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TITOL PREAMBUL

Centres Socio-Sanitaris Catòlics de Catalunya neix a Barcelona, el 1996, en el s¡ de

FERS (Federació Espanyola de Religioses Sanitàries - 1955).

TITOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Denominació, règim jurídica i normativa aplicable.

A I'empara de la Constitució Espanyola, la Llei 1911977, d'1 d'abril, d'Associació

Sindical, del Reial Decret 41612015, de 29 de maig, sobre dipòsit dels estatuts de les

organitzacions constituïdes i de la restant normativa referida a les organitzacions

empresarials, es crea I'associació empresarial denominada "CENTRES SOCIO-

SANITARIS CATÒLICS DE CATALUNYA", subjecte a les disposicions que

s'estableixen en aquests Estatuts i dotada de la capacitat jurídica i de la capacitat

d'obrar necessàries per a la plena realització dels seus fins.

El contingut d'aquests Estatuts, itota la legislació aplicable que complementàriament

els informa, obligarà a tots els membres de l'Associació.

Article 2.- Ambit territorial.

L'Associació és una organització d'àmbit a tot elterritori de Catalunya que respon als

principis democràtics pel que fa a I'organització i al funcionament, i que garanteix

l'autonomia de les persones físiques ijurídiques que la constitueixen, sense perjudici

del caràcter vinculant que tenen els acords adoptats vàlidament pels Organs de

Govern de I'Associació, dins les matèries que afecten I'Associació en I'interès comú

dels seus membres.
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Articte 3.- Àmbit temporal.

L'associació es constitueix per temps indefinit, i la seva dissolució s'ha de dur a terme

de conformitat amb els presents Estatuts i a la legislació vigent a cada moment.

4.- Domicili social.

L'Associació estableix el domicili social a la ciutat de Barcelona, en el número 11 de

la Plaça Urquinaona (O8O1O), pis 3, porta 1-A; sense perjudici que els Òrgans de

Govern de la mateixa puguin acordar-ne, en qualsevol moment, el canvi així com

establir-ne les delegacions i representacions que considerin més adients per a la

consecució dels seus fins. En tot cas, el canvi de domicili social s'ha de comunicar a

I'Oficina Pública de Registre d'Estatuts corresponent.

Article 5.- Âlo lucrativitat.

'Associació no tindrà ànim de lucre en cap cas i en totes les seves finalitats,

iciatives i activitat presidirà sempre el seu caràcter solidari
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TíTOL II

MISSIO I FINALITATS

Article 6.- Missió.

Centres Socio-Sanitaris Catòlics de Catalunya és una Associació que té per objecte

servir als seus membres mitjançant la consecució de finalitats i objectius comuns, la

protecció dels seus interessos i la coordinació de les seves activitats, en I'ordre al

principal compliment de la seva missió: La millora de la qualitat de vida de les

persones dependents, de les persones grans, de les persones amb discapacitats

psíquiques o físiques, persones necessitades i marginades socialment en situació o

risc d'exclusió social, així com de les mares en el si de famílies monoparentals i els

seus fills menors d'edat.

Tots els centres o serveis es caracteritzen per estar a Catalunya, ser del sector

solidari, sense ànim de lucre i seguir els principis de I'humanisme cristià.

Article 7. Finalitats.

Són finalitats de I'Associació, dins delseu àmbit:

a) Representar a tots els seus membres afiliats, mitjançant la intervenció en les

relacions laborals col'lectives i la contribució a la defensa i a la promoció dels

interessos empresarials, professionals, laborals, econòmics, socials i culturals,

tant individuals com col'lectius que li són propis.

b) Exercir I'activitat patronal, mitjançant I'expressió d'un seguit de drets com els de

negociació col'lectiva laboral, adopció de mesures de conflictes col'lectius i

individuals de treball, diàleg social i participació institucional en els organismes de

les Administracions Públiques laþorals i socials.

c) La negociació de pactes, acords i convenis col'lectius, de conformitat amb la

legislació que els regula, així com Ia representació dels empresaris membres en

les relacions de conflicte laboral col'lectiu i individual.

d) La representació institucional dels seus membres i empresaris afiliats en els

òrgans i institucions d'àmbit local, autonòmic i estatal, en general, i en els que la

representació del seu col'lectiu estigui conferida a les organitzacions patronals,

en especial.
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e) La informació, assistència i assessorament permanents als seus membres

associats en la seva qualitat d'empresaris dins l'àmbit dels seus objectius, així

com la representació, coordinació, gestió, defensa i promoció dels interessos que

son propis dels seus representats en la seva qualitat d'empresaris membres.

f) lntervenir de forma activa i directe en los processos i cicles de formació dels

treballadors i professionals dins tot el seu àmbit funcional i territorial, dissenyant i

executant de forma directe els programes de formació específics, impulsant així

els processos de formació del personal laboral, professionals, voluntaris i de totes

aquelles altres persones que interactuen en el marc dels serveis que es presten

als membres de I'Associació.

g) Fomentar la solidaritat dels seus membres mitjançant la promoció i creació de

serveis comuns de naturalesa assessora i assistencial, programant les accions

adients per aconseguir millores socials i econòmiques per als seus membres

associats.

h) Reunir, difondre i publicar informació general especialitzada sobre la situació

social dels col'lectius socials inclosos dins la seva missió, així com sobre tots

aquells assumptes que siguin considerats d'interès per al compliment dels seus

fins concrets. Organitzar debats, reflexions i estudis sobre els assumptes

relacionats amb la situació i condicions de vida del col'lectius socials de referència

i elaborar propostes de polítiques socials encaminades sempre a millorar la seva

qualitat de vida.

¡) Buscar activament tota mena de col'laboracions, tant d'origen públic com privat,

participar i accedir a les convocatòries d'ajuts i subvencions, així com gestionar-

ne els recursos obtinguts, ja siguin destinats a la mateixa Associació com als seus

membres de forma individualitzada.

¡) Participar i integrar-se en aforaments, plataformes o organismes de coordinació i

cooperació nacionals i internacionals, així com participar activament en altres

organitzacions de caràcter solidari en els col'lectius socials que són del seu

interès.

k) Qualsevol altre finalitat que, dintre del seu àmbit funcional i territorial, li sigui

encomanada per els seus Òrgans de Govern i pugui contribuir al compliment de

I'objecte i la missió de I'Associació o redundar en benefici dels seus membres, les

seves empreses, centres i serveis que la integren.
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Article 8.- L'associació i l'àmbit professional.

Podran afiliar-se i ser-ne membres de l'Associació tots els empresaris titulars i/o

gestors de serveis socials dirigits a I'assistència de les persones icol'lectius als quals

serveix la missió de I'Associació, sempre que pertanyin o estiguin vinculats a

I'Església Catòlica, desenvolupant la seva activ¡tat amb caràcter solidari i esperit

cristià, i sense ànim de lucre, dins l'àmbit territorial de I'Associació, amb la condició

d'acceptar i complir amb aquests Estatuts.

Añicle 9.- Adquisició de Ia qualitat d'associat.

l. Formar part de l'Associació és voluntari i es produirà, mitjançant acord de la Junta

Directiva, prèvia sol'licitud per escrit formulada per I'entitat aspirant o el seu

representant, que anirà acompanyada de la documentació que determini la Junta

Directiva en ordre a justificar el compliment dels requisits a que es refereix l'article 8.

A la sol'licitud es farà constar I'acceptació dels requisits, i serà adreçada al Secretari/a

de l'Associació per a la seva tramitació davant la Junta Directiva, qui haurà de

resoldre de forma expressa sobre la sol'licitud d'associació.

2. Quan sigui admesa la sol'licitud d'associació, I'entitat sol'licitant es considerarà

membre de ple dret i gaudirà des d'aquell moment de tots els drets i serveis de

I'Associació, al temps que adquirirà el compromís d'assumir-ne tots els deures

derivats d'aquests Estatuts.

3. L'acord de la Junta Directiva denegant I'admissió a I'entitat sol'licitant dins

l'Associació, podrà ser recorregut per I'entitat interessada davant I'Assemblea

General, la decisió de la qual serà definitiva.
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Article 10.- Pèrdua de Ia qualítat d'associat.

La qualitat d'associat es perdrà:

a) Per deixar de complir qualsevol dels requisits a que es refereix I'article I dels

presents Estatuts.

b) Per la renúncia voluntària, mitjançant escrit a I'efecte, dirigit a la Junta Directiva

La renuncia tindrà efectivitat alfinal de I'any natural en que hagi estat sol'licitada.

c) Per decisió de la Junta de Govern de I'Associació fonamentada en, al menys, una

causa greu imputable a I'entitat afectada dins el corresponent procediment de baixa

forçosa. Es consideraran causes greus les següents:

1. Si la seva actuació o conducta anés en contra de I'Associació o fos de tal índole

que, a judici de la Junta Directiva, pogués posar en perill els fins de la mateixa o

mermar el seu prestigi.

2. Quan, després de ser requerit per escrit, incompleixi qualsevol de les seves

obligacions com associat, en especial pel que fa als acords adoptats amb

caràcter vinculant per l'Assemblea General o la Junta Directiva.

3. Per manca de pagament dins un període de temps superior a un any, i després

d'esgotar els requeriments necessaris per fer efectiu el seu deute.

Añicle 11.- Procediment de baixa forçosa.

l. El procediment de baixa forçosa és competència de la Junta Directiva prèvia

audiència de I'entitat interessada.

2. Contra la resolució de baixa forçosa es pot interposar recurs dins el termini d'un

mes a comptar des de la data de la notificació davant l'Assemblea General. L'entitat

recurrent tindrà que informar del recurs a la Junta Directiva a fi de que aquesta ho

inclogui en I'Ordre del Dia de I'Assemblea General.

3. En el cas de circumstàncies o fets considerats molt greus, els quals puguin afectar

la integritat de I'Associació, tant de caràcter intern com extern, i mentre dura la

tramitació i recurs establert per la baixa forçosa, la Junta Directiva pot acordar la

suspensió provisional de I'entitat associada afectada.
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Articte 12.- Drets dels assocraús. ' ;:;r"!

Tots els membres assoc¡ats a l'Associació gaudiran dels següents drets:

a) Elegir i ser elegits per als càrrecs representatius i directius de I'Associació, de

forma lliure i democràtica, sempre que compleixin els requisits establerts als efectes

en els presents Estatuts.

b) Assistir, intervenir i emetre el seu vot en les reunions de I'Assemblea Ordinària i

Extraordinària m itjançant la forma q ue s'estableix estatutà riament.

c) Examinar, en la forma en que es determini, els llibres de I'Associació.

d) lnformar i ser informats de les actuacions de I'Associació i de les qüestions que

afectin als associats, així com participar activament en I'elaboració i la definició de

I'activitat patronal de I'Associació a través dels òrgans competents, formulant

suggeriments, propostes i peticions als Òrgans de Govern de l'Associació.

e) Obtenir recolzament i assessorament de l'Associació de forma periòdica i sempre

que ho requereixin, tant amb caràcter individual com col'lectiu, isempre que aquesta

necessitat sigui conseqüència de I'activitat professional o empresarial, així com

utilitzar tots els serveis que pugui establir I'Associació en la forma establerta.

f) Formar part dels Grups de Treball de I'Associació.

g) Tots aquells altres que es determinin o se'n derivin dels presents Estatuts.

Article 13.- Obligacions dels assocraús.

Els associats a I'Associació tindran les següents obligacions:

a) Complir els presents Estatuts, els acords vàlidament adoptats pels Òrgans de

Govern de I'Associació i acceptar-ne els seus principis, la seva missió i els seus

programes d'actuació.

b) Contribuir al sosteniment econòmic de l'Associació en la forma en que es determini

per els Organs de Govern i mitjançant I'abonament de les quotes i d'altres aportacions

que s'estableixin.
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c) Assistir i participar en les reunions dels Òrgans de Govern a que pertanyin i foren

citats degudament.

d) Respectar la lliure manifestació de I'opinió i no dificultar, directe o indirectament,

les activitats de l'Associació. Un cop s'ha fixat la línia comuna que cal seguir, han de

donar suport a I'Associació i complir les decisions que s'adopten en interès comú.

e) Facilitar informació sobre quantes qüestions els hi siguin requerides pels Òrgans

de Govern de I'Associació en relació amb les finalitats i atribucions d'aquesta.

f) lnformar a I'Associació, dins el termini oportú, d'aquells conflictes laborals que

puguin afectar als interessats dins els respectius centres de treball.

g) Mantenir una actuació i disposició de col'laboració perquè I'Associació pugui dur

a terme els seus fins, participar en les activitats pròpies i desenvolupar-les en els

mitjans en els quals es despleguin.

h) Aquelles altres que es determinin en els presents Estatuts.

Article 14.- Registre d'assocrafs.

Els associats de l'Associació constaran en un Llibre Registre d'Associats que podrà

ser consultat pels mateixos, i en el que es faran constar les seves dades

d'identificació, la data d'alta i de baixa en I'Associació. El Secretari/a serà el

responsable del manteniment actualitzat d'aquest llibre així com de les certificacions

que del mateix se'n sol'liciti.
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TITOL IV

ONCNruS DE GOVERN

Articte 15.- Organs de govern.

L'Assemblea General, la Junta Directiva, el/la President/a, el/la VicepresidenVa, el/la

Secretariia i el/la Tresorer/a, són els Organs de Govern de I'Associació que

exerceixen la seva representació, gestió i I'administració.

CAPíTOL PRIMER: L'ASSEMBLEA

Article 16.- Naturalesa i composició.

l. L'Assemblea General és l'òrgan suprem isobirà de I'Associació, es constitueix i

s'integra per totes les empreses o entitats afiliades de ple dret.

2. EllLa PresidenVa, mitjançant el/la Secretari/a, convocarà els representants legals

de les entitats, a les Assemblees Ordinàries i Extraordinàries, amb 15 dies d'antelació

i amb I'ordre del dia dels temes a tractar. En cas que el representant legal de I'entitat

associada, no pugui assistir-hi, tindran I'opció de nomenar a una persona de la seva

entitat. Aquesta precisarà d'un document, que I'acrediti com a representant i que

únicament serà vàlid per a la data concreta de I'Assemblea.

3. A I'Assemblea General podran assistir altres persones o entitats no associades en

qualitat de convidades, d'acord amb I'acordat en la Junta Directiva o a la mateixa

Assemblea General.

Article 17.- Classes.

1. L'Assemblea podrà ser Ordinària o Extraordinària.

2. L'Assemblea General Ordinària, convocada pel PresidenVa, es reunirà al menys

una cop I'any, dintre dels tres primers mesos, per aprovar el Pla General d'Actuació

de I'Associació, examinar la gestió de la Junta Directiva, aprovar el pressupost anual

d'ingressos i pèrdues, l'estat de comptes corresponent a I'any anterior i, si escau
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estatutàriament, elegir al PresidenVa de l'Associació i als tres membres que

corresponguin.

3. L'Assemblea General Extraordinària es reunirà, tantes vegades es consideri

necessari, per convocatòria del Presidentla a instancia seva, per sol'licitud de la

Junta Directiva o bé d'un terç dels membres associats.

Article 18.- Funcions i compefèncres.

1. És competència de l'Assemblea:

a) Elegir al PresidenVa de I'Associació i als tres membres que corresponguin de la

Junta Directiva, així com ratificar els membres de la Junta Directiva proposats

pel PresidenVa.

b) Aprovar el pressupost anual ordinari i els pressupostos extraordinaris.

c) Aprovar el balanç i comptes de resultats anuals.

d) Aprovar la memòria i gestió anual de la Junta Directiva.

e) Aprovar els programes i plans d'actuació.

f) Aprovar les quotes, ordinàries i extraordinàries, a proposta de la Junta Directiva.

g) Resoldre els recursos davant les resolucions de la Junta Directiva en el cas de

que sigui rebutjada la sol'licitud d'admissió d'una entitat a I'Associació, i

d'aquelles per les que es resolgui la baixa forçosa d'un membre associat.

h) Aprovar, en el seu cas, el reglament de règim interior de I'Associació a proposta

de la Junta Directiva.

i) Acordar i aprovar o la modificació dels presents Estatuts.

j) Acordar i aprovar la fusió i la dissolució de l'Associació.

k) Adoptar els acords necessaris sobre aquelles altres matèries que li siguin

traslladades per la Junta Directiva dins l'àmbit de les seves competències.

2. Són de competència exclusiva de l'Assemblea General Extraordinària les lletres i)

ij) del número 1 del present article.
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l. El PresidenVa de I'Associació és qui, en tot cas, convocarà a l'Assemblea Ordinària:: . , .":

i Extraordinària, mitjançant escrit que serà tramés a tots els membres de I'Associació,

al menys, amb 15 dies d'antelació a la data prevista per la reunió. En la convocatòria

es farà constar el lloc, la data i I'hora de primera i, si s'escau, segona convocatòria;

així com els assumptes que constitueixin I'Ordre del Dia a tractar en la reunió.

2. La Junta Directiva, en I'apartat de torn obert de paraules, ha de recollir totes les

propostes que formulin els membres associats mitjançant una petició escrita, tres

dies abans de la data de I'Assemblea.

Article 20.- Constitució.

1. L'Assemblea General quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria,

quan hi siguin presents o representats a la majoria absoluta dels seus membres amb

dret a vot i, en segona convocatòria, qualsevol que sigui el número de membres

assistents amb dret a vot, excepte que sigui exigit altre quòrum dins els presents

Estatuts.

2. Dins els suposats dels apartats i) ij) del número 1 de I'article 18, serà necessari

que hi siguin presents o representats la majoria absoluta dels membres de

I'Assemblea amb dret a vot.

3. La Presidència de totes les Assemblees Generals, Ordinàries i Extraordinàries,

correspon al PresidenVa de l'Associació, als membres de la Junta Directiva que hi

siguin presents i al Secretari/a de la Junta Directiva, qui exercirà sempre de

secretari/a de I'Assemblea.

Article 21.- Votació i acords.

l. La modalitat de les votacions quedarà a criteri del President/a. En tot cas, seran

secretes les votacions per a I'elecció del mateix President/a.

També seran secretes les votacions quan així ho sol'liciti, almenys, un terç dels

membres amb dret a vot presents i representats a l'Assemblea.

2. L'Assemblea General adoptarà els acords per majoria simple dels vots dels

membres amb dret a vot presents i representats, llevat que els presents Estatuts

disposin qualsevol quòrum per a I'adopció de determinats acords.
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3. Tindran un vot afegit aquelles Congregacions religioses o entitats (Fundacions,

Associacions o Patronats) que tinguin tres o més centres associats.

4. Els membres amb dret a vot tindran l'opció de delegar a una altra entitat associada

i ho hauran de fer per escrit i amb caràcter específic per a cadascuna de les reunions

de I'Assemblea i comunicar-ho a la secretaria. No es podran ostentar més de cinc

vots delegats.

Article 22.- Actes.

S'ha d'estendre una acta de totes les reunions de l'Assemblea que reflecteixi

fidelment tots els acords adoptats. Les actes han de constar en el Llibre d'Actes de

l'Assemblea i les ha de signar el Secretarila amb el vist-í-plau del PresidenUa de

I'Associació. Les actes s'aproven en la mateixa sessió o en la següent, tot i que el

Secretari/a pot emetre certificacions sobre els acords específics que s'hagin adoptat,

sense perjudici de I'aprovació posterior de la mateixa acta; en aquest darrer cas s'hi

farà constar expressament aq uesta circumstància.

CAPíTOL SEGON: LA JUNTA DIRECTIVA

Article 23.- Naturalesa.

La Junta Directiva és l'òrgan col'legiat que s'encarrega del govern, direcció,

administració, gestió i representació I'Associació.

Article 24.- Components.

1. La Junta Directiva estarà integrada pel President/a, el VicepresidenVa, el

Secretari/a, elTresorer/a i dos vocals.

2. La Junta Directiva estarà composta per sis membres, quatre en representació dels

centres o serveis que pertanyin a les Congregacions religioses idos en representació

dels centres o serveis pertanyents a les Fundacions, Associacions o Patronats

N

T2



,',,,",,1 rï,Y'iit, I o t I

\

ÈJ
'\

sJ

O
tl

sJ
s

\d

associats, siguin religiosos o laics, procurant que estiguin representats en la matei4a

els diversos sectors de I'activitat presents a I'Assemblea.

El PresidenVa ha de ser representant d'una Congregació Religiosa, i ha de ser

religiós/a. En cas de no poder ser religiós/a, serà un representant d'una Congregació

Religiosa, la qual cosa pot revocar en qualsevol moment i de forma unilateral aquesta

representació, i presentar alternativa davant I'Assemblea per a la seva aprovació.

3. El PresidenVa i tres membres de la Junta Directiva seran elegits per I'Assemblea

mitjançant sufragi lliure i secret. Els altres dos membres de la Junta Directiva seran

proposats pel PresidenVa i hauran de ser ratificats per I'Assemblea. El seu mandat

serà per quatre anys, sent renovable el de qualsevol dels seus membres per períodes

successius sempre que no hagin estat substituits abans.

4. Les vacants que es produeixin seran cobertes pel mateix Presidentia fins la seva

ratificació o substitució en la primera reunió que celebri I'Assemblea General,

Ordinària o Extraordinària. La durada del mandat dels substituts serà, per norma

general, pel termini de temps que li resti a la persona substiturda.

5. El VicepresidenVa substituirà al PresidenVa en cas d'absència, malaltia o vacant

del PresidenVa. En aquest últim cas, mentre no es faci una nova elecció, elila

VicepresidenUa desenvoluparà les funcions del PresidenUa fins que hagiestat escollit

el nou PresidenVa. Les noves eleccions hauran de ser convocades en un període

màxim de tres mesos.

6. Així mateix, podran formar part de la Junta Directiva, amb veu però sense vot, fins

a tres persones més designades per la mateixa Junta Directiva per al

desenvolupament de tasques consultives i/o executives dintre de l'Associació.

7. La qualitat de membre de la Junta Directiva no serà delegable en cap cas.

8. La remoció del PresidenVa i dels aftres membres de la Junta Directiva farà

necessària la celebració de I'Assemblea General Extraordinària, fent constar

expressament en l'Ordre del Dia aquest punt així com l'acord favorable de la majoria

absoluta dels membres de l'Assemblea presents i representats amb dret a vot.

9. Els càrrecs que componen la Junta Directiva no són remunerats, sense perjudici

de les assignacions que per ells es puguin acordar a fi de rescabalar-los de les

despeses en que poden incórrer per raó de les seves atribucions i funcions. Això

podrà exceptuar-se només en elcas de persones que conforme al punt 6 dels present

N
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article tinguin atribuïdes funcions consultores i/o executives delegades dintre de la

Junta Directiva.

Article 25.- Funcions í competències.

Són funcions, competències ifacultats de la Junta Directiva:

a) Executar i complir els acords adoptats per I'Assemblea General.

b) Dirigir i executar les activitats de I'Associació en l'ordre a assolir els seus objectius,

així com desenvolupar la missió de l'Associació i donar compliment a les seves

finalitats.

c) Adoptar els mitjans necessaris per a la defensa dels interessos econòmics, socials

i laborals dels membres associats de I'Associació.

d) Elaborar i proposar a I'Assemblea General, per a la seva aprovació, els programes

d'actuació generals i específics, executar-ne els programes aprovats i informar del

seu compliment a I'Assemblea General mitjançant les memòries anuals.

e) Elaborar i proposar a I'Assemblea General, per a la seva aprovació, els

pressupostos, balanços, liquidacions de comptes, quotes i derrames.

f) Modificar el domicili social de I'Associació i establir-ne delegacions i

representacions.

g) Sol'licitar la convocatòria de I'Assemblea General Extraordinària.

h) Resoldre, en primera instancia, les sol'licituds d'incorporació a I'Associació.

i) Decidir i resoldre en els procediments seguits per a la baixa forçosa d'un associat.

j) Recaptar i administrar els fons de I'Associació d'acord amb els pressupostos

aprovats per I'Assemblea.

k) Representar i realitzar la gestió econòmica i administrativa de l'Associació, decidir

en matèria de cobraments i d'ordenació de pagaments, acordar I'apertura i

cancel'lació de comptes corrents i/o llibretes d'estalvi en les que es dipositaran els

fons de I'Associació, així com qualsevol altre operació necessària per el normal

desenvolupament econòmic i financer de I'Associació, incloses tota mena

d'operacions creditícies i de garantia.
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l) Adoptar els acords referents a la contractació de bens i serveis, exercint les accions

corresponents.

ll) Facultar mitjançant I'atorgament dels poders corresponents, a les persones que

estimi convenient i establir les delegacions i representacions que jutgi necessàries.

m) Nomenar a les persones que, en el seu cas, hagin de desenvolupar tasques

consultores i/o executives en elside la Junta Directiva, acordant idelimitant l'eventual

retribució, les seves funcions i atribucions.

n) Nomenar al personal tècnic, administratiu i subaltern i determinar les seves

retribucions i funcions.

o) En casos de màxima urgència, adoptar decisions sobre assumptes, la

competència dels quals correspon a l'Assemblea General, i donar-ne compte a la

primera sessió que es faci sol'licitant-ne la seva ratificació si s'escau.

p) Aquelles d'altres que se'n derivin dels presents Estatuts o que li siguin delegades

expressament per l'Assemblea General.

Article 26.- Convocatòria.

l. La Junta Directiva celebrarà les seves reunions en sessió ordinària, al menys, una

ada cada trimestre, per convocatòria del Presidentla, a iniciativa seva. També es

uneix, en sessió extraordinària, per iniciativa del PresidenVa o bé a sol'licitud de la

tercera part dels seus components, atesa la importància dels assumptes a tractar

2. El President/a de la Junta Directiva, que també ho és de l'Associació, ha de

convocar els membres, sempre que sigui possible i llevat d'urgència, amb, al menys,

cinc dies naturals d'antelació a la data fixada per a la reunió, i ha de trametre la

convocatòria corresponent en la que ha d'incloure l'Ordre del Dia dels assumptes que

s'han de tractar. Per raons d'urgència i necessitat, es poden tractar assumptes que

no hi constin.

3. Correspon al Secretarila executar les convocatòries de conformitat amb el que

preveu el present article.
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Article 27.- Constitució.

La Junta Directiva es considerarà vàlidament constituïda quan assisteixen a la reunió

la meitat més un dels seus membres, i hi siguin presents el PresidenVa i el

Secretariia.

Article 28.- Votacions i acords.

l. La modalitat de les votacions quedarà a criteri del PresidenVa. La votació serà

secreta quan així ho sol'liciti qualsevol membre de la Junta

2. Els acords s'adoptaran per majoria simple dels vots dels membres presents, i serà

el PresidenVa el que, en cas d'empat, decidirà amb el seu vot de qualitat.

Article 29.- Actes,

S'aixecaran les corresponents actes de totes les reunions de la Junta Directiva, tant

ordinàries com extraordinàries, reflectint els debats i els acords adoptats. Aquestes

actes hauran de ser emeses i subscrites pel Secretari/a amb el vistiplau del

President/a i transcrites al Llibre d'Actes de la Junta Directiva un cop aprovades, a

continuació de la corresponent sessió o en la propera.

CAPíTOL TERCER PRESIDENT, V¡CEPRESIDENT,

SECRETARI I TRESORER

SECCIO PRIMERA: EL PRESIDENT

Article 30.- El Presidenila: Naturalesa.

El PresidenVa és el càrrec de més alt rang de I'Associació i s'encarrega de

representar I'entitat davant els òrgans públics i altres persones i/o entitats, d'acord

amb la Junta Directiva ien nom de I'Associació.
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Artícle 31.- Elecció.

L'Assemblea General elegeix al Presidentla i a tres membres de la Junta Directiva.

L'Assemblea General és qui el pot revocar en el seu mandat mitjançant sufragi lliure

i secret.

Article 32.- Funcions i compefències.

Són competències, funcions ifacultats del PresidenVa.

a) Proposar a I'Assemblea per a la seva ratificació a dos membres de la Junta

Directiva.

b) Convocar i presidir I'Assemblea General i la Junta Directiva, ivetllar pelcompliment

i I'execució dels acords vàlidament adoptats per la Junta Directiva i per l'Assemblea

General.

c) Dirigir els debats i I'Ordre del Dia de les reunions, executar els acords i verificar els

escrutinis que s'hagin de realitzar.

d) Ostentar la representació legal de I'Associació davant I'Administració, els Jutjats i

Tribunals de qualsevol grau ijurisdicció, davant de qualsevol entitat pública o privada

i, en general, davant tercers, podent atorgar tota classe d'actes, contractes i poders

generals per Apoderats, Lletrats i Procuradors, previ acord de la Junta Directiva.

e) Proposar a la Junta Directiva el nomenament d'assessors, consultors, executius i

càrrecs tècnics que hi siguin necessaris pel correcte funcionament de I'Associació en

les seves activitats.

f) Complir i fer complir les normes estatutàries i reglamentàries establertes.

g) Signar i autoritzar amb el seu vistiplau, les actes de totes les reunions, les

certificacions o informes que expedeixijuntament amb el Secretari/a de I'Associació.
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SECCIO SEGONA: EL VICEPRESIDENT

Article 33.- El Vicepresident/a: Funcions i competències.

l. En cas de vacant, absència o malaltia del PresidenUa, és el VicepresidenVa qui

I'ha de substituir, de forma immediata, havent d'assumir de ple dret el govern de

I'Associació fins que el PresidenVa es reintegri en el seu càrrec o, donat el cas que

no ho faci, fins que s'hagi escollit el nou PresidenVa, d'acord amb el que s'estableix

en aquests Estatuts.

2. Són funcions habituals del VicepresidenVa col'laborar activament en el

desenvolupament de les tasques i les funcions que el Presidentlaila Junta Directiva

estimin oportunes, encara que mai no es pot delegar al VicepresidenVa la

responsabilitat que pertany al PresidenVa de I'Associació tret dels casos de vacant,

absència o malaltia previstos en I'apartat 1 d'aquest article.

SECC¡O TERCERA: EL SECRETARI

Article 34.- EI Secretari/a. Funcions i competències.

l. El Secretari/a de I'Associació exercirà lesfuncions de Secretari/a de I'Assemblea

General i de la Junta Directiva, assumint les funcions de Secrelarila General de

l'Associació.

2. Són competències, funcions i atribucions del Secretari/a

a) Assistir al PresidenVa de I'Associació en totes les matèries que siguin de la

seva competència i, concretament, tramitar la convocatòria, seguint les

instruccions del PresidenVa, de les reunions de l'Assemblea General i de la

Junta Directiva.

b) Vetllar per la gestió i I'administració de l'Associació. Tenir sota la seva

custodia les actes, llibres i documentació de l'Associació, així com tenir

compte i custòdia de tots els axius.

c) Ocupar la Secretaria de I'Assemblea General i de la Junta Directiva, assistir a

les reunions que es realitzin i aixecar les actes corresponents amb els acords

que s'hi adoptin en cadascuna, portar el registre i control dels associats i dels
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Presidenía, en relació als axius i llibres que estiguin sota la seva custòdia.

d) Advertir dels possibles casos d'irregularitat estatutària dels acords.

e) Les altres tasques que corresponen a la condició de Secretarila o bé que li

assignin els Organs de Govern de l'Associació sempre que siguin delegables.

SECCIO QUARTA: EL TRESORER

Article 35.- El Tresorer/a. Funcions i competències,

l. El Tresorer/a s'ha d'encarregarde velar igarantir la conservació dels fons ide la

comptabilitat de I'Associació.

2. El Tresorer/a és qui s'encarrega de formalitzar el pressupost anual d'ingressos i de

despeses i I'estat de comptes de I'any anterior, que cal presentar a la Junta Directiva

perquè aquesta, al seu torn, els sotmeti a l'Assemblea General. lgualment ha

d'informar semestralment a la Junta Directiva de I'estat d'execució del pressupost i

de totes aquelles circumstàncies rellevants que l'afectin.

3. També està encarregat de totes les altres qüestions que, en relació a les seves

atribucions, li siguin encomanades pel President i/o la Junta Directiva que foren

delegables.
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TíTOL V

NORMES ELECTORALS

Article 36.- Elecció de la Junta.

l. El PresidenVa itres membres de la Junta Directiva, seran elegits els que, en

primera votació, obtinguin la majoria absoluta dels vots dels presents. En segona

votació resultarà elegit el que obtingui major número de vots.

2. Els altres dos membres de la Junta Directiva seran proposats pel PresidenUa i

hauran de ser ratificats per I'Assemblea.

3. La distribució de càrrecs de la resta de membres de la Junta Directiva els assigna

el PresidenVa durant la primera reunió de la Junta Directiva. I posteriorment, ho

comunica als membres associats.

TíTOL VI

RÉGIM ECONÒMIC

rticle 37.- Recursos econòmics i financers.

Els recursos econòmics ifinancers de I'Associació ielseu patrimoni, s'han de destinar

íntegrament al compliment de les seves finalitats, i cada exercici econòmic s'ha de

revisar i adequar al pressupost ordinari d'ingressos i despeses, amb subjecció a les

normes que contenen aquests Estatuts. Els recursos econòmics i financers de

l'Associació estaran integrats per:

a) El seu capital social, que queda establer en la xifra de CENT-VINT MIL (--

120.000 €--) euros, que procedeix de I'aportació extraordinària als efectes, a parts

iguals i indivisibles de tots els seus associats, i que resulta satisfet com aportació

a fons definitiu sense dret a retorn, irrevocable i no transmissible ni negociable a

títol individual ni col'lectiu.

b) Les quotes i derrames periÒdiques que aporten els associats.

c) Les donacions i llegats a favor de I'Associació que siguin acceptats.

d) Les subvencions públiques o privades que és rebin.

e) La venda o arrendament dels seus bens, valors i serveis.

f) Els ingressos que provinguin de la venda de publicacions i prestacions de

serveis.
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g) Els rendiments del seu patrimoni mobiliari i immobiliari

h) Qualsevol altre recurs obt¡ngut de conformitat amb les disposicions legals

generals i als presents Estatuts.

Article 38.- Administració.

l. L'Associació gaudirà de plena autonomia en quan a I'administració dels seus

recursos, siguin o no pressupostaris, que aplicarà al compliment de la seva missió i

dels seus fins d'acord amb el disposat en els presents Estatuts.

2. La Junta Directiva, de conformitat amb el que disposen els presents Estatuts i la

Llei, determinarà les normes sobre la administració i el règim comptable de

I'Associació. S'establirà i mantindrà un sistema que reflectirà amb exact¡tud i claredat

tota I'activitat econòmica i financera, tant patrimon¡al com pressupostària.

3. ElTresorerlaha de supervisar la compatibilitat, ha de tenir cura de la conservació

de tots els fons en la forma i procediments que disposi la Junta Directiva.

Article 39.- Press upost.

1. El Tresorer/a elaborarà el pressupost ordinar¡ d'ingressos idespeses per cada

exercici econòmic que serà aprovat per I'Assemblea General Ordinària a proposta de

la Junta Directiva.

2. Per a la realització d'obres i contractació de serveis no previstos dins el pressupost

ordinari I'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, podrà aprovar

pressu postos extraord i naris.

3. La liquidació del pressupost de I'exercici precedent serà sotmès a l'aprovació de

I'Assemblea General iestarà a disposició, amb 15 dies d'antelació a la data de

celebració de la reunió, per poder ser examinat per qualsevol membre de

I'Associació.

Arti cle 40.- I nform aci ó ec onò m i ca.

L'Assemblea General arbitrarà les mides necessàries per a que els associats puguin

conèixer, en qualsevol moment, la situació econòmica de l'Associació. Qualsevol

membre de l'Associació pot sol'licitar en qualsevol moment la informació econòmica

que desitgi.
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TITOL VII

MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

Article 41.- Modificació dels Esúafuús.

l. Els presents Estatuts podran ser modificats en acord adoptat per l'Assemblea

General Extraordinària convocada a l'efecte. El projecte de modificació I'ha de

proposar la Junta Directiva i s'ha de trametre a tots els membres de I'Associació amb

una antelació mínima de trenta dies naturals a la data de la convocatòria de

I'Assemblea General Extraordinària.

2. La modificació dels presents Estatuts requerirà el vot favorable de la majoria

absoluta dels membres de I'Assemblea amb dret a vot presents i representats.

Malgrat això, la modificació dels articles 6, 7, 8, 15, 16,21,23,24,25,28,30,31,32,

34, 36, 41 i 42 requerirà d'almenys els dos terços dels membres amb dret a vot

presents i representats.

TíTOL VIII

DISSOLUCIÓ I FUSIÓ DE L'ASSOCIACIÓ

Article 42.- Dissolució de l'Associacio.

l. L'Associació es dissoldrà per sentencia judicial ferma o per acord de l'Assemblea

General Extraordinària convocada a I'efecte. L'acord, per a ser vàlid, haurà de ser

adoptat per un mínim dels dos terços dels membres de l'Assemblea presents i

representats amb dret a vot, i cal seguir el mateix procediment establert per als

supòsits de projectes de modificació d'Estatuts establert en I'article anterior.

2. En I'acord de dissolució s'establirà la destinació que hagi de donar-se als bens,

drets, instal'lacions i serveis de I'Associació que quedessin després d'ateses les

obligacions pendents i assegurades les que no fossin realitzables al mateix moment

de la dissolució.

3. En cas d'aprovar-se la dissolució, actuaran de liquidadors els membres de la Junta

Directiva dins el seu mandat o en funcions.
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l. L'Associació es fusionarà per acord de I'Assemblea General Extraordinària

convocada a aquest efecte. L'acord, per ser vàlid, haurà de ser adoptat per un mínim

de dos terços dels membres de I'Assemblea presents i representats amb dret a vot, i

se seguirà el mateix procediment establert per als supòsits de projectes de

modificació d'Estatuts que estableix I'article anterior.

2. En I'acord de fusió ha de constar que els patrimonis de les entitats fusionades

passaran en bloc a I'entitat resultant de la fusió.

DISPOSICIONS TRANSITÒRl ES

Primera.- Als únics efectes d'aprovar la present modificació integral dels Estatuts de

I'Associació, I'actual Junta Directiva procedirà a convocar a I'Assemblea General

Extraordinària de l'Associació, al menys amb 30 dies d'antelació, tot hi adjuntant a

I'esmentada convocatòria el text íntegre del present projecte de modificació

d'Estatuts.

Segona.- El procediment i aprovació de la present modificació estatutària seguirà les

normes establertes i previstes en els Estatuts vigents al moment en que el present

projecte és sotmès a l'aprovació de I'Assemblea General.

Tercera. - En cas de ser final i favorablement aprovar per la I'Assemblea General el

present projecte de reforma estatutària, la seva aplicació no tindrà caràcter retroactiu

en cap cas.
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DISPOSICIONS F¡NALS

Primera.- La interpretació dels presents Estatuts i la seva implementació en relació

a l'anterior text estatutari correspondrà a la Junta Directiva.

Segona.- El futur desenvolupament reglamentari dels presents Estatuts, en el seu

cas, serà competència de la Junta Directiva.

Tercera.- Els presents Estatuts entraran en vigor el mateix dia en que, seguit

completament el tràmit estatutari previst, quedin favorable i definitivament registrats

en el Registre de d'Estatuts d'Associacions Empresarials del Departament de Treball,

Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

DTLIGÈNC|A. Per fer constar que et text dets Esfafufs que precedeixen, signats per Ia

Presidenta i la Secretaria de t'Associació "CENIRFS SOC/O-SAtoíIAR/S CATOLICS DE
CATALUNYA", i que s'estenen en 24 pàgines correlatives de la número 1 a la número 24,

ambdues rncloses, són el text original de I'adaptació i refosa estatutària del que va ésser
disposaf en data 16 de gener de l'any 2012 a la Direcció General de Relacions Laborals i
Qualitat en el Treball del Departament d' Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya,
aprovada la seva publicació mitjançant resolució del 20 de gener de 2012 (Anunci D.O.G.C
número 6079 - de 2 de març de 2012), i que ha quedat redactat i aprovat íntegrament amb la
inclusió de /es modificacions acordades e/passaf 11 de maig de 2017.

I perquè així consti, a fofs e/s efecfes, signen Ia present la Presidenta i la Secretaria de
I'Associació a la ciutat de Barcelona a 12 de maig de 2017.

...-)
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La Presidenta
Sra. María del Pilar Rodríguez Villarreal Sra. Antonia Ortiz Ruiz

de Catal
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