Sinergia Social: Associació Coordinadora d'Entitats per l'Interès General

Estatuts
CAPÍTOL I: DENOMINACIÓ. OBJECTE. NATURALESA. FINS. DOMICILI I
ÀMBIT.
Art 1 - DENOMINACIO I OBJECTE: Sota la denominació Sinergia Social: Associació
Coordinadora d'Entitats per l'Interès General, es constitueix, amb caràcter indefinit, una
agrupat coordinadora d’entitats sense ànim de lucre, amb l’objecte bàsic de donar suport a la
unió d’entitats dedicades ais diferents àmbits del benestar i l'interés general (serveis socials,
ocupacionals, d’atenció a la dependència, educació, salut, habitatge, medi ambient, etc.) cercant
sempre la col·laboració amb la iniciativa pública, compartint la seva responsabilitat
competencial, i cercant també la cooperació de la iniciativa privada, des de la responsabilitat
social, la qualitat organitzativa, la innovació tecnològica, la proximitat territorial i els valors
d’interès general, tot compartint despeses, serveis o recursos comuns, que millorin la seva
qualitat i capacitat de provisió.
Art. 2 - NATURALESA I FINS: L'Associació, regulada pels presents estatuts, gaudirà de plena
capacitat jurídica i d’actuació independent de la deis seus membres, podrà adquirir, posseir,
reivindicar, permutar gravar i alienar tota mena de béns, signar contractes, assumir obligacions,
interposar recursos i exercir les accions que preveuen les lleis i es regirà per la legislació
específica en matèria d’associacions, vigent a cada moment, en aquest cas la Llei 4/2008, del 24
d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques i la Llei
Orgànica 1/2002, de 22 de marc, reguladora del dret d’associació i dins el marc de la qual
podrà instar la declaració adient d’utilitat Pública en coherència amb l’objecte bàsic mes amunt
expressat i els següents fins:
2.1. Contribuir al desenvolupament de les iniciatives socials tendents a la mi llora del
benestar social de la població en general i, especialment, d’aquells col·lectius de risc d’exclusió
social d’acord amb la legislació local, autonòmica, estatal i internacional (particularment de
les Comunitats Europees), que sigui d’aplicació.
2.2. Facilitar l’apropament i la col·laboració dels diferents sectors, a través de la seva
participació conjunta en projectes d’interès general.
23. Coordinar, integrar i inter-connectar els clements tècnics de la producció deis
serveis (assistencials, cívics, comunitaris...), amb la resta d’elements organitzacionals (valors,

persones, estructures i entorn) per tal d’assolir un nivell òptim de gestió - organització i
finançament - administració de recursos que faciliti una major optimització de cada projecte
d’interès general.
2.4. Oferir un marc de suport compartit, de forma coordinada i integrada, amb recursos
i serveis comuns, que facilitin la mi llora de la qualitat i eficàcia de projectes de promoció,
creació i de gestió d’entitats, programes, serveis, establiments i empreses socials que
fomentin la participació, la incorporació social, l’ocupació, l’atenció a les persones,
l’economia social, la responsabilitat social i el compromís amb 1'interés general.
En queda exclòs tot ànim de lucre.
Art 3 –DOMICILI I ÀMBIT. El domicili de l'Associació s’estableix Via Laietana núm. 54,
1er. (08003) Barcelona, el qual podrà ser modificat pels Òrgans de l'Associació. Per
l’acompliment deis seus fins podrà establir delegacions i desenvolupar les seves activitats
principalment a Catalunya sense perjudici de que pugui desenvolupar-les, també, en territori
estatal, deis països comunitaris i internacional.

CAPÍTOL II: SOBRE LES ENT1TATS MEMBRES: DEURES. DRETS I ESTAT DE
PERTINENCA.
Art. 4 - PERTINENÇA. Les entitats membres de l'Associació, per tal de garantir el seu
caràcter d’interès general, hauran d’ésser, en tot cas, associacions d’interès general que
reuneixin els requisits per ser declarades d’utilitat pública o fundacions d’acord amb els
requisits establerts en l’article 5 deis presents estatuts.
Art. 5 - L' INGRÉS A L'ASSOCIACIÓ. Serà voluntari per aquelles entitats que, interessades en
els fins de l'Associació, desitgin col·laborar en el desenvolupament d’aquests, mitjançant
sol·licitud adreçada per escrit a la Junta de Govern. L’acord d’admissió de nous socis requerirà
la unanimitat de les entitats membres representades en la Junta de Govern, qui prendrà la
decisió en la primera reunió que tingui lloc i comunicarà l’acord en l'Assamblea general mes
immediata.
Els requisits documentals que hauran d’aportar en tot cas seran les següents:
5.1 Sol·licitud motivada de l’ingrés a l'Associació.
5.2 Copia deis Estatuts Socials.

5.3 Document acreditatiu de la seva inscripció al Registre corresponent segons el tipus
d’entitat jurídica i, si s’escau, de la declaració d’utilitat pública.
5.4 Comptes Anuals deis dos anteriors exercicis econòmics, que podran exigir-se
auditats en cas de que la Junta de Govern ho consideri convenient.
5.5 Programes i/o serveis de caràcter social que desenvolupa.
5.6 Certificació de l’acord de l’òrgan de govern corresponent pel qual es sol·licita la
incorporació a l'Associació i de que l’entitat no està sotmesa a normes que l’excloguin de la
possibilitat de formar part d’una associació.
5.7 Certificació de l’entitat candidata de que ni ella ni els seus representants no es
troben immersos en accions judicials o extrajudicials per accions il·lícites, contraries a la
societat i certificació de que l’entitat es troba al corrent de les seves obligacions tributaries i
amb la Seguretat Social.
Art.6 - LA PÉRDUA DE LA CONDICIÓ D'ENTITAT MEMBRE.
1- Pot ser voluntària i prèvia comunicació de la interessada mitjançant escrit motivat adreçat
a la Junta de Govern amb un pre-avís de 6 mesos. L'entitat haurà d’acreditar a la Junta de
Govern que la separació no es realitza en perjudici de l'Associació o de les entitats membres i
haurá de garantir la liquidació de les obligacions contretes amb la mateixa Associació.
2- També, la baixa d'un membre es produirà automàticament per la manca d'acompliment deis
requisits, compromisos i obligacions estatutàries vigents al sí de l'Associació, així com deis
deures establerts en l’article 8 deis presents estatuís.
La procedència de les baixes seran apreciades per la Junta de Govern.
Art 7 - DRETS. Les entitats membres adquireixen els següents drets:
7.1 De sufragi actiu i passiu, és a dir, que podran ésser elegits o bé elegir qualsevol
càrrec directiu de l'Associació o per a representar-la d’acord amb el sistema de torns que
estableixen els presents Estatuts.
7.2 Assistir amb veu i vot en l'Assemblea General i en aquells òrgans de govern que
formin part.
7.3 A exposar suggeriments i a emetre informes encaminats a assolir un millor
acompliment deis objectius de l'Associació.
7.4 A sol·licitar en qualsevol moment de la Junta de Govern, informació sobre la marxa
i activitats de l'Associació.

7.5 A participar dels avantatges que ofereix l'Associació en les condicions que
s’estableixin.
7.6 Essers escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinaries.
7.7 Consultar els llibres de l'Associació.

Art. 8 - DEURES. Les entitats membres hauran d’acomplir els deures següents entre d’altres que
puguin assenyalar els òrgans de l'Associació:
8.1 Contribuir econòmicament al sosteniment de les càrregues de l'Associació abonant
les quotes i les aportacions que l’Assemblea General acordi.
8.2 Acomplir els acords que els òrgans de Associació aprovin.
8.3 No realitzar cap mena d’actuació pública en nom de Associació sense el
consentiment de la Junta de Govern o del President de la mateixa.
8.4 Col·laborar activament als fins de l'Associació, d’acord amb les disposicions de la
Junta de Govern i les reglamentàries que s’aprovin per l'Assemblea General.

CAPÍTOL III: ELS ÓRGANS DE L'ASSOCIACIÓ

Art. 9 - ÒRGANS. L'Associació es regirà pel sistema d’autogovern i pel principi de
representació, per mitjà dels òrgans següents:

A) L'Assemblea General.
B) La Junta de Govem.

A) ASSEMBLEA GENERAL

Art. 10 - L'ASSLMBLUA GENERAL es l'órgan sobira de l'Associació. i está constituida per
tots els mcmbrcs d'aquesla. que en formen parí per dret propi i irrenunciable, i queden subjectes
ais acords de la mateixa en qualsevol cas.
L'Assemblea General es reunirá en sessió ordinaria com a mínim un cop l'any, dins deis mesos
de gener i juny. ambdós inclusivament. I en sessió extraordinaria quan la Junta de Govern ho
consideri convenient o bé quan b¡ liagi una petició per escrit signada al menys per un 10% deis
membres del cens social, i adrecada a la Junta de Govern, expressant detalladament les qüestions
que es vulguin tractar en l'ordre del di a de la convocatoria. Un cop rebuda aquesta sol-licitud, el
Presiden! efectuará la convocatoria per la celebració d'Assemblea General

Extraordinaria que haurá de teñir I loe, forcosament, en un termini máxim de trenta dies a
comptar de la sol-licitud.
La convocatoria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i
mitjancant un escrit adrecat al domicili que consti en la relació actual i tzada del cens social o
per mitjans telemátics en l'adreca de correu electrónic que consti en la relació actualitzada del
cens social. La convocatoria ha de conten¡r com a mínim, l'ordre del día, el lloc, la data i Phora
de la reunió en primera convocatoria, i les mateixes dades per a la reunió en segona
convocatoria.

Art. 11 - FUNCIONS. A l'Assemblea General li corresponen les següents funcions:
11.1 Funcions Ordináries
a) Examinar i aprovar, en el seu cas, els Comptes Anuals, el pressupost de
l'Associació i la gestió de la Junta de Govern.
b) Elegir, nomenar i cessar els representants de la Junta de Govern de l'Associació
d'acord amb el que es determini per reglament, així com ampliar el nombre de membres de la
mateixa.
c) Resoldre totes aquelles qüestions que afectin al bon desenvolupament de
l'Associació, i que I i siguin sotmeses a consideració per part de la Junta de Govern, o bé que es
puguin plantejar com a precs i preguntes per qualsevol cntitat membre de l'Assemblea General.
11.2 Funcions Extraordináries
a) Acordar la dissolució de l'Associació.
b) Modificar i reformar els Estatuís, i aprovar el Reglament de régim interior. En el cas
deis Estatuts, la convocatoria de l'Assemblea General que hagi d'aprovar la modificado o
reforma ha d'expressar en claredat els articles que es pretenen modificar, afegir o suprimir.
c) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n, així com sol-licitar la
Declarado d'utilitat pública.

Art. 12 - ACORDS. Les qüestions sotmeses a consideració de l'Assemblea General es resoldran
per majoria simple del quorum present en el moment de la votació, en el cas que correspongui a
les funcions ordináries. En el cas que correspongui a les funcions extraordináries, caldrá la
unanimitat del quorum present en el moment de la votació.

Art. 13 - CONSTITUCIÓ ASSEMBLEA GENERAL. L'Assemblea General es considerará
válidament constituida en la primera convocatoria quan hi siguin presents com a mínim dos

terceres parts de les entitats membres, i en segona convocatoria, amb la presencia almenys, d'un
50% de les entitats membres.
B) JUNTA DE GOVERN
Art. 14 - La JUNTA DE GOVERN, per delegado de l'Assemblea General, és qui regeix,
administra i representa l'Associació, i estará integrada per Un/a President/a; un/a VicePresident/a i un/a Secretari/ária, carrees que han de ser exercits per persones diferents.
L'Assemblea General podrá ampliar el nombre de membres de la Junta de Govern, fins a un
máxim de 10 membres. Les funcions del President/a son les següents:
Dirigir i representar legalment l'Associació, per delegació deis Órgans de l'Associació.
Presidir i dirigir els debats deis Órgans de l'Associació.
Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
Establir la convocatoria de les reunions deis Órgans de l'Associació.
Visar les actes i els certificats confeccionats peí secretari/ária de l'Associació.
Les atribucions restants própies del carree i aquelles per a les quals el deleguin els
Órgans de l'Associació.
La funció del Vice-President/a és:
Substituir al President/a en cas d'abséncia o malaltia. Les
funcions del Secretari/ária son:
Custodiar la documentado de l'Associació.
Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions deis Órgans de l'Associació.
Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar.
Portar el llibre de registre de membres de l'Associació.
Art. 15 - CARRECS. Tots els carrees de la Junta de Govern son gratuits, i serán designáis per
l'Assemblea General. Cada entitat será representada a la mateixa per un membre nomenat i
substituTt per les própies entitats. Llur mandat será de 5 anys. Els carrees serán rotatius d'acord
amb el sistema de torns que l'Assemblea General determini. Els membres elegits entraran en
funcions després de l'acceptació del carree.
La Junta de Govern nomenará els professionals d'alta direcció que s'hagin de responsabilitzar
de la gestió de I'entitat.

El nombre de membres de la Junta de Govern que percebin qualsevol tipus de retribució de
PAssociació, sempre per tasques diferents de la de membre de la Junta de Govern, no podrá
superar la meitat deis que integrin aquest órgan.
El cessament deis carrees abans d'extingir-se el termini reglamentan del seu mandat pot
esdevenir-se per:
Extinció de Pentitat membre.
Renuncia notificada a la Junta de Govern.
Incapacitat o inhabilitado.
Separado acordada per PAssemblea General
Qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts. Les vacants que es produeixin
s'han de cobrir en la primera reunió de PAssemblea General, podent un membre de
PAssociació ocupar provisionalment el carree vacant mentrestant.
El nomenament i cessament deis carrees es comunicará al Registre d'Associacions segons
estableixi la normativa vigent.
Ait. 16 - REUNIONS I CONVOCATORIA. La Junta de Govern, convocada previament peí
president o la persona que el substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinaria amb la periodicitat
que els seus membres decideixin, que será com a mínim cada dotze mesos, i sempre que sigui
convocada peí President/a o bé si ho sol-licita la majoria deis seus membres. Será obligatoria
l'assisténcia de tots els seus components excepte en cas de causa justificada. En qualsevol cas,
la presencia del President/a o Secretari/ária sempre será necessária. Així mateix serán
convocats a les reunions de la Junta de govern els professionals responsables de la gestió de
l'entitat a que fa referencia l'article quinze, els quals tindran veu sense vot. La convocatoria de
les reunions s'haurá de realitzar amb una antel-lacio mínima de 7 dies per escrit o per mitjans
telemátics, i quedará degudament convocada quan hi assiteixen la meitat mes un deis seus
membres.
La reunió en sessió extraordinaria la convocará el President/a o bé si ho sol-licita un tere deis
membres que la componen.

Art. 17 - FUNCIONS. La Junta de Govern té, entre altres, les següents facultats:

17.1 Representar, dirigir i administrar PAssociació de la manera mes amplia que
reconegui la Llei.
17.2 Acomplir i fer acomplir les normes estatutáries, el Reglament i els acords que
aprovi l'Assemblea General.
17.3 Presentar a l'Assemblea General el Pressupost anual, el Balanc i l'estat de comptes
i la memoria explicativa de la manca de l'Associació.
17.4 Resoldre els possibles dubtes que sorgeixin quant a la interpretado de les normes
estatutáries o del Reglament de régim interior i suplir-ne les possibles Macunes sense perjudici
de sotmetre les seves decisions a la Primera Assemblea General que es celebri.
17.5 Exercir les funcions disciplináries.
17.6 Establir els órgans de Gestió deis servéis que prestí l'Associació que estimi
necessáris i nomenar els carrees que cregui oportuns, així com contractar els empleats que es
considerin necessáris.
17.7 Administrar i disposar deis béns i drets de l'Associació així com del seu patrimoni
(obrir comptes corrents i llibretes d'estalvi, sol-licitar crédits o préstecs,...).
17.8 Delegar facultáis o atorgar poders, segons consideri adient, amb els límits que
estableixi la normativa vigent.
17.8 Decidir sobre l'admissió i exclusió de les entitats membres, segons está previst en
els presents Estatuís.
17.9 En general, exercir totes aquelles facultáis que es dirigeixin cap a un millor
acompliment deis objectius i deis fins de l'Associació, sempre que no estiguin atribuTdes
expressament a l'Assemblea General.
Art. 18 - ACORDS. Els acords de la Junta de Govern s'adoptaran per majoria simple deis
membres que es trobin presents en el moment de la votació, sempre que hagin estat tots
convocats degudament. S'exceptuen del régim previst en l'apartat anterior els acords relatius a
l'admissió de nous membres de PAssociació, que requerirán per a la seva adopció válida el vot
favorable de la totalitat deis membres de la Junta de Govem en l'exercici del carree.

CAPÍTOL IV: SOBRE EL PATRIMONI FUNDACIONAL I RECURSOS
ECONÓMICS.
Art 19 PATRIMONI. L'Associació no té patrimoni fundacional.
Art 20 RECURSOS ECONÓMICS. Els recursos económics de Associació s'emplearan en el
seu manteniment i en la realització d'activitats al servei exclusiu deis fins fundacionals. Aquests
recursos serán constituíts per:
20.1 Els ingressos per prestacions de servéis.
20.2 Les quotes ordináries de les entitats membres i les extraordináries que es puguin
establir.
20.3 Les aportacions de carácter lucratiu tant "intervivos", com "mortis causa", en
aquests darrer cas les heréncies s'entendran a benefici d'in ven tari així com les subvencions que
puguin ésser concedides per Organismes, Corporacions, Fundacions i d'altres entitats de
carácter públic o privat, i per a les quals es tramitaran les peticions legáis preceptives.
20.4 Els interessos i/o rendes que produeixin el Patrimoni i els servéis prestats per part
de l'Associació.
20.5 Els crédits que obtingui.
20.6 Qualsevol altres ingressos arbitráis mitjancant les activitats que es pugui
programar per l'Associació.
Art. 21 - CONTROL. La Junta de Govern assenyalará les formes necessáries per a expedir
xecs, talons i d'altres documents representad us de pagament.
Art 22 - EXERCICI ECONÓMIC. L'exercici económic coincideix amb l'any natural i queda
tancat el 31 de descmbre.

CAPÍTOL V: SOBRE LA DISSOLUCIÓ I EL DESTÍ DEL PATRIMONI.
Art 23 COMISSIÓ LIQUIDADORA. Un cop acordada la dissolució de l'Associació,
l'Assemblea General elegirá una Comissió Liquidadora a l'únic efecte de liquidar ('eventual
patrimoni económic i destinar el romanent net que resulti de la liquidació a les entitats
membres. En qualsevol cas, a les entitats destinatáries els h¡ haurá de ser d'aplicació el regirn
fiscal especial establert en la Llei 49/2002. L'acord de dissolució especificará la forma en que
s'ha de procedir a la liquidació.

Diligencia: Els prcsenls Estatuís varen ser totalmenl modillcats i pera una major clarcdat deis
mateixos es va procedir a rcfondre"ls, en PAsseniblea General Extraordinaria de l'entitat
celebrada en el domicili social el dia 4 de novembre de 2009.

Vistiplau de la Presidenta

l.a Secretaria

Pilar Duró i Vila

Monserrat Anfrons Gubert

