Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Resolució per la qual s’inscriu la modificació dels estatuts de l’entitat
denominada Associació Grup Caliu - Iniciatives Socials (núm. 28535) en el
Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya
Expedient instruït arran de la sol·licitud, presentada per l’ Associació GRUP CALIUIniciatives Socials i altres, d'inscripció de la modificació dels estatuts de l'associació
denominada Associació Grup Caliu - Iniciatives Socials en el Registre d'associacions de la
Generalitat
Fets
1. En data 19/04/2021, l’ Associació GRUP CALIU-Iniciatives Socials presenta una sol·licitud
d'inscripció, en el Registre d'associacions, de la modificació dels estatuts de l'associació
denominada Associació Grup Caliu - Iniciatives Socials, de Barcelona, inscrita amb el núm.
28535 de la secció 1a del Registre de Barcelona, i hi adjunta el certificat de l'acta de
l'assemblea de data 15/04/2021 i els nous estatuts expedits pel secretari de l'entitat amb el
vistiplau de la presidenta.
2. La modificació afecta, bàsicament, la denominació, que ara és Associació Ateneu
Divers; els fins; el domicili, que serà al Carrer Mossèn Batlle, 5, local 2, de Barcelona; els
articles referents als associats; el règim econòmic; i determinats aspectes de la regulació de
l’organització interna.
Fonaments de dret
Primer.- L’article 22 de la Constitució espanyola reconeix el dret fonamental d’associació i
estableix, al punt 3, que les associacions s’inscriuen en un registre a l’únic efecte de
publicitat.
Segon.- L’article 118.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que correspon a la
Generalitat, respectant les condicions bàsiques que l'Estat estableixi per garantir la igualtat
en l'exercici del dret i la reserva de llei orgànica, la competència exclusiva sobre el règim
jurídic de les associacions que compleixen llurs funcions majoritàriament a Catalunya.
Tercer.- L’article 10.1 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret
d’associació, preveu que les associacions regulades en aquesta llei orgànica s’han
d’inscriure en el registre corresponent, només a l’efecte de publicitat.
En el mateix sentit, la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya,
relatiu a les persones jurídiques (d’ara endavant, CcC), estableix en l’article 321-5 que les
associacions s’han d’inscriure, només a l’efecte de publicitat, en el Registre d’associacions.
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Quart.- D’acord amb l’article 30 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del
dret d’associació, el Registre d’associacions ha d’inscriure la modificació estatutària de
l’entitat sol·licitant i limitar la seva activitat a verificar que els documents presentats
compleixen els requisits exigits per la llei, de manera que únicament pot denegar la
inscripció si els documents no s’ajusten a les disposicions legals.
Cinquè.- Quant a les funcions del Registre d’associacions, l’article 315-3 del CcC, relatiu a
la qualificació, preveu que els òrgans encarregats dels registres qualifiquen el contingut dels
actes inscriptibles, de conformitat amb el que resulta dels documents en virtut dels quals se
sol·licita la inscripció i dels assentaments registrals. I afegeix que no es pot denegar la
inscripció de cap acte inscriptible que compleixi els requisits que estableix la llei.
Sisè.- L’article 315-2, lletra b), del CcC estableix que en el full registral obert a cada entitat
s’ha d’inscriure la modificació d’estatuts.
Així mateix, l’article 324-2 del mateix cos legal preveu que l’acord de modificació dels
estatuts s’ha d’inscriure en el Registre d’associacions i que la sol·licitud d’inscripció s’ha
d’acompanyar amb el certificat dels nous articles aprovats i una versió actualitzada dels
estatuts.
Setè.- L’article 1 del Decret 206/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització i funcionament del Registre d'associacions, adscriu aquest Registre a la
Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia, i l’article 2 del
Decret esmentat determina l’organització del Registre.
L’article 16.b) del mateix Decret preveu que la modificació d’estatuts és objecte
d’assentament d’inscripció en el Registre d’associacions.
En la tramitació de l’expedient s’han complert tant les disposicions previstes en la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, com les disposicions establertes en la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i aquesta Direcció
General és competent per resoldre sobre la procedència d’inscriure la modificació dels
estatuts de l’entitat sol·licitant. No obstant això, les activitats relacionades amb els seus fins
s’han de dur a terme segons les normes que específicament les regulin, mitjançant
l’obtenció, si escau, dels permisos o les llicències pertinents.
En virtut d’aquesta Resolució no es pot justificar ni presumir cap dret de l’entitat sobre el
domicili social.
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Resolució
Per tant, resolc:
Inscriure la modificació dels estatuts de l’associació, en els termes transcrits en el nou
exemplar que se n’adjunta, en el Registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya.
Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, la persona o les persones
interessades hi poden interposar recurs d'alçada davant el secretari general del
Departament de Justícia, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.
El recurs d'alçada es podrà entendre desestimat si al cap de tres mesos d'haver-se
interposat no se n'ha notificat la resolució. Només en aquest cas, la persona o les persones
interessades podran interposar recurs contenciós administratiu.

Barcelona, 01 de juliol de 2021
Director general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació

Joan Ramon Casals i Mata
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ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ ATENEU DIVERS
Preàmbul
L’Adopció formal i pública de l’entitat GRUP CALIU-INICIATIVES SOCIALS d’un model
ateneista de funcionament ha significat el seu canvi de nom per Associació ATENEU
DIVERS, això també implica alguns canvis respecte els seus estatuts anteriors.
L’Associació ATENEU DIVERS és la nova denominació de l’entitat GRUP CALIU INICIATIVES SOCIALS, que va ser creada l’any 1991 i va ser registrada com associació́
sense ànim de lucre amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones adultes
amb discapacitat intel·lectual, així com la defensa dels seus drets fonamentals,
promovent el seu màxim desenvolupament mitjançant activitats culturals, d’oci i
formació.
Volem destacar que la nova nomenclatura Associació ATENEU DIVERS està centrada en
3 motius:
-El nostre afany per dignificar les persones amb diversitat funcional intel·lectual
mitjançant la cultura i la sociabilitat no formal.
-L’aposta per l’enfortiment del teixit associatiu i comunitari.
-Ser fidels a la tradició històrica del moviment i cultura ateneista present a Catalunya
des de mitjans del segle XIX , amb els següents objectius bàsics: La transmissió cultural,
l’educació popular i la gestió de l’oci.

Capítol I. La denominació, les finalitats i el domicili
Article 1
1. Sota la denominació de l’Associació ATENEU DIVERS, es constitueix una associació
voluntària d’interès general la qual 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 jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora
del dret d’associació, i dels presents estatuts.
Article 2
1. Les finalitats de l’Associació ATENEU DIVERS persegueixen totes elles la inclusió
social de:
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DIVERSITAT FUNCIONAL INTEL·LECTUAL I/O DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL
•
•
•
•
•
•
•
•

Empoderar les persones amb diversitat funcional intel·lectual amb necessitats
de suport intermitent i limitat i també a les seves famílies.
Promoure la defensa dels drets humans i treballar per una societat més inclusiva.
Dotar de la capacitat autònoma per exercir els seus drets civils i polítics.
Lluitar contra els prejudicis, estereotips i mites que envolten l’estigma del
col·lectiu de persones amb diversitat funcional intel·lectual i/o amb problemes
de salut mental.
Crear els suports necessaris per tal de garantir l’accés a totes les àrees que
formen la vida d’una persona adulta.
Treballar la socialització, la participació activa, el compromís i responsabilitat
amb les persones amb diversitat funcional intel·lectual en el funcionament i
programació d’activitats de l’ATENEU DIVERS.
Possibilitar l’adquisició d’estratègies, destreses i procediments que permetin
desenvolupar l’autonomia global de les persones amb diversitat funcional
intel·lectual i les capacitats per prendre decisions.
Apropar a les persones amb diversitat funcional intel·lectual a la diversitat
cultural, treballant a través de les activitats els valors necessaris per a la bona
convivència amb tota la diversitat de persones.

CULTURA
•
•
•
•
•
•
•

Difusió, promoció, recerca i creació cultural en tot el seu ampli espectre.
Garantir l’accés de tota la població a les arts, les humanitats, la ciència i el
coneixement, i de forma preferent a les persones amb discapacitat intel·lectual
amb necessitats de suport intermitent i limitat.
Promoció i foment de la lectura i de les arts literàries.
Contribuir al desenvolupament cultural de la ciutat de Barcelona.
Facilitar i promocionar l’exhibició cultural d’artistes de tot el territori català
posant especial atenció en les dones creadores.
Vetllar per al coneixement, difusió i manteniment de la cultura tradicional i
popular catalana.
Recuperació de la memòria històrica i democràtica.

COHESIÓ, ACCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA
•
•
•

Fomentar l’enfortiment del teixit associatiu i comunitari del districte on ubiquem
la nostra seu, mitjançant la solidaritat horitzontal per afavorir la transformació
social.
Contribuir a la cohesió social i millora de la qualitat de vida a la ciutat de
Barcelona.
Contribuir a fomentar la relació i convivència ciutadana esdevenint espai obert
d’activitats culturals i d’oci.
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•
•
•

Facilitar la plena inclusió de les persones estrangeres tot afavorint les relacions
socials, el coneixement mutu i de l’entorn i l’aprenentatge de la llengua catalana.
Garantir i normalitzar la participació en activitats culturals, d’oci i/o al teixit
associatiu de persones amb risc d’exclusió social.
Contagiar de la cultura inclusiva al moviment ateneista de Catalunya.

FEMINISMES I LGTBI
•
•
•

•
•
•
•

Promoure el desenvolupament personal i comunitari de la província de
Barcelona des de la perspectiva de gènere, els feminismes i la cultura
antipatriarcal.
Garantir que la perspectiva de gènere en la planificació i desenvolupament de
les activitats organitzades per l’Associació ATENEU DIVERS.
Potenciar la participació de les dones en la vida associativa de la ciutat i el
desenvolupament de les seves vides lliures de violències masclistes,
preferentment les dones amb diversitat funcional intel·lectual per la triple
discriminació que pateixen.
Conscienciar als homes de l’Associació ATENEU DIVERS a la seva transformació i
deconstrucció d’actituds i comportaments masclistes.
Visibilitzar i promoure el coneixement de les creacions i aportacions de les dones
en els àmbits social i cultural.
Crear espais d'interrelació i generació de recursos per a les dones de l’Associació
ATENEU DIVERS.
Potenciar la formació continuada de les dones, tant en l'àmbit professional com
de l’oci.

IDIOMES I LLENGUA CATALANA
•
•
•

Afavorir el desenvolupament de la llengua catalana i altres idiomes en tots els
àmbits.
Facilitar el coneixement de la llengua catalana i d’altres idiomes.
Promocionar l’ús social de la llengua catalana.

FORMACIÓ, CURSOS I TALLERS
•
•
•
•

Garantir l’accés a la formació multidisciplinar mitjançant l’oci.
Complementar els coneixements en els àmbits intel·lectual, cultural, artístic,
lúdic i de les aptituds personals en el desenvolupament del bé col·lectiu.
Promoure la formació per augmentar les capacitats i habilitats socials de les
persones associades.
Promoure la formació per facilitar l’accés a les tecnologies i les xarxes socials.

ASSOCIACIONISME, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I VALORS DEMOCRÀTICS
3
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•
•
•
•

•
•

Suport i promoció de l’associacionisme, de la participació ciutadana i els valors
democràtics.
Oferir a la ciutadania el local social de l’entitat com a lloc de trobada, formació,
creació i informació.
Potenciar l’activitat col·lectiva, cohesionant i dotant de valors socials i ética la
comunitat.
Garantir espais i recursos a les iniciatives i activitats que, d’acord amb els fins de
l’Ateneu, es desenvolupin des d’altres associacions i/o col·lectius de veïns i
veïnes de la ciutat de Barcelona.
Donar suport a nous col·lectius i contribuir a la seva consolidació.
Impulsar, participar i treballar en els diferents espais col·lectius creats des de
l’administració i/o societat civil per a la consecució de fins socials i en benefici de
la comunitat.

SENSIBILITAT AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT
•
•
•
•
•
•
•

Fomentar el respecte pel medi ambient i la natura, així com la cultura
excursionista amb una forta tradició a Catalunya.
Promocionar el consum ecològic i responsable de proximitat.
Promocionar la reducció dels residus. Sensibilitzar sobre la necessitat de Reduir,
Reutilitzar, Reciclar i Repensar .
Fomentar l’estalvi energètic i altres accions de lluita contra el canvi climàtic
Cooperació i Solidaritat.
Treballar en el camp de la Cooperació i la Solidaritat formant part d’altres
entitats com GRÀCIA SOLIDÀRIA.
Contribuir al desenvolupament dels països del sud, fent èmfasi en el foment de
la Pau i l’eradicació de la pobresa.
Sensibilitzar la ciutadania de Barcelona sobre la realitat dels països en vies de
desenvolupament, les desigualtats en les relacions nord-sud, els conflictes i les
vies de resolució pacífiques.

2. Per aconseguir les seves finalitats, l’associació́ realitza les activitats
següents:
•
•
•
•
•

Programació estable d’activitats d’oci, de formació i culturals.
Activitats d’oci tant en projectes propis com d’altres entitats o administracions
del territori català.
Acollida, suport i assessorament de col·lectius i d’entitats.
Tallers, cursos, exposicions, conferències, passi de documentals, recitals,
presentacions de llibres, xerrades, tasts, concerts...
Grups de Lectura i Intercanvi de llibres.
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•
•

Presència activa en els espais de participació ciutadana de les administracions i
de la societat civil.
Gestió de projectes i programes de caràcter sociocultural i comunitari.

3. De les activitats de l’associació en compliment dels seus fins socials, en
queda exclòs expressament tot ànim de lucre.

Article 3
1. El domicili de l’associació s’estableix al carrer Mossèn Batlle nº5, local 2, 08024
Barcelona.
2. Les funcions d’aquesta associació s’exerciran majoritàriament a la ciutat de
Barcelona i a la resta de Catalunya. Per l’abast i iniciatives dels/es seus/seves
associats/des atendrà̀ un àmbit d’actuació general i obert sense límits de delimitació
geogràfica, atenent a la globalització dels mitjans de divulgació, comunicació i
informació.

Capítol II. Els i les membres de l’associació, els seus drets i les seves
obligacions.
Article 4
Poden formar part de l’associació totes les persones físiques que, de manera lliure i
voluntària, tinguin interès en les seves finalitats, de forma preferent les persones amb
discapacitat intel·lectual i necessitats de suport intermitent i limitat.
Pel que fa a les persones físiques:
1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.
2. En el cas que estiguin incapacitats legalment necessiten el consentiment dels pares
o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no
poden ser elegits membres de la Junta Directiva.
3. A l’Associació ATENEU DIVERS existeixen 3 tipus d’associats:
- SOCIS I SÒCIES PARTICIPANTS: Persones majors de 16 anys d’edat, preferentment
amb discapacitat intel·lectual i necessitats de suport intermitent i limitat i les
seves famílies que participen de la totalitat de les activitats de l’Associació
ATENEU DIVERS.
- SOCIS I SÒCIES SIMPATITZANS: Persones majors de 16 anys d’edat que participen
en algunes de les activitats organitzades per l’Associació ATENEU DIVERS.
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-

SOCIS I SÒCIES PROTECTORES: Persones majors de 16 anys d’edat que participen
en algunes de les activitats i vetllen per la sostenibilitat de l’associació.
4. Es crea la figura de soci/a d’honor a proposta de la Junta.
5. Per integrar-se a l’Associació ATENEU DIVERS com a soci/a PARTICIPANT cal realitzar
una entrevista i presentar tota la documentació per escrit a la Junta Directiva, la qual
prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la
comunicarà a l’assemblea general més immediata.

Article 5
Són drets de les persones associades de l’Associació ATENEU DIVERS:
1. Assistir a les reunions de l’Assemblea general:
1. Els Socis i Sòcies participants tenen veu i vot.
2. Els Socis i Sòcies simpatitzants no tenen veu ni vot.
3. Els Socis i Sòcies protectors tenen veu però no tenen vot.
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 les normes legals i estatuàries.
5. Exposar a l’assemblea i a la Junta Directiva tot el que consideri que pugui contribuir
a fer més plena 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/àries de l’associació.
7. Ésser escoltats/des 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 de les diferents COMISSIONS.
11. Posseir un exemplar dels estatuts.
12. Consultar els llibres de l’associació.

Article 6
Són deures dels i les membres de l’associació:
1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolirles.
2. Contribuir al sosteniment de les despeses de l’associació amb els pagaments de les
quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades
d’acord amb aquests.
3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
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4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de
l’associació.

Article 7
Són causes per ser donat de baixa de l’associació:
1. Que ho 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 estatutàries.

Capítol III. L’Assemblea General de l’Associació ATENEU DIVERS
Article 8
1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus i les seves membres
en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els i les membres de l’associació, reunits/des en Assemblea general legalment
constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de
l’Assemblea.
3. Tots els i les membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloenthi els absents, els/les qui discrepen i els/les presents que s’han abstingut de votar.
Article 9
L’Assemblea General té les facultats següents:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.
Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
Modificar els estatuts.
Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al
pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de
l’associació.
Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les
baixes d’associats i les associades per una raó diferent a la de separació definitiva.
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10. Ratificar, si escau, la baixa disciplinària dels associats i les altres sancions imposades
per la Junta Directiva per faltes greus i/o molt greus.
11. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin directament atribuïdes a cap altre
òrgan de l’associació.
Article 10
1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins
dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic, entre gener i
juny.
2. La Junta Directiva pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari
sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels
associats o les associades; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini
de trenta dies a comptar de la sol·licitud.
Article 11
1. L’assemblea és convocada per la Junta Directiva mitjançant una convocatòria, que
ha de contenir com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió,
individualment i mitjançant un escrit adreçat al correu electrònic que consti en la
relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació o en el seu
defecte, per carta al domicili de l’associat/ada que consti en l’esmentada relació.
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/la vocal de més edat
de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta
Directiva.
4. El secretari o la secretària redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell/a
mateix/a i el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text
dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones
assistents.
5. Al començament 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 altra documentació ha d’estar a disposició dels socis i sòcies al local social.

Article 12
1. L’assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de
persones associades presents.
2. El 10% dels associats/ades poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre
del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat
l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç (cinc dies) del període comprès entre
la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir.
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L’Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del
dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin
a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 13
1. En les reunions a l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de
l’associació.
2. Els Acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o
representats/des.
3. Cada soci o sòcia podrà representar-ne com a màxim a un altre, sempre que aporti
document signat per aquest/a on consti el nom, DNI, Núm. de soci/a i autorització
expressa del soci o sòcia representat al soci o sòcia que el representarà.
4. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la
constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja
existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels
associats/ades presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels
vots emesos).
En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses
candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies
presents o representats (més vots a favor que en contra).
5. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista
dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els
associats i les associades ho autoritzin expressament.
Capítol IV. La Junta Directiva de l’Associació ATENEU DIVERS
Article 14
1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Componen
preferentment aquest òrgan el president/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les
vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents. En el cas que no fos
aquesta la composició, com a mínim la formaran 3 persones que ostentaran el càrrec
de president/a, secretari/ària i tresorer/a respectivament.
2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats i majors
d’edat, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en
funcions després d’haver acceptat el càrrec.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre
d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el
vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou
president/a i del nou secretari/ària.
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4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament, si ve tindran
dret a la bestreta i reemborsament de les despesses degudament justificades i a la
indemnització pels danys produïts per raó d’aquest exercici.
5. Qualsevol membre de la Junta Directiva podrà èsser retribuït pel desenvolupament
d’aquelles funcions que no siguin les ordinàries del govern de l’associació, sempre i
quan hi hagi establerta una relació contractual, incloent-hi la de caràcter laboral. El
nombre de membres de l’òrgan de govern que percebin qualsevol tipus de retribució
no podrà superar el 40% dels membres que integren la Junta Directiva.
Article 15
1. Els i les membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de cinc
anys sense perjudici que puguin ser reelegits/des.
2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat
pot esdevenir-se per:
1. a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques.
2. b) Incapacitat o inhabilitació.
3. c) Renúncia notificada a l’òrgan de govern.
4. d) Separació acordada per l’Assemblea General per una falta comesa en
l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 9.10 dels
estatuts.
5. e) Qualsevol altre que pugui establir la llei o els estatuts.
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera
reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de
l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.
Article 16
La Junta Directiva té les facultats següents:
1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui
la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’assemblea General, d’acord amb
les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
2. Prendre els acords que calguin en relació amb la compareixença davant dels
organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos
pertinents.
3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els
membres de l’associació han de satisfer.
5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi
adoptin.
6. 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.
7. Contractar els empleats/des que l’associació pugui tenir.
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8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb
normalitat.
9. Establir les seccions, comissions o grups de treball per aconseguir de la manera més
eficient i eficaç les finalitats de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups
projectin dur a terme.
10. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada secció,
comissió o grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
11. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres
persones, per aconseguir:
a) Subvencions, suport econòmic, convenis o altres ajuts.
b) L’ús de locals o edificis per a realitzar les activitats de l’associació.
c) Participar en diferents espais amb els veïns, associacions, entitats i
administracions.
12. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o
d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició del fons es
determina a l’article 30.
13. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne
compte en la primera reunió d’Assemblea General.
14. Convocar el Consell General de l’Associació Ateneu Divers.
15. Qualsevol altra 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.
Article 17
1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el/la
substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus i les
seves membres decideixin, i que en cap cas pot ser superior a tres mesos.
2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el
president/a o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.
Article 18
1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació
i hi ha un quòrum de la meitat més un dels/les seus/seves membres.
2. Els i les membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions
que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n.
L’assistència del president/a o dels secretari/ària o de les persones que els
substitueixen hi és necessària sempre.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.
Article 19
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1. La Junta Directiva pot 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. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir
la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser
autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.
Article 20
Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats
pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de
llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. La presidència
Article 21
1. Són pròpies del/la president/a les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i la
Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant en l’Assemblea General com de la Junta Directiva i del
Consell General de l’Ateneu.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General, de la Junta Directiva
i del Consell General de l’Ateneu.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin
l’Assemblea General o la Junta Directiva.
2. El president/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel/la vocal de més edat
de la junta per aquest ordre.
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Capítol VI. La Tresoreria i la secretaria
Article 22
El/la tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com
també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre
de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures
aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel
president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o estalvi.
Article 23
El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i
signar les actes de les reunions de l’Assemblea General, la Junta Directiva, i el Consell
General de l’Ateneu Divers, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar i també
portar el llibre de registre de socis i sòcies.

Capítol VII. Les Seccions, Comissions i Grups de treball.
Article 24
1. La creació i constitució de qualsevol Secció, Comissió o Grup de treball l’han de
plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han
d’assabentar a la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme
i aquesta n’aprovarà la seva creació i activitats.
2. La Junta Directiva s’ha de preocupar de supervisar i analitzar les diferents Seccions,
Comissions o Grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar com a
mínim un cop l’any un informe detallat de les seves actuacions.
3. A proposta de la Junta Directiva es pot crear la Comissió d’Activitats Generals de
l’Associació Ateneu Divers, de caràcter consultiu, com a Comissió delegada de la
Junta Directiva i que cuidarà de la coordinació de les activitats de les diferents
Seccions, Comissions i Grups de treball.
4. Formen part de la Comissió d’Activitats Generals de l’Associació Ateneu Divers: un
representant de la Junta Directiva i un representant nomenat per a cada Secció,
Comissió i Grup de treball, pels temes específics de l’activitat que representa.
5. La Junta Directiva de l’Ateneu podrà convocar reunió conjunta amb la Comissió
d’Activitats generals a fi d’establir programes globals d’actuació i el calendari
programa anual.

Capítol VIII. El Consell General de l’Associació Ateneu Divers
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Article 25
1. Es crea el Consell General de l’Associació Ateneu Divers, com a òrgan de caràcter
consultiu, amb les finalitats de donar impuls a les accions de l’Associació Ateneu
Divers, ser un lloc de trobada i reunió, fòrum de debat, assessorament i suport a la
Junta Directiva de l’Associació Ateneu Divers.
2. Formen part del Consell General de l’Ateneu Divers la Junta Directiva de l’Associació
Ateneu Divers, els socis i sòcies a títol individual proposats per la Junta Directiva de
l’Associació Ateneu Divers entre socis i sòcies que hagin estat membres de la Junta
Directiva, o siguin actius i rellevants per la seva activitat a l’Associació Ateneu Divers
o altres espais socioculturals de la ciutat, o socis/sòcies fundadors/es de l’entitat.
3. El Consell General de l’Associació Ateneu Divers, serà convocat com a mínim una
vegada a l’any i sempre que es convoqui l’Assemblea General de Socis i Sòcies de
l’Associació Ateneu Divers.
4. Serà garant de l’Associació Ateneu Divers, si les causes ho requereixen, com són el
cessament de la Junta Directiva, constituint-se com a Junta Gestora i amb capacitat
d’emprendre les accions de convocar Assembles General de socis i sòcies per elecció
de Junta Directiva.

Capítol IX. El règim econòmic.
Article 26
L’Ateneu no té patrimoni fundacional.
Article 27
Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:
1.
2.
3.
4.
5.

Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus i les seves membres.
Les subvencions oficials o particulars.
Les donacions, les herències o els llegats.
Les rendes del patrimoni mateix.
Altres ingressos que puguin obtenir-se sent compatible amb les seves finalitats,
aquells derivats de les activitats a les que es dedica l’associació.
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Article 28
1. Tots els i les 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.
2. L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals, que
s’han d’abonar per mesos, trimestres, semestres o anys segons el que disposi la
Junta Directiva, i quotes extraordinàries.
Article 29
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.
Article 30
1. En els comptes corrents o llibretes d’estalvis oberts en establiments de crèdit o
d’estalvi, hi ha de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el
secretari/ària o qualsevol persona a la que la Junta Directiva li confereixi poders
notarials.
2. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues signatures, una de les quals ha
de ser la del president/a o bé la del tresorer/a.

Capítol X. Règim disciplinari
Article 31
1. La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies que
incompleixin les seves obligacions.
2. Els conflictes ètics o de conducta dels signataris seran traslladats a la Junta Directiva
i a una Comissió de mediació, que resoldrà d'acord al seu criteri. La composició i
constitució d'aquesta Comissió estarà regulada en els Estatuts de l’Associació
ATENEU DIVERS.
3. La Comissió de mediació estarà formada per persones amb coneixements suficients
en resolució de conflictes per la via del diàleg, i que tinguin un fort compromís amb
l’Associació ATENEU DIVERS.
4. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions
corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació,
segons el que estableixi el reglament intern.
5. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia
o comunicació. En el termini de 10 dies la Junta Directiva nomena un instructor, que
tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb
audiència prèvia del presumpte infractor/a. La resolució final, que ha de ser
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motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva,
l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.
6. Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les
persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera
assemblea general que tingui lloc.
Capítol XI Voluntariat i Col·laboracions
Article 32
1.Podran ser voluntaris i voluntàries i/o col·laboradors/res de l’Associació ATENEU
DIVERS qulasevol persona major d’edat i amb capacitat d’obrar que tingui interès a
contribuir amb els fins de l’entitat.
2.Les actuacions dels voluntaris i voluntàries es realitzaran de forma altruista i gratuïta
sense contraprestació econòmica, amb excepció al dret a que li siguin reemborsades
aquelles despesses ocasionades per l’exercici de la seva activitat voluntària.
3.Les actuacions de les persones col·laboradores rebran les retribucions econòmiques
acordades que els hi correspongui per l’execució de les activitats realitzades.
4.Desenvoluparan activitats d’interés general a favor dels beneficiaris/es següents,
d’acord el que disposen els presents estatuts.

Article 33
1.Drets dels voluntaris/es i col·laboradors/es:
1.1 Inscripció dins el llibre de registre dels voluntaris/es de l’entitat.
1.2 Signatura del compromís de voluntariat on constarà expressament les activitats en
les quals realitza la seva tasca voluntària i el caràcter altruista de la seva relació.
1.3 Inclusió dins la pòlissa d’assegurança pels voluntaris/es que disposa l’associació
( assegurança d’accidents i malaltia i una altra de responsabilitat civil )
1.4 Rebre la formació necessària pel desenvolupament correcte de les activitats.
1.5 Garantia de la realització de les seves activitats en les degudes condicions de
seguretat i higiene, en funció de la naturalesa i les seves característiques.
1.6 Es facilitarà a la persona voluntària a una acreditació que l’habiliti i identifiqui per a
l’exercici de la seva activitat.
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1.7 Es garantirà un tractament sense cap tipus de discriminació.
1.8 Dret que li sigui expedit un certificat que acrediti els serveis prestats.
1.9 Dret a una participació activa dins l’entitat.

Article 34
1.Deures de les persones voluntàries i col·laboradores:
1.1 Cooperar en la consecució dels objectius del programa on participi, per al
compliment dels compromisos adquirits dins l’organització.
1.2 Realitzar l’activitat que s’ha compromès amb responsabilitat, bona fe i gratuïtat,
donant suport de manera activa a la seva entitat i respectant les normes internes de
funcionament.
1.3 Observar les mesures de seguretat i higiene reglamentades i aquelles que siguin
adoptades per l’entitat.
1.4 Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui ser oferta pel
beneficiari/a o per tercers amb virtut de la seva actuació.
1.5 Mantenir la confidencialitat, sense perjudici dels drets de la persona, de les
informacions rebudes i conegudes en el desenvolupament de la seva activitat, tant
respecte dels beneficiaris/es com de l’entitat.
1.6 En cas de renúncia, notificar-la amb antelació o continuar l’activitat fins que es
puguin adoptar les mesures necessàries per evitar perjudicis greus al servei.
Article 35
1.Mecanismes de Participació:
1.1 Assistència i participació a les reunions mensuals de seguiment i avaluació de les
activitats de l’associació.
1.2 Participació en el disseny dels programes i projectes de l’associació.
1.3 Realització de propostes i aportacions per la millora de les activitats que es realitzen.
1.4 Assignació de funcions concretes relacionades, amb la seva participació a l’entitat.
1.5 Realització de formacions periòdiques per promoure la participació del/la
voluntari/a.
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1.6 Participació del/a voluntari/a a reunions trimestrals per tal de conèixer al seu nivell
de satisfacció envers l’associació.

Capítol XII La dissolució i liquidació de l’associació
Article 36
1. L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General de l’Associació Ateneu
Divers, convocada amb caràcter extraordinari expressament per aquest fi i aprovat per
majoria de 2/3 dels socis/es presents en el moment de la votació.
Article 37
1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General de l’Associació Ateneu Divers ha
de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de
l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L’Assemblea General està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que
ho cregui necessari.
3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva
responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin
contret voluntàriament.
4. Una vegada cessades les activitats es procedirà a alienar els seus bens i drets, i amb
el seu producte a liquidar deutes i càrregues.
5. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat
pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de
l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques
coincidents amb els fins de l’associació.
6. Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els apartats
anteriors d’aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si
l’Assemblea General de l’Associació Ateneu Divers no confereix aquesta missió a una
comissió liquidadora especialment designada.
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Aquests estatuts van ser aprovats per l’Assemblea General de l’Associació Ateneu Divers
celebrada el 15 d’abril de 2021 a la seu de l’entitat.
En aquesta assemblea també s’acorda el canvi de nom de l’associació. El nou nom
aprovat és Associació L’ATENEU DIVERS.

Vist i plau

Carme Lopez Vigo
Presidenta

Esteban Russo Campi
Secretari

Barcelona, 16 d’abril de 2021.
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