
ESTATUTS 
 

DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES 
FONT DE LA GUATLLA-MAGÒRIA  

 
Adaptats a la Llei d’Associacions aprovada pel Parlament de Catalunya el 4.06.97 

 
 

 

CAPÍTOL    1  
 
Article 1.   Denominació 
Amb la denominació “ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES FONT DE LA GUATLLA-MAGÒRIA”, es 
constitueix una associació que aglutina, per fusió, les anteriors associacions que existien al mateix barri, i 
que es denominaven “Associació de Veïns i Amics de Magòria” i “Associació de Veïns Font de la Guatlla”. 
 

 

CAPÍTOL    2  
 
Article 2.   Finalitat 
Aquesta Associació té com a finalitat: 
 
a)  Promoure i assumir totes les iniciatives de caire cultural, recreatiu, social, sanitari, urbanístic, etc. que 
siguin considerades d’interès pel veïnat. 
 
b)  A fi d’establir i augmentar la convivència social, s’organitzaran tota mena d’activitats que facilitin 
aquest objectiu, com per exemple excursions, viatges, festes populars, cine-fòrums, exposicions, 
concursos, biblioteques, colònies, convivències, teatre, audicions musicals, ...etc. 
 
c) S’exclouen totes aquelles activitats que són alienes a les característiques d’aquesta mena 
d’associacions. 
 
d)   L’Associació no tindrà cap finalitat lucrativa.   
 
 
CAPÍTOL   3  
 
Article 3.   Domicili  
L’Associació té fixat com a domicili social el Centre de Barri Font de la Guatlla, situat al carrer de Montfar 
s/n. amb accés, també, pel carrer del Rabí Rubén, núm. 22 al 28, de Barcelona. Per acord de 
l’Assemblea General, podrà ser canviat per un altre dins del mateix barri. 
 
 
CAPÍTOL   4  
 
Article 4.    Àmbit  
Comprèn el sector de la ciutat de Barcelona conegut amb el nom de “Barri Font de la Guatlla-Magòria”, el 
qual està limitat pel Parc de Montjuïc i pels carrers: Mineria, Gran Via de les Corts Catalanes i Mèxic. 
 
 
Article 5.   Relacions 
Per a complir millor les seves finalitats, i sempre, en benefici del barri, aquesta associació podrà 
col·laborar amb les Administracions de Catalunya o altres entitats afins. També podrà adherir-se o 
federar-se, a proposta de la Junta Directiva, a d’altres associacions, d’acord amb el que dictamini 
l’Assemblea General. 
 
 
Article 6.   Durada  
L’Associació es constitueix per temps indefinit. 



CAPÍTOL   5  
 
Article 7.   Estructura de l’Associació 
 
Els òrgans de govern i d’administració seran: 
 
a) L’Assemblea General de socis i sòcies 
b) La Junta Directiva 
 

 

Article 8.   L’Assemblea General 
 
a) L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació; els seus membres en formen part per dret 

propi i irrenunciable. Els  acords, adoptats pel principi majoritari, obliguen tots els socis i sòcies 
presents, absents i dissidents.  
 

b) Perquè els acords siguin vàlids, tant el de les assemblees ordinàries com extraordinàries, caldrà 
l’assistència mínima, en primera convocatòria, de la meitat més un del total d’associats/des, i, en 
segona convocatòria, de qualsevol nombre de socis o sòcies assistents. La segona convocatòria 
tindrà lloc, en tots casos, mitja hora després de la primera.  
Serà presidida pel President/a o per qui el substitueixi i actuarà de Secretari/a qui ocupi el mateix 
càrrec a la Junta Directiva , o, en cas d’absència, el o la vocal de més edat de la Junta. 
 

c) L’Assemblea General la convocarà l’òrgan de govern, individualment i mitjançant un escrit adreçat   
al domicili que consti en la relació actualitzada de socis i sòcies,  quinze dies abans de la data de 
la reunió, on hi haurà de constar, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió. 
 

d) L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a l’any, dins el 
primer trimestre natural. 
L’Ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària comprendrà: 
 

 1,   Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea anterior. 
2.   Lectura de la Memòria d’activitats de l’any. 
3.   Lectura de l’estat de Comptes i del Pressupost anual, per a la seva corresponent aprovació. 
4.   Mocions a la Junta Directiva. 
5.   Renovació de càrrecs quan procedeixi. 
6.   Precs, preguntes i propostes. 
 

e) Les mocions a la Junta Directiva hauran de ser presentades per escrit, i hauran d’anar signades, 
com a mínim, pel 5% dels socis o sòcies numeraris/es. 
Seran discutides i sotmeses a votació per l’Assemblea General. 
 

f) L’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari en els casos següents: 
 
1.  Quan la convoqui la Junta Directiva, ja sigui per acord de la mateixa o la petició, com a mínim, 

del 10% dels socis o sòcies numeraris/es; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el 
termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud. 

2.   Per a la modificació dels Estatuts.    
3.   Per a federar-se o integrar-se amb altres associacions. 
4.   Per a la liquidació de béns. 
5.   Per a la seva dissolució 
6.   Per acordar la modificació i la periodicitat de les quotes. 
7.   Per aprovar el reglament de règim interior. 
8.   Per acordar  la  baixa  o  la  separació  definitiva,  amb  un  expedient  previ,  dels  associats i  
      associades. 
9.   Per conèixer  les  sol·licituds   presentades  per  ésser  soci  o  sòcia,  i   també  les  altes  i        
      les baixes d’associats i associades. 
10. Per a sol·licitar la declaració d’utilitat pública. 
11. Per a  resoldre  sobre qualsevol  altre  qüestió  que  no  estigui  directament  atribuïda  a  cap           
      altre òrgan de l’Associació. 
 



 
 
 
 
g) 

En tots els casos s’especificarà l’objecte concret de l’Assemblea, i només es podran prendre 
acords sobre aquests, encara que es podrà afegir a l’Ordre del Dia l’apartat precs, preguntes i 
propostes, a fi de conèixer els suggeriments i les aspiracions dels associats i associades. 
 
Els acords de l’Assemblea General es prendran per majoria simple dels socis i sòcies presents. 
En cas d’empat, serà decisiu el vot del President/a, el qual només votarà en aquest cas. L’elecció 
dels membres de l’òrgan de govern o de qualsevol altre òrgan, només requereix el vot favorable 
de la majoria dels socis i sòcies presents; si hi ha més d’una candidatura, surt elegida la que obté 
un major nombre de vots. En tot cas, les candidatures que es presentin formalment tenen dret a 
una còpia de la llista de socis i sòcies i llurs domicilis, certificada pel secretari o secretària de 
l’òrgan de govern. 
Únicament es podran adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat 
en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones 
presents. 
 

h) El President o la persona que el substitueixi, dirigirà els debats, procurant que el degut ordre i dins 
del temps disponible, cada soci/a pugui exposar i defensar la seva opinió. En cas d’algun incident, 
la persona que presideixi l’Assemblea podrà suspendre la sessió i anunciarà en veu alta el dia i 
l’hora en que es reprendrà, o bé fixarà una data límit i comunicarà, més endavant, als socis i 
sòcies la data concreta en que es continuarà l’Assemblea. 

 

 

Article 9.   La Junta Directiva 
 
a) La Junta Directiva estarà constituïda per un President o Presidenta, un Vice-president o Vice-

presidenta, un Secretari o Secretària, un Tresorer o Tresorera, i un mínim de quatre vocals que es 
responsabilitzaran de les seccions de l’Associació. Aquests càrrecs han de ser exercits per 
persones diferents. 
Els membres de la Junta Directiva, que han de ser associats o associades, seran elegits per 
votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver 
acceptat els càrrecs. El nomenament i el cessament dels càrrecs hauran de ser certificats pel 
Secretari o Secretària sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions. 

b) El nombre de vocals podrà ésser augmentat si el nombre de seccions ho fa necessari. 
c) Tots els càrrecs de la Junta Directiva són honorífics i sense remuneració. 
d) La Junta Directiva es considera constituïda sempre que hi assisteixi la meitat més un dels seus 

components, i els seus acords es prendran per majoria dels membres presents. 
e) La Junta Directiva, a més de les seves atribucions que se li assignen en altres articles dels 

Estatuts, o les legals corresponents, tindrà les següents facultats: 
 
   1  - Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així 

mateix, complirà les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, 
instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi. 

   2  - Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i 
per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents. 

   3  - Cobrir provisionalment les vacants que es produeixin a la mateixa Junta, fins la primera 
Assemblea General que es convoqui, així com proposar a l’Assemblea l’admissió i expulsió de 
socis i sòcies que prèviament hagi acordat. 

   4  - Nomenar delegacions, comissions i ponències. 
   5  - Convocar l’Assemblea General, portar a efecte les seves decisions i vigilar el compliment de tots 

els articles d’aquests Estatuts. 
   6  - Organitzar i dirigir els serveis de l’Associació, nomenant el personal subaltern o auxiliar necessari, 

o separant-lo dels seus càrrecs per al bon funcionament de l’Entitat. 
   7  - Decidir la creació de noves Seccions. 
   8  - Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de 

l’Associació han de satisfer 
   9  - Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, 

i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent. 
 10  - Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General. 

 11  - Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació i 
autoritzar els actes que aquests grups projectin realitzar. 

 12  - Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per 
aconseguir: 



a)   subvencions o altres ajuts; 
b)  l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser lloc de convivència i comunicació i també un 
centre de recuperació ciutadana 

 13  - Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s’hagi previst als Estatuts i donar-ne compte a la 
primera Assemblea General. 

 14  - Qualsevol altre facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de 
govern de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament. 

 15  - En general, exercir les funcions i donar les orientacions que consideri oportunes per aconseguir la 
bona marxa de l’Associació. 

 

 

Article 10.  Correspon al President/a 
 
 1.  El President de l’Associació també serà president de la Junta Directiva. 

2.  Són pròpies del president les funcions següents: 
 

a) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva. 
b) Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta 

Directiva. 
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat. 
d) Coordinar la tasca dels membres de la Junta Directiva i establir la convocatòria de les reunions de 

l’Assemblea General i de la Junta Directiva. 
e) Subscriure, amb la seva firma, tota mena de documents i d’actes de l’Associació al costat de la del 

Secretari. 
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea 

General o la Junta Directiva. 
 

 

Article 11 .  Correspon al Vice-president/a 
 
 El President/a serà substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vice-president/a o el Vocal de més 

edat de la Junta, per aquest ordre. 
 
 
Article 12.   Correspon al Secretari/a 
 
a) Custodiar els documents, els llibres i el segell de l’Associació, excepte els de comptabilitat. 
b) Portar al dia el registre de socis i l’arxiu i comunicar al Tresorer el moviment de socis. 
c) Redactar i signar les Actes de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, redactar i autoritzar les 

certificacions que calgui lliurar i els altres documents propis del càrrec. 
d) Subscriure amb la seva firma tota mena de documents, al costat del vist i plau del President/a. 
 
 
Article 13.  Correspon al Tresorer/a 
 
a) Complimentar i custodiar els llibres de comptabilitat i els fons de l’Associació, efectuar els 

pagaments i els cobraments, i signar xecs quan sigui precís. 
b) Elaborar el Pressupost, el Balanç i la liquidació de Comptes i presentar-lo  a la Junta Directiva i a 

l’Assemblea General. 
c) Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel 

President i ingressar el sobrant en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi. 
  
 

Article 14.   Correspon als i les Vocals 
 
a) Col·laborar en tot allò que contribueixi al millor funcionament de l’Associació. 
b) Representar la Secció de la qual és responsable, assabentant la Junta Directiva i explicant les 

activitats que es proposa dur a terme. 
 

c) Presentar, un cop al mes, un informe detallat de les seves actuacions. 
d) Formar part de les comissions o grups de treball per a les quals hagin estat designats. 
 

 



Article 15.   Facultats dels membres de la Junta 
 
   1 - La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o 

grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres. 
 

   2 - Qualsevol membre de la Junta Directiva podrà assistir a les reunions de les comissions i de les 
seccions que s’estableixin, sense vot.. 

 

 

Article 16.   Renovació dels càrrecs 
 
La renovació dels càrrecs de la Junta Directiva es farà per torns, cada any. En un primer relleu cessaran 
el Vice-president o Vice-presidenta, el Secretari o Secretària, i els o les Vocals senars; i en el relleu 
següent el President o Presidenta, el Tresorer o Tresorera i els o les Vocals parells, a mesura que vagin 
complint els dos anys de la seva elecció. 
Tots els membres de la Junta Directiva poden ésser reelegits. 
 

 

Article 17.  Administració 
 
Tots els fons de l’Associació s’ingressaran en un compte corrent, obert a nom de la mateixa, en una 
oficina bancària de Barcelona. L’extracció de fons es farà mitjançant xecs, que hauran de ser signats per 
dos dels tres càrrecs següents: el President/a, el Tresorer/a i el Secretari/a.  
Tots hauran de retre comptes al Tresorer i li lliuraran els comprovants de les operacions. 
 

 

 

CAPÍTOL   6  
 
Article 18.   Dels socis i sòcies 
 
a) L’Associació es compon de quatre classes de socis i sòcies: 

 
• Numeraris 
• Protectors 
• Infantils 
• Honoraris 

 
Seran socis numeraris , tots aquells que estiguin al corrent en el pagament de les quotes 
reglamentàries. 
Seran socis protectors , aquells que simplement prestin ajuts econòmics a l’Associació. 
Seran socis infantils , els infants i joves de menys de 18 anys que, proposats, avalats i recolzats 
per llurs pares o tutors, socis de l’Entitat, sol·licitin la seva inscripció a l’Associació fent-se 
responsables, els esmentats pares o tutors, dels deures i obligacions que els hi caldria com a 
socis numeraris. Els socis i sòcies infantils no tindran ni veu ni vot fins que hagin assolit la majoria 
d’edat. 
Seran socis honoraris , les persones que per la seva col·laboració i ajudes de cert relleu, hagin 
realitzat treballs i accions pel bé de l’Entitat. Aquests socis i sòcies tindran veu però no vot. 
 

b) El nombre de socis i sòcies serà il·limitat. 
 

c) Per formar part de l’Associació, a més d’haver de satisfer la quota periòdica que es decideixi, han 
de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això 
en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l’Assemblea General immediata. 

 

 

CAPÍTOL  7 
 
Article 19.  Drets i deures 
 
a) Són drets dels membres de l’Associació: 

 



 1.   Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. 
2.   Elegir o ser elegits per als llocs de  representació o per exercir càrrecs directius. 
3.   Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas. 
4.   Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’Associació, d’acord amb 
bbbles normes legals estatutàries. 
5.   Exposar a l’Assemblea i la Junta Directiva tot el que consideri que pugui contribuir a fer més 
bbbplena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics. 
6.   Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels 
mandataris de l’Associació. 
7.   Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries. 
8.   Rebre informació sobre les activitats de l’Associació. 
9.   Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva disposició. 
10. Formar part dels grups de treball. 
11. Posseir un exemplar dels Estatuts. 
12. Consultar els llibres de l’Associació. 

  
b)        Són deures dels membres de l’Associació: 
  

1.  Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les. 
2. Contribuir al sosteniment de les despeses de l’Associació amb el pagament de quotes, 
bbbderrames  i altres aportacions econòmiques fixades pels Estatuts i aprovades d’acord amb 
bbbaquests. 
3.  Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries. 
4.  Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació. 
 

c) Són causa per ser donat de baixa de l’Associació: 
 
1.   Que ho decideixi la persona interessada, que ho ha de comunicar per escrit la seva decisió a  
      la Junta Directiva. 
2.   No satisfer les quotes fixades. 
3.  Per acord de la Junta Directiva, quan el soci o sòcia, pel seu comportament incorrecte, contrari 
bbba l’esperit de l’Associació, per haver comès una falta greu, o per pertorbar la seva bona 
bbbadministració o el seu govern, s’hagi fet mereixedor d’aquesta sanció. 
bbbL’interessat disposarà de 30 dies naturals per a donar les explicacions que estimi convenients 
bbben el seu descàrrec. 
bbbAquest acord haurà d’ésser pres obligatòriament per la Junta Directiva quan li sigui sol·licitat 
bbbper les 2/3 parts dels socis i sòcies, sense necessitat, en aquest cas, de l’audiència del soci o 
bbbsòcia. 
4.   No complir les obligacions estatutàries. 

 
d) La pèrdua de la qualitat de soci o sòcia comporta la pèrdua de tots els drets 
 
 
CAPÍTOL  8 
 
Article 20.  Patrimoni fundacional i recursos econò mics 
 
a) El patrimoni fundacional de l’Associació es constitueix amb el patrimoni procedent de les dues 

Associacions que es fusionen i que puja a la quantitat de: 691.188,-- pessetes. 
 

b) Els recursos econòmics de l’Associació es nodriran de: 
1.   Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres. 
2.   Les subvencions oficials o particulars. 
3.   Les donacions, les herències o els llegats. 
4.   Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se. 
 

c) La quantia i la periodicitat de la quota a pagar pels socis i sòcies, haurà d’ésser aprovada per 
l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva. 

 
Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o 
derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta 
Directiva. 
 



Article 21.   Pressupostos 
 
La Junta Directiva presentarà a l’Assemblea General els pressupostos de despeses i d’ingressos per a 
cada exercici econòmic, prenent principalment com a base dels ingressos, les recaptacions per quotes 
dels socis i sòcies, i en el seu cas, les subvencions i els donatius en ferm. 
El pressupost de despeses no podrà ser superior al d’ingressos previstos. 
 
 

CAPÍTOL  9 
 
Article  22.   Dissolució 
 
a) L’Associació podrà ésser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter 

extraordinari expressament per aquest fi i sempre que sigui votada per més dels dos terços dels 
assistents amb dret a vot. 
 

b) Malgrat l’apartat anterior, l’Associació no podrà ésser dissolta si hi ha un mínim de socis que 
desitgi acceptar els càrrecs de la Junta Directiva i 10 socis numeraris que estiguin disposats a 
continuar associats i complir els Estatuts. 
 

c) En cas de dissolució, l’última Junta Directiva es constituirà en Comissió Liquidadora, i els béns 
que pogués posseir seran lliurats a una o més Entitats dedicades a l’atenció de les necessitats 
socials del barri o del Districte Municipal corresponent al de l’Associació. 

 
Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest 
mateix article, seran competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta 
missió a una comissió liquidadora especialment designada. 
 
 
CAPÍTOL  10 
 
Article  23.   Interpretació i reforma dels Estatut s 
 

a) Correspon a la Junta Directiva salvar les omissions i interpretar els Estatuts, fins que l’Assemblea 
General resolgui definitivament. 
 

b) Per a la reforma dels Estatuts serà imprescindible la celebració d’una Assemblea General 
Extraordinària. 

 
 
CAPÍTOL  11 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE  
 
 Aquests Estatuts han estat adaptats d’acord amb la Llei d’Associacions aprovada pel Parlament 

de Catalunya el 4.06.97 i a l’empara de l’article 22 de la Constitució, que regula les seves 
activitats, d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol) i els 
seus estatuts. 
L’adaptació dels Estatuts a la nova Llei han estat aprovats en l’Assemblea Extraordinària 
celebrada el dia 14 de març de 1999. 

 

 
Barcelona, vint-i-nou de març de mil nou-cents noranta-nou 


