ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ ALBA

OBJECTE I ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ

L’Associació té com a objecte oferir una atenció integral a aquelles persones amb
qualsevol tipus de discapacitat, col·lectius de joves i infants, gent gran i altres
col·lectius amb risc d’exclusió.
Per a la consecució d’aquest objecte, l’Associació promou, entre d’altres, les següents
activitats:
1.Promoció, creació i gestió de serveis educatius lectius i no lectius.
2.Potenciar l’àrea empresarial de l’entitat que permeti donar oportunitats de
contractació laboral a persones amb discapacitat.
3.Orientació formativa i informativa per sensibilitzar familiars, socis i sòcies, amics, així
com societat en general.
4.Realització de totes aquelles possibles activitats que puguin contribuir al benefici de
l’objectiu de l’Associació.
5.Realització d’activitats de cooperació amb països en vies de desenvolupament.

ELS SOCIS O SÒCIES DE L’ASSOCIACIÓ
Poden ser socis o sòcies de l’Associació les persones físiques majors d’edat i les menors
emancipades, així com les persones jurídiques públiques i privades. També podran serho les persones incapacitades sempre i quan disposin de l’autorització i assistència dels
seus tutors.
Alguns dels drets dels socis i sòcies de l’Associació són:
- Assistir i participar en les reunions de l’Assemblea General amb veu i vot.
- Ser electors i elegibles per formar part de la Junta de l’Associació,
- Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de
l’Associació.
- Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

Alguns dels deures dels socis i sòcies de l’Associació són:
-

Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per
assolir-les.
Contribuir al sosteniment de l’Associació, mitjançant el pagament de quotes,
derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts.

ELS MECANISMES DE PARTICIPACIÓ DELS VOLUNTARIS (AMICS)
L’Associació podrà comptar amb la col·laboració de persones voluntàries, als quals
anomenarem Amics-voluntaris.
Els Amics-voluntaris que s’incorporin a l’Associació podran assistir amb dret de veu a
les assemblees generals i intervenir-hi.

ALTRES MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ
Els Amics-col·laboradors són aquelles persones físiques o jurídiques que, de forma
ocasional, facin aportacions que puguin ser d’utilitat per al millor compliment de les
finalitats socials. Aquests membres, tot i no tenir facultats polítiques ni decisòries,
tindran dret a rebre informació permanent sobre el desenvolupament de les activitats
de l’entitat.

ÒRGANS DE GOVERN DE L’ASSOCIACIÓ
Assemblea General
És l’òrgan suprem i sobirà de l’Associació. Està formada per tots els seus socis i sòcies
en virtut d’un dret propi i irrenunciable.
Els socis i sòcies de l’Associació reunits en Assemblea General decideixen per majoria
els assumptes que són competència de l’Assemblea.
Algunes de les competències de l’Assemblea són:
a) Aprovar la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.
b) Aprovar la memòria d’activitats de l’any anterior i el projecte o objectius
proposats de l’any en curs.

c) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern.
d) Modificar els estatuts.
e) Acordar la transformació, fusió, la fusió, l’escissió o la dissolució de
l’associació.

Junta Directiva
La Junta Directiva és l’òrgan que regeix, administra i representa l’Associació. Està
integrada per un mínim de vuit socis o sòcies i un màxim de quinze, tots ells electius i
reelegibles.
Els càrrecs de la Junta Directiva han de ser exercits per persones diferents i no són
retribuïts.
Dins la Junta Directiva es buscarà la paritat entre homes i dones. També es garantirà
que entre els seus membres s’hi trobin representades un mínim de dues persones amb
discapacitat i/o les seves famílies, així com dos professionals vinculats a l’Associació.
L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació en l’Assemblea
General.

RÈGIM ECONÒMIC
Els recursos econòmics dels quals es nodreix l’Associació són:
-

Les quotes periòdiques dels socis.
Les subvencions i donatius, si n’hi ha.
Els interessos que produeixen els fons de l’Associació.
Qualsevol altre ingrés obtingut a través de les activitats a realitzar per
l’Associació per a l’assoliment dels seus objectius.

