
ESTATUTS 

Capítol I. La denominado, els fins I el domlclli 

Miele 1 

Amb la denominado Assodació Catalana de Professionals de les Polltiques de Joventut 

(AcPpJ) es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d'acord amb el que 

estableix la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 

persones jurfdiques; la Llei orgánica 1/2002, de 22 de marc, reguladora del dret d'associació, i 

els seus estatuts. 

Ardele 2 

Els fins de l'associadó son: 

Agrupar el coMectiu deis i les professionals que treballen en l'ámbit de tes polftiques de 

joventut a Catalunya 

Reivindicar la dignificado social i laboral del coMectiu 

Representar ais associaís i associades davant de les institucions que dissenyen i duen 

a terme polltiques de joventut amb la volunta! de ser-ne interlocutor 

Promoure el disseny de programes de formado dirígtts a aquests professionals 

Establir els mecanismos necessaris per garantir la representado territorial de tots els 

associats i associades 

Organitzar activitats formatives i socials per fomentar la cohesió del coHectiu 

Promoure el desenvolupament de les polltiques de joventut 

Per aconseguir les seves finaliíats, l'assodació realitza les activitats següents 

Difusió de les polltiques de joventut i deis professionals que les duen á 

mitjancant publicadons, butJIetins i altres canals de comunicado. 

Relització de jomados, xerrades, cursos i altres espais de formado i reflexió 

Generar i/o participar en els espais d'interiocució i treball amb les administra' 

pertinents i altres agents rellevants (associacions juvenils, collegis professionatej 

sindicáis, etc.) 

Fomentar espais de bobada i treball entre els associats 
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Prestado de servéis propis de l'assodadó ais associats: borsa laboral, servei 

d'informadó, assessoría laboral, catáleg de recursos per a professionals 

- Facilitado de descomptes i altres avantatges en servéis i activitats entorn les polltiques 

de joventut 

En queda exclós tot ánim de lucre. 

Article3 

1. El domicili de l'associació s'estableix a Cornelia de Líobregat, i radica al carrer Mossén 

Andreu, núm. 13-19. 

2. Es podran dur a terme les activitats própies de l'associació (Assemblees, Juntes directives, 

grups de treball, oficina técnica, etc.) en qualsevol deis municipis de Catalunya. 
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3. Les funcions d'aquesta associació s'exerceixen majoritáriament a Catalunya. No obstant 

aixó, també es considera indicativa de i'ámbit d'activitat qualsevol altra referencia geográfica 

(sigui de carácter local, estatal o internadonal) relacionada amb les activitats de l'associadó. 

Capítol II. E ls membres de l'associació, els seus dreís I les seves obl igación* 

Article 4 

Poden formar part de l'associadó totes les persones físiques que, de manera lliure i voluntaria, 

tinguin interés en les seves finalitats. 

Peí que fa a les persones fisiques: 

Cal que tinguin capacitat d'obrar. 
• 

2. son menors en edats compreses entre els 16 i els 18 anys i no están emancipáis, 

iiecessiten el consentiment deis pares o tutors per ser socis de pie dret, amb dret de 
5 c 

g *ot a les assemblees generáis, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva. 

rar-se a una associació cal presentar una sol-licitud per escrit a la Junta Directiva, la 

il g-ándrá una dedsió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicará a 
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í£ o l '^a ln i lea general mes immediata. 
U_ Q_ O | B 

g= m j ^ i s | | r f * Cwta i l— 4m PistaiiISBaU Je l«« 

-I—i 

Aquest document és copia auténtica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre d'associacions de 

Barcelona 

Amb el codi segur de verificació Z0556H26H37k88N es pot consultar aquest document a l'adreca 

http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta 

Data: 26/06/2014 

Pág. 2117 



Article 5 

Son drets deis membres de l'associació: 

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General. 

2. Elegir o ser elegits per ais llocs de representado o per exercir carrees directius. 

3. Exerdr la representado que se'ls confereixi en cada cas. 

4. Intervenir en el govern i les gestions, en els servéis i les activitats de l'associació, d'acord 

amb les normes legáis i estatutarios. 

5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer 

mes plena la vida de l'associadó i mes etica? la realitzadó deis objectius socials básics. 

6. Sol-licitar i obtenir explicacions sobre ('administrado i la gestió de la Junta Directiva o deis 

mandataris/áries de l'associació. 

7. Ésser escoltats préviament a l'adopció de mesures disciplinarles. 

8. Rebre informado sobre les activitats de l'associació. 

9. Fer ús deis servéis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició. 

10. Formar part deis grups de treball. 

11. Posseir un exemplar deis estatuís. 

12. Consultar els llibres de l'associadó. 
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Article 6 

Son delires deis membres de l'associació: 

1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les. 

2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres 

aportacions económiques fixades pels estatuís i aprovades d'acord amb aquests. 

3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutáries. 

4. Acatar i complir els acords válidament adoptats pels órgans de govem de l'associació. 

Article 7 

Son causes per ser donat de baixa de l'associació: 

1. Que no decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la 

Junta Directiva. 

2. No satisfer les quotes fixades. 

3. No complir les obligacions estatutáries. 

Capítol III. L 'Assemblea General 

1. L'Assemblea General es l'órgan sobirá de l'associació; els seus membres en formen part per 

dret p/t§>¡ i irrenunciable. 
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2. Ete|membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituida, 

! deciqeixen per majoria els assumptes que son competencia de l'Assemblea. 
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3. Tots els membres queden subjectes ais acords de l'Assemblea General, incloent-hi els 

absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar. 

Article 9 

L'Assemblea General té les facultáis següents: 

a) Modificar els estatuís. 

6) Elegir i separar els membres de l'órgan de govern i controlar-ne 1'actMat. 

c) Aprovar el pressupost anua! i la üquidació de comptes anuais, com també adoptar els acords 

per a la focado de la forma i l'import de la contrfbudó al sosteniment de l'associadó i aprovar la 

gestió feta per l'órgan de govern. 

d) Acordar la dissolució de l'assodació. 

e) Incorporar-se a altres unions d'assodadons o separar-se'n. 

f) Sol-licitar la declarado d'utilitat pública. 

g) Aprovar el reglament de régim interior. 

h) Acordar ia baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, deis associats i les 

associades. 

/) Conéixer les sollicituds presentadas per a ésser soci o soda, i també les altes i les baixes 

d'associats i associades per una rao diferent de la separado definitiva. 

j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuida a cap altre ól 

de l'assodació. La relació de les facultáis que es fa en aquest article té un carácter mera 

enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General. 
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Article 10 

1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinaria com a mlnim un cop l'any, dins deis sis 

mesos següents a la data de tancament de l'exercici económic. 

2. L'órgan de govern pot convocar l'assemblea general amb carácter extraordinari sempre que 

ho consideri convenient, I ho ha de fer quan ho sol-liciti un 10% deis associats; en aquest cas, 

l'assemblea ha de teñir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de ia sol-licitud. 

Article 11 

1. L'Assemblea és convocada per l'órgan de govern mitjancant una convocatoria que ha de 

contenir, com a mlnim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió. 

2. La convocatoria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i 

mitjancant un correu electrónic a l'adreca electrónica que consti en la relació actualizada 

d'associats i associades que ha de teñir l'associació. Es podrá comunicar també per altres vies 

telemátiques. 

3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president o presidenta de l'associació. 

Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidente o el/la vocal 

de mes edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari/ér,a qui ocupi el mateix carree a la 

Junta Directiva. 

4. El secretari o la secretaria redacta Pacta de cada reunió, que han de signar eil/a mateix/a i el 

prdSKient o presidenta, amb un extracte de les deüberacions, el text deis acords adoptats, el 

tet§|uméric de les votacions i la llista de les persones assistents. 

A l com^icament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a 

fi que ^s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol alba 

docutqefitació ha d'estar a disposició deis socis i sócies a l'oficina técnica de l'entitat. 
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Article 12 

1. L'Assemblea General es constitueix válidament siguí quin sigui el nombre de persones 

associades presents o representades. 

2. El 10% deis associats/ades poden sol-licitar a l'órgan de govem la inclusió en l'ordre del día 

d'un o mes assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi con vocal l'Assemblea, poden fer-ho 

dins el primer tere del perlode compres entre la recepció de la convocatoria i la data en qué 

aquest órgan s'ha de reunir. L'assemblea únicament pot adoptar acords respecte ais punts 

inclosos en l'ordre del dia, lievat que s'hagi constituí amb carácter universal o que els acords 

es refereixin a la convocatoria d'una nova assemblea general. 

Article 13 

1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació. 

2. Els socls/es podran delegar el seu vot mitjancant un correu electrónic a l'associació indicant 

les dades personáis (Norrt, cognom i DNI) de la persona qui delega i de la persona delegada. 

Per a que el vot sigui válid caldrá la confirmado de la persona delegada per correu electrónic o 

presencialment el dia de l'Assemblea al Secretari/áriaa. 

3 Els acords es preñen per majoria simple de vots deis socis i sedes presents o representáis. 

4. Per adoptar acords sobre la modificado deis estatuís, la dissolució de l'associació, la 

constitució d'una federació amb associacións simitars o ia integrado en una de ja existent i la 

disposició o alienado de béns, es requereix una majoria qualificada deis associats/ades 

presents o representats (els vots aftrmatius superen la meitat deis emesos). En qualsevol cas, 

l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidaturas, es fa per acord de i; 

majoria simple o relativa deis socis i sócies presents o representats (mes vots a favor que i 

contra). 

5. Les candidaturas que es presenten formalment teñen dret a una copia de la Dista deis si 

sócies i deis seus domicilis i adreces de correu electrónic, sempre que els associats 

autoritzin expressament. 
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Capítol IV. La Junta Directiva 

Article 14 

1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació i estará composat per un mlnim 

de tres persones. Componen aquest órgan els carrees de president/a i secretari/ária, a mes de 

la possibilitat que existeixin altres carrees com el vicepresident/a, el tresorer/a i els/les vocals. 

Tots ells serán exercits per persones diferents. 

2. L'elecció deis membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de 

l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver aeceptat el 

carreo 

3. El nomenament i el cessament deis carrees s'han de comunicar al Registre d'Associacions 

mitjancant un certificat, emés peí secretari/ária sortint amb e! vistiplau del president/a sortint, 

que ha d'incloure també l'acceptactó del nou president/a i del nou secretari/ária. 

4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el carree gratuTtament. 

Article 15 

1. Els membres de ia Junta Directiva exerceixen el carree durant un pertode de 3 anys, sense 

perjudici que puguin ser reelegits. 

2. El cessament deis carrees abans d'extingir-se el terminl reglamentan" del seu mandat pot 

esdevenir-se per: 

or|b declarado d'abséncia, en el cas de les persones ffsiques, o extinció en el cas de les 

Jurldiqugs 

z 

b) inoaffecitat o inhabilitado 
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c) renuncia notificada a l'órgan de govem 
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e) qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuís. 

3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrír en la primera reunió de 

l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar 

provisionalment el carree vacant si s'escau. En cas que no es tracti del carree de President/a o 

Secretari/ária el carree podrá quedar vacant si aixl ho aprova la primera Assemblea General 

que tingui lloc. 

Article 16 

1. La Junta Directiva té les facultáis següents: 

a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera mes amplia que reconegui la Llei; 

aixl mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, 

instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi. 

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixenca davant deis organismes 

púbfics i per exercir tota mena d'accions legáis i interposar els recursos pertinents. 

c) Proposar a l'Assemblea General la defensa deis interessos de "associació. 

d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres 

de l'associació han de satisfer. 

e) Convocar les assemblees generáis i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin. 

f) Presentar el balan? i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perqué el 

aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següont. 

g) Contractar eis empleats que l'associació pugui teñir. 

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perqué els servéis funcionin amb normalitat. 
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i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera mes eficient i eficac 

l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme. 

els fins de 

j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a 

proposta deis mateixos grups. 

k) Dur a terme les gestions necessáries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, 

per aconseguir: 

-subvencions o altres ajuts 

-Tus de locáis o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivencia i comunicació i també un 

centre de recuperado ciutadana 

/) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crédit o d'estarvi i 

disposar deis fons que hi hagi en aquest dipósít. La disposidó deis fons es determina a l'article 

29. 

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuís i donar-ne compte 

en la primera reunió de l'Assemblea General. 

n) Qualsevol aítra facultat que no estigui atribuida d'una manera especifica a algún altre órgan 

de govem de l'assodadó o que li hagi estat delegada expressament. 

f ^ ^ 5 % f e t e f 7 

1. La^ljinta Directiva, convocada préviament peí president/a o per la persona que el/la 
CO 

substiti||ix!, s'ha de reunir en sessió ordinaria amb la periodicitat que els seus membres 
z 

decidéixjn, que en cap cas no pot ser inferior a dues vegades l'any. 
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Article 18 

1. La Junta Directiva queda constituida válidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha 

un quorum de la meitat mes un deis seus membres. Els membres de la junta directiva podran 

també delegar el vot en un altre membre mitjancant correu electrónic indicant les dades 

personáis (nom, cognom, DNI) de la persona que delega i del delegat/da. Per a que el vot sigui 

válid caldrá la confirmado del delegat/da per correu electrónic o presencialment el dia de la 

junta dirediva al Secretari/ária 

2. Els membres de la Junta Directiva están obligáis a assistir a totes les reunions que es 

convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistóncia del 

president/a o del secretari/ária o de les persones que eís substitueixin hi és necessária sempre. 

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots deis assistents. 

Article 19 

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultáis en una o diverses comissions o 

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

2. També pot nomenar, amb el mateíx quorum, un o uns quants mandataris per exercir la fundó 

que els confiT amb les facultats que cregui oportú conferir-tos en cada cas. 

Article 20 

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats peí 

secretari/ária i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de Elegir 

de la sessió anterior perqué s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent. 
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Capítol V. La presidencia i la vlcepresidéncla 

Article 21 

1. Son própies del president/a les funcions següents: 

a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegado de l'Assemblea General i de la 

Junta Directiva. 

b) Presidir i dirigir els debats, tant de rAssemblea General com de ia Junta Directiva. 

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat. 

d) Estabiir la convocatoria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva. 

e) Visar les ades i els certificáis confeccionáis peí secretari/ária de l'associació. 

f) Les atribucions restants própies del carree i aquelles per a Íes quals el deleguin I'Assemblea 

General o la Junta Directiva. 

2. El president/a és substitult, en cas d'absénda o malaltia, peí vicepresident/a —si n'hi ha— o 

el/la vocal de mes edat de la Junta, per aquest ordre. 

Capítol VI. La tresoreria I la secretaria 

Article 22 

y * \ E r v ^ r e s o r 

" 5 ^ T6teb/ |a 

EP^resorer/a té com a fundó la custodia i el control deis recursos de l'assodació, com també 

icio del pressupost, el batane I la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa 

els refjgtí de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta 

DirQcfwa, les quals han de ser visades préviament peí president/a, i ingressa el que sobra en 
o 

dipésífe oberts en establiments de crédit o d'estalvi. 
^ 5 
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Article 23 

El secretari/ária ha de custodiar la documentado de l'associadó, aixecar, redactar i signar les 

ades de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els 

certificáis que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sócies. 

Capítol Vil. Les comissions o grups de treball 

Article 24 

La creado i constiiució de qualsevol comissió o grup de treball. I'han de plantejar els membres 

de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les 

activitats que es propasen dur a terme. 

La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els 

encarregats deis quals II han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves 

aduacions. 

En les comissions i grups de treball podran assistir amb veu i vot persones que no siguin sócies 

de l'entitat previa invitado de la Junta Directiva. 

Capítol VIII. El régim económlc 

Article 25 

1 
Aquesta associació no té patrimoni fundacional. 

Article 26 

Els recursos económics de l'associació es nodreixen de: 

a) les quotes que fixa l'Assemblea General per ais seus membres 

b) les subvendons oficiáis o particulars 

Si en té, cal indicar la quanütat en qué es valora. 

A m e l a d * é * Prefml—It ele les PeHUejaes < 
O M*t*hi faám, t s - n (ees**) < 
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c) les donacions, les heréncies o els llegats 

d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ¡ngressos que puguin obtenir-se 

\ 
Article 27 

Tots els membres de l'associació teñen l'obligació de sostenir-Ia económicament, mitjancant 

quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determinl l'Assemblea General a 

pro posta de la Junta Directiva. 

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periódiques mensuals —que s'han 

d'abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes 

extraord inanes. 

Article 28 

L'exercici económic coir.cideix amb l'any natural í queda tancat el 31 de desembre. 

Article 29 

En els comptes corrents o llibretes d'esta-vis obertes en establiments de crédit o d'estalvi, hi 

han de figurar les signaturas del president/a, el tresorer/a i el secretari/ária. 

Per poder disposar deis fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del 

o bé la del president/a. 

DC El régim disciplinar! 

de govem pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sócies. 

infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions 

gcotfefponents poden anar des d'una amonestado fins a l'expulsió de l'assodació, segons el 

g § g> ¿= gqu§ ¿tableixi el reglament intem. 

< O [± Üj q ( 

sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüéncia d'una denuncia o 

En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instrudor, que tramita 
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I'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiencia previa del 

presúmete infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres 

parts deis membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest ornan de govem també dins d'un 

período de 15 dies. 

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordad es per la Junta Directiva, les persones 

interessades hi poden recorrer, si e! regiament intem estabieix el procediment per fer-ho, 

davartt la primera assemblea general que tingui lloc. 

Capitel X La dissolució 

Article 31 

L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb carácter 

extraordinari expressamerrt per a aquest fi. 

Article 32 

1. Un cop acordada ia dissolució, l'Assemblea General ha de prendr» les mesures oportunos 

tant peí que fa a ia destinado deis béns i drets de ('associació, com a la ftnalltat, i'extindó i la 

liquidado de qualsevol operado pendent. 

2. L'Assemblea está facultada per elegir una comtssió liquidadora sempre que ho cregui 

necessari. 

3. Els membres de l'associadó están exempts de responsabilltat personal. La 

responsabilítat queda limitada a complir les obfigadorts que elis mateixos hagin coi 

voiuntáñamerrt. 

4. El romanent net que resulti de la liquidado s'ha de lliurar diredament a l'entitat pública 

privada sense afany de lucre que, en l'ámbit territorial d'actuadó de l'assodatíó, hagi desta< 

mes en la seva activitat a favor d'obres benéfiques. 
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5. Les funcions de liquidació i d'execuctó deis acords a qué fan referencia els apartats anteriors 

d'aquest mateix article son competencia de la Junta Directiva si l'Assemblea General no 

confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest afecte. 

ASSOCIACIO 

CATALANA DE 

PROFESSIONALS DE 

LES POÜTIQUES 

DE JOVENTUT 

Calabria 120 0S015 6CN 33 424 08 61 
inío@joventut info www.joventutlnfo NIF: 83837482 

Aquests estatuís que es presenten s o n els «provats per acord de l 'Assemblea General 

Ordinaria del 20 d 'abril de 2012 de I'Associació Catalana de Professktnaís de les 

Polltiques d t Joventut (AcPpJ). 

I per tal de donar-hi aquesta cortformitat firma ia Secrstária de 1'AcPpJ, Diana Parea, amb 
DNI43563124-W: 

I li dona el vist-i-plau el President de 1'AcPpJ, Manuel Cortés, amb DNI 46668155-H: 

tt-etsirses. CI mmtfjkmlmtamm, ts-eé (ees le ) C w e t d » U i h u e i 
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Generalitat de Catalunya 
Departament de Justicia 
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques 

Certifico que aquesls estatuís concorden amb els origináis de I'entitat, 
les dades d'inscripció de la qual consten a continuado. 

Núm. d'inscripció 29465 

Data Resolució 05/06/2014 

Secció 1a del Registre d'Associacions 

La Responsable de pubiicitat registra! 

Data 23 de juny de 2014 
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