imatge fidel de la situació financera de l’entitat. 
 

2. Disposarà també d’un llibre d’actes de les reunions de les Assemblees i en la 
mida que es prenguin acords, de les juntes en que es produeixin aquests acords. 
 

3. Aquest llibre d’actes hi haurà de constar: 
 

a) Tots els acords adoptats amb expressió de les dades relatives a la 
convocatòria i a la constitució de l’òrgan. 
 

b) Un resum dels assumptes debatuts. 
 

c) Les intervencions de les que s’hagi sol·licitat constància. 
 

d) Els acords adoptats. 
 

e) Els resultats de les votacions. 
 

 ARTICLE 49   Dret d’accés als llibres i documentació  
                        

La Junta directiva, haurà de tenir a disposició de les persones físiques i jurídiques 
associades, la documentació de l’entitat, sempre observant el compliment de la llei 
de protecció de dades vigent en cada moment. Aquesta s’haurà de posar a 
disposició de la persona sol·licitant en un termini no superior a deu dies des de la 
rebuda de la sol·licitud per escrit. 
 

 

TITOL IX  -  RÈGIM DISCIPLINÀRI 
 

 

ARTICLE 49    Normes generals 
 
En l’exercici de la potestat disciplinària es respectaran els criteris de la deguda 
proporcionalitat amb la gravetat de la infracció, atenent a la naturalesa dels fets, les 
conseqüències de la infracció i la concurrència de circumstàncies atenuants o 
agreujants, la inexistència de doble sanció pels mateixos fets, l’aplicació dels efectes 
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retroactius favorables i la prohibició de sancionar per infraccions no tipificades amb 
anterioritat al moment de la seva comissió. 
 
La responsabilitat disciplinària s’extingeix en tot cas per: 
 

a) El compliment de la sanció. 
 

b) La prescripció de la infracció. 
 

c) La prescripció de la sanció. 
 
Per a la imposició de les corresponents sancions disciplinàries es tindran en compte 
les circumstàncies agreujants de la reincidència i atenuant del penediment 
espontani. 
Hi ha reincidència quant l’autor o autora de la falta hagués estat sancionat o 
sancionada anteriorment per qualsevol infracció d’igual gravetat, o per dues o mes 
que ho fossin de menor. 
La reincidència s’entendrà produïda en el transcurs d’un any, comptant a partir de la 
data en que s’hagi produït la primera infracció. 
 

ARTICLE 50    Infraccions 
 
Les infraccions contra el bon ordre social susceptibles d’ésser sancionades es 
classificaran en lleus, greus i molt greus. 

 
 
ARTICLE 51   Infraccions MOLT GREUS 
 

Tenen la consideració d’infraccions disciplinàries MOLT GREUS: 
 

1. Totes les actuacions que perjudiquin o obstaculitzin l’assoliment de les 
finalitats de l’associació quan tingui consideració de molt greus. 
 

2. L’incompliment o les conductes contraries a les disposicions estatutàries 
i/o reglamentàries de l’associació, quan es considerin com a molt greus. 
 

3. L’incompliment dels acords vàlidament adoptats pels òrgans de 
l’associació, quan és considerin molt greus. 
 

4. La protesta o actuacions irades i ofensives que impedeixin la celebració 
d’assemblees o reunions de la Junta Directiva. 
 

5. Participar, formular o escriure, mitjançant qualsevol mitjà de comunicació 
social, manifestacions que perjudiquin de forma molt greu la imatge de 
l’associació. 
 

6. La usurpació il·legítima d’atribucions o competències sense comptar amb 
la preceptiva autorització de l’òrgan competent de l’entitat. 
 

7. Agredir, amenaçar o insultar greument a qualsevol associat o associada. 
 

8. La inducció o complicitat, plenament provada, a qualsevol soci o sòcia en 
la comissió de les faltes contemplades com a molt greus. 
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9. El trencament de sancions imposades per falta greu o molt greu. 
 

10. Totes les infraccions tipificades com a lleus o greus, les conseqüències 
físiques, morals o econòmiques de les quals, plenament provades, siguin 
considerades com a molt greus. 
 

11. En general, les conductes contràries al bon ordre social, quan es 
considerin molt greus.  

 

ARTICLE 52   Infraccions GREUS  
                     

    Son infraccions punibles dins del ordre social i seran considerades com a GREUS: 
 

1. L’incompliment o les conductes contraries a les disposicions estatutàries 
i/o reglamentàries de l’associació, quan es considerin greus. 
 

2. L’incompliment dels acords vàlidament adoptats pels òrgans de 
l’associació, quan es considerin greus. 
 

3. Participar, formular o escriure, mitjançant qualsevol mitjà de comunicació 
social, manifestacions que perjudiquin de forma molt greu la imatge de 
l’associació. 
 

4. La inducció o complicitat, plenament provada, a qualsevol soci o sòcia en 
la comissió de les faltes contemplades com a greus. 
 

5. El trencament de sancions imposades per falta lleu. 
6. Totes les infraccions tipificades com a lleus o greus, les conseqüències 

físiques, morals o econòmiques de les quals, plenament provades, siguin 
considerades com a greus. 
 

7. La reiteració d’una falta lleu. 
 

8. En general, les conductes contràries al bon ordre social, quan es 
considerin greus. 

 
ARTICLE 53   Infraccions LLEUS 
 

                            Es consideren infraccions disciplinàries LLEUS: 
 

1. L’incompliment o les conductes contraries a les disposicions estatutàries 
i/o reglamentàries de l’associació, quant es considerin lleus. 
 

2. La inducció o complicitat, plenament provada, de qualsevol associat o 
associada en la comissió de les faltes contemplades com a lleus. 
 

3. La falta d’assistència durant tres ocasions a les assemblees generals, 
sense cap justificació. 
 

4. L’impagat de tres quotes consecutives, excepte que existeixi causa que 
ho justifiqui a criteri de la Junta Directiva. 
 

5. Totes aquelles conductes que impedeixin el correcte desenvolupament de 
les activitats pròpies de l’associació, quant es considerin lleus. 
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6. El maltractament de bens mobles i immobles de l’associació. 
 

7. Tota conducta incorrecta en les relacions amb els socis o sòcies. 
 

8. En general, les conductes contràries al bon ordre social, quant es 
considerin lleus. 

  
ARTICLE 54   Infraccions dels membres de la Junta Directiva 
 

a) Es consideren MOLT GREUS: 
 

1. La no convocatòria en els terminis i condicions legals de forma 
sistemàtica i amb reiteració, dels òrgans de Direcció. 
 

2. L’ús incorrecte dels fons de l’entitat. 
 

3. L’abús d’autoritat i la usurpació il·legítima d’atribucions o 
competències. 
 

4. La inactivitat o desestimant de funcions que suposi incompliment molt 
greu dels deures estatutaris i/o reglamentaris. 
 

5. La falta d’assistència, en tres ocasions i sense causa justificada, a les 
reunions de la Junta directiva. 
 
 
 

b) Es consideren infraccions GREUS: 
 

1. No facilitar a les persones associades la documentació de l’entitat que 
hagin requerit (sempre i quan sigui feta la petició en temps i forma i 
segons la legislació vigent). 
 

2. La inactivitat o desestimant de funcions quan causin perjudicis de 
caràcter greu al correcte funcionament de l’entitat. 
 

c) Es consideren infraccions LLEUS: 
 

1. La inactivitat o desestimant de funcions, quan no tinguin la  
consideració de greu o molt greu. 
 

2. La no convocatòria dels òrgans de l’associació en els terminis legals. 
 

3. Les conductes i actuacions contràries al correcte funcionament de la 
Junta Directiva. 
 

4. La falta d’assistència a una reunió de la Junta Directiva, sense causa 
justificada. 

 
ARTICLE 55  Sancions 

 
1. Les sancions susceptibles d’aplicació per la comissió d’infraccions molt greus, 

relacionades a   l’article 51, seran la pèrdua de la condició d’associat o associada o 
la suspensió temporal d’aquesta condició durant un període d’un a quatre anys, en 
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adequada proporció a la infracció comesa. 
  

2. Les infraccions greus, relacionades a l’article 52, donaran lloc a l’amonestació o a la 
suspensió temporal a la condició d’associat o associada per un període d’un mes a 
un any. 
 

3. La comissió de les infraccions de caràcter lleu relacionades amb l’article 53, donaran 
lloc, a l’amonestació o la suspensió temporal de l’associat o associada per un 
període d’un mes. 
 

4. Les infraccions assenyalades en l’article 54, donaran lloc, en el cas de ser molt greus 
al cessament de les seves funcions de membre de la Junta Directiva i, en el seu cas, 
a la inhabilitació per ocupar novament càrrecs en l’òrgan de govern, en el cas de les 
greus, el cessament durant un període d’un mes a un any, i si la infracció comesa te 
el caràcter de lleu, en l’amonestació o suspensió pel període d’un mes.  

 
ARTICLE 56  Procediment sancionador 
 

1. Per a l’adopció de les sancions assenyalades en els articles anteriors, es tramitarà 
un expedient disciplinari en el qual l’associat o associada, té dret a ésser escoltat o 
escoltada amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra ell o ella i a 
ser informat dels fets que donin lloc a aquestes mesures. 

 

2. La instrucció dels procediments sancionadors correspon a la Junta Directiva, qui 
nomenarà els membres de la junta que tinguin encomanada aquesta funció; en cas 
de tramitar-se expedient contra un membre de la Junta Directiva, aquest no podrà 
formar part de l’òrgan instructor i haurà d’abstenir-se d’intervenir i votar en la reunió 
de la Junta Directiva que decideixi la resolució provisional del mateix. 

 

3. L’òrgan instructor del procediment disciplinari estarà format per una Presidenta o 
President i una Secretaria o Secretari. El President o Presidenta ordenarà al 
Secretari o Secretaria la pràctica d’aquelles diligències prèvies que estimi oportunes 
a tal efecte d’obtenir informació sobre la comissió de la infracció per part de 
l’associada o associat. A la vista d’aquesta informació la Junta Directiva podrà 
arxivar les actuacions o acordar la incoació d’expedient disciplinari. En aquest últim 
cas, el Secretari o Secretaria, passarà a l’interessat o interessada un escrit en el que 
posarà de manifest els càrrecs que se li imputen, als que podrà contestar al·legant 
en la seva defensa el que estimi oportú en el termini de 15 dies, transcorreguts els 
quals, es passarà l’assumpte a la primera sessió de la Junta directiva, la qual 
acordarà el que procedeixi, l’acord haurà de ser adoptat per la majoria qualificada 
dels membres d’aquest òrgan de representació. 

 

4. La resolució que s’adopti tindrà caràcter provisional. L’associat o associada podrà 
formular recurs davant l’Assemblea General en el termini de 15 dies a comptar des 
de l’endemà del dia en que rebi la resolució. De no formular-se recurs en el termini 
indicat, la resolució esdevindrà ferma. 

 

 

5. L’Assemblea General adoptarà la resolució que procedeixi en relació amb l’expedient 
disciplinari o sancionador. 
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ARTICLE 57     Prescripció 
 

Les infraccions prescriuran als tres anys, a l’any i un mes, o al mes, segons es tracti 
de les molt greus, greus o lleus, començant a comptar el termini de prescripció 
l’endemà de la comissió de la infracció. 
 
El termini de prescripció s’interromprà per l’inici del procediment sancionador, amb el 
coneixement de l’interessat o interessada, però si aquest procediment romangués 
aturat durant un mes per causa no imputable a l’associat o associada, tornarà a 
córrer el termini corresponent. 
 
 

 

TÍTOL  X  -  DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE L’ENTITAT 
 

 
ARTICLE 58 Dissolució 
 

La dissolució de l’Associació s’haurà d’acordar en Assemblea General Extraordinària 
convocada a l’efecte i amb el vot afirmatiu dels dos terços d’associats presents a 
l’Assemblea amb drets reconeguts a l’article 8 dels Estatuts. 

 
ARTICLE 59 Liquidació 
 

1. Una vegada  acordada la dissolució de l’Associació per l’Assemblea General 
Extraordinària, la mateixa Assemblea nomenarà una Comissió Liquidadora, que 
podrà ser constituïda per acord de l’Assemblea a proposta de la Junta Directiva, que 
serà l’encarregada de valorar el Patrimoni de l’Associació. 

2. Amortitzats els deutes, en cas que hi fossin, si romangués un sobrant, aquest haurà 
de ser invertit en la forma que ho acordin els socis i sòcies assistents a l’Assemblea 
General Extraordinària convocada a tal efecte, sense interès de lucre, en obres 
socials que puguin considerar més justes. 

 
 

TÍTOL XI  -  DISPOSICIONS FINALS 
 

 
ARTICLE 60 Aplicació i interpretació 
 

Per l’aplicació i la interpretació dels presents Estatuts, i davant qualsevol dubte que 
pugui sorgir envers el seu contingut, així com als casos no previstos, serà el que 
determini la Junta Directiva. 

 
ARTICLE 61 Regulació 
 

Aquesta Associació, des de la seva constitució amb data 2 de Juliol de l’any 1969, ve 
regulada d’acord amb el previst per la Llei d’Associacions de 24 de desembre de 
l’any 1964, i per les normes complementàries segons el decret de 20 de maig de 
l’any 1965, així com a la legalitat avui vigent dintre del marc autonòmic de la 
Generalitat de Catalunya. 
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Un cop aprovada la modificació dels presents Estatuts pel Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya, aquest entraran en vigor automàticament sense cap altre tràmit. 
 
 

DILIGÈNCIA FINAL 
 

 
Per la qual es fa constar que els presents Estatuts contenen les modificacions aprovades a 
l’Assemblea General Ordinària del  
 
 
 

Segell entitat 
 
 
 
 
 
 
Vist-i-Plau       
Presidenta/ President      La Secretària / Secretari 
 
Belen Ayúcar Hidalgo                                                                         Jesús Ribera i Rubies 
    
 

ANNEX Nº 1 
 

 
Logo Associació de Veïns i Veïnes del barri Congrés Indians, Dte. Sant Andreu, Barcelona 
 
Aprovat en assemblea de febrer de 2020 
 
 
   
  
 
 


