ESTATUTS SOCIALS
CAPÍTOL I
DE L’ASSOCIACIÓ EN GENERAL
Article 1.- L’associació es denomina ASSOCIACIÓ AFNE, organització no governamental,
laica, amb personalitat pròpia i autonomia econòmica i administrativa, que no tindrà
finalitats polítiques ni ànim de lucre en cap cas. L’Associació 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 els seus estatuts.
Article 2.- L’Associació té per objecte:
a) Promoure projectes de cooperació internacional per al desenvolupament a Etiòpia,
destinats al desenvolupament integral de la infància etíop que es trobi en situació de risc
social, d’abandonament, desemparament u orfandat, així com fomentar la seva integració
social i el seu desenvolupament futur.
b) Col·laborar en un projecte de cooperació a Etiòpia relacionat, principalment, en l’atenció
a la infància i en fomentar sistemes que afavoreixin l’autonomia personal de les famílies que
pateixen mancances educatives, nutritives i sanitàries. El projecte i la forma de cooperació,
tant en la fixació de l’aportació econòmica com en la durada de la mateixa, serà aprovat per
l’Assemblea General de Socis.
c) Donar suport, assessorament i recolzar als socis de l’entitat, a fi i efecte de fomentar el
desenvolupament personal i social de tots aquells nens i nenes nascuts a Etiòpia, que
resideixin a l’estat espanyol. En cap cas, l’associació actuarà com a mediadora en processos
d’adopció internacional.
d) Organitzar debats, xerrades, jornades i actes culturals destinats a promoure i difondre la
realitat d’ Etiòpia en general, la realitat de la infància etíop que es trobi en situació d’
abandonament, desemparament u orfandat, així com també difondre els objectius i les
finalitats de l’associació.
e) Queda exclòs tot ànim de lucre.
Article 3.- La seu de l’Associació s’estableix a l’Avinguda Diagonal, 365 1r 2ª 08037 Barcelona,
i se’n pot acordar el trasllat d’acord amb aquests Estatuts i la Llei.
Article 4.- L’òrgan de govern de l’associació gestionarà les seves funcions principalment des
de Catalunya, sens perjudici de realitzar-ho també des de tota Espanya a través de
l’establiment de seus i comitès, així com des d’altres països de la Unió Europea, i en concret
des d’Etiòpia, on s’executen els programes de cooperació internacional que es duguin a
terme. L’Associació tindrà una durada indefinida i només es dissoldrà per acord de
l’Assemblea General Extraordinària i per qualsevol de les causes previstes a la Llei.
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Article 5.- La Junta Directiva és l’òrgan competent per interpretar els preceptes continguts
en aquests Estatuts i cobrir les seves llacunes, sempre sotmetent-se a la normativa legal
vigent en matèria d’Associacions.

CAPÍTOL II
DE LA DIRECCIÓ I L’ADMINISTRACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
Article 6.- La direcció i l’administració de l’Associació correspon al President, a la Junta
Directiva i a l’Assemblea General.
Article 7.- El President de l’Associació n’assumeix la representació legal i executarà els
acords adoptats per la Junta Directiva i l’Assemblea General, presidint les sessions que
celebrin ambdues.
L’elecció del President correspon a l’Assemblea General, i el seu mandat serà d’un any.
Article 8.- La Junta Directiva estarà formada per un President, un Secretari, un Tresorer i un
nombre parell de vocals, càrrecs que hauran de ser exercits per socis.
Article 9.- Els càrrecs que formen la Junta Directiva seran gratuïts, s’elegiran per Assemblea
General i es renovaran cada any podent ser elegits indefinidament per períodes d’igual
duració.
En cas que algun dels membres de la Junta Directiva cessi en el seu càrrec abans d’esgotar
el seu mandat, la Junta nomenarà amb caràcter interí un dels socis per ocupar la vacant
fins que es convoqui l’Assemblea General Ordinària.
El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions
mitjançant un certificat, emès pel Secretari sortint amb el vistiplau del President sortint,
que ha d’incloure també l’acceptació del nou President i del nou Secretari.
El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot
esdevenir-se per:
a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas
de les jurídiques
b) incapacitat o inhabilitació
c) renúncia notificada a l’òrgan de govern
d) separació acordada per l’Assemblea General
e) qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.
Article 10.- Correspon a la Junta Directiva programar i dirigir les activitats socials i portar la
gestió administrativa i econòmica de l’Associació; sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea
General el pressupost anual d’ingressos i despeses, així com l’estat de comptes de l’any
anterior.
Article 11.- La Junta Directiva celebrarà les seves sessions sempre que així ho decideixi el
President, a iniciativa pròpia o a petició de qualsevol dels seus components, com a mínim
una vegada cada trimestre. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb
aquest caràcter el President o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.
Serà presidida pel President, i en cas d’absència pel membre de la Junta de més edat.
La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi
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ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
Els 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 o del Secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.
Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats
pel Secretari i el President. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta
de la sessió anterior per que s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.
Podran celebrar-se reunions de Junta Directiva per videoconferència, per conferència
telefònica múltiple o altres mitjans telemàtics, garantint la identitat dels assistents, amb la
finalitat de facilitar la celebració de reunions de la Junta Directiva amb la freqüència precisa
per a exercir amb eficàcia les seves funcions. Les intervencions i propostes d'acords que
tinguin intenció de formular els qui vagin a assistir per mitjans telemàtics es remetran a
l'Associació amb anterioritat al moment de la constitució de la Junta Directiva.
Article 12.- Els membres de la Junta Directiva presidiran les comissions que la Junta acordi
constituir, amb la finalitat de delegar-hi la preparació dels actes o les activitats que creguin
convenients relacionats amb els fins de l’Associació.
Article 13.- El President de la Junta Directiva tindrà, a més a més de les facultats
consignades en l’article 7 d’aquests Estatuts, les atribucions següents:
Convocar i aixecar les sessions que celebra la Junta Directiva i l’Assemblea General,
dirigir les deliberacions d’ambdues, i decidir amb vot de qualitat en cas d’empat.
Proposar el pla d’activitats de l’Associació a la Junta Directiva, impulsant i dirigint les
tasques.
Ordenar els pagaments acordats vàlidament.
Article 14.- El Secretari rebrà i transmetrà les sol·licituds d’ingrés, portarà un llibre de
registre de socis i tindrà a càrrec seu la responsabilitat dels treballs administratius de
l’Associació.
Article 15.- El Tresorer dirigirà la comptabilitat de l’Associació, l’assumirà i portarà compte
dels ingressos i les despeses socials, intervenint en totes les operacions de tipus econòmic.
Així mateix, recaptarà i custodiarà els fons pertanyents a l’Associació i donarà compliment a
les ordres de pagament que expedeixi el President.
El Tresorer formalitzarà el pressupost anual d’ingressos i despeses, així com l’estat de
comptes de l’any anterior, que hauran de ser presentats a la Junta Directiva perquè aquesta
els sotmeti a l’aprovació de l’Assemblea General.
Article 16.- L'Assemblea General, integrada per tots els socis, és l'Òrgan Suprem de
l'Associació. Haurà de ser convocada en Sessió Ordinària una vegada a l'any, dins dels tres
mesos següents a la data de tancament de l'exercici econòmic, per aprovar el pla general
d'actuació, censurar la gestió de la Junta Directiva, aprovar els pressupostos anuals
d'ingressos i despeses, així com l'estat de comptes corresponent a l'any anterior.
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Article 17.- L’Assemblea General es reunirà en Sessió Extraordinària quan ho exigeixin les
disposicions vigents o així ho acordi la Junta Directiva, ja sigui per pròpia iniciativa o per
sol·licitud de la desena part dels socis. Podran celebrar-se per videoconferència,o per altres
mitjans telemàtics, garantint la identitat dels assistents, amb la finalitat de facilitar la
celebració .
Serà d’obligada convocatòria en els casos següents:
Disposició o alienació de béns, nomenament de la Junta Directiva, modificació d’Estatuts i
dissolució de l’Associació.
Article 18
1.
2.
3.

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 hora de la reunió.
Podran celebrar-se per videoconferència o altres mitjans telemàtics, garantint la
identitat dels assistents, amb la finalitat de facilitar la celebració .
La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió,
individualment i mitjançant un escrit i/o correu electrònic que consti a la relació
actualitzada dels associats i associades que tingui l'associació.

Article 19.1.
2.

L'Assemblea General, tant Ordinària com Extraordinària, es constitueix vàlidament
sigui quin sigui el nombre de socis presents o representats.
El 10% dels socis poden sol·licitar a La Junta Directiva 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 ferho dins el primer terç del període compromès entre la recepció de la convocatòria i la
data en que aquest òrgan s'ha de reunir. L'assemblea únicament pot adoptar acords
respecte as 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 20.- Els acords de l’Assemblea General s’adoptaran per majoria de vots. No obstant
això, serà necessari el vot de les dues terceres parts dels associats (presents o representats)
per adoptar acords en Assemblea General Extraordinària (disposició o alineament de béns,
nomenament de Junta Directiva, modificació d’Estatuts i dissolució de l’Associació).

CAPÍTOL III
DELS SOCIS
Article 21.- Podran ser membres de l’Associació les persones físiques més grans de divuit
anys, o entitats familiars que estiguin en vies d’adopció o hagin adoptat a Etiòpia, així com
qualsevol persona que manifesti tenir especial sensibilitat per la infància a Etiòpia, i
manifestin la voluntat de contribuir a l’objecte social de l’Associació, en els límits establerts
per la legalitat vigent.
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Article 22.- Aquells que desitgin pertànyer a l’Associació ho sol·licitaran amb un escrit dirigit
al President, el qual ho comunicarà a la Junta Directiva que resoldrà sobre l’admissió o in
admissió del sol·licitant.
No s’adquirirà la condició de soci si no es satisfà la quota d’inscripció en la quantitat i forma
que estableixi la Junta Directiva.
Article 23.- Els socis podran sol·licitar la seva baixa a l’Associació voluntàriament, però això
no els exclourà de satisfer les obligacions que tinguin pendents amb ella.
La Junta Directiva podrà separar de l’Associació aquells socis que cometin actes que els
facin indignes de seguir formant-ne part.
Article 24.- Els membres de l’Associació tindran els drets següents:
Participar en les activitats que promogui l’Associació i en els actes socials que
organitzi.
Prendre part amb veu i vot a l’Assemblea General.
Elegir i ser elegits membres dels òrgans de govern de l’Associació.
Disposar d’un exemplar dels Estatuts i tenir coneixement dels acords adoptats pels
òrgans directius.
Conèixer l’estat de comptes dels ingressos i les despeses de l’Associació.
Article 25.- Els membres de l’Associació tindran les obligacions següents:
Acatar els presents Estatuts i els acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General i
per la Junta Directiva.
Abonar les quotes d’entrada i les quotes periòdiques que acordi la Junta Directiva.
Desenvolupar fidelment les obligacions inherents al càrrec que exerceixin.
Article 26
1.
2.

L'Associació no te un patrimoni fundacional, essent el límit de pressupost el que
anualment assenyali l'Assemblea Ordinària.
Es podrà crear un Fons Social d'Ajuda, amb un mínim d'un 5% dels ingressos totals de
cada exercici, per poder realitzar les activitats de desenvolupament personal i social
de tots aquells nens i nenes nascuts a Etiòpia que resideixin a l'Estat Espanyol (apartat
c de l'article 2 dels Estatuts de l'Associació).

Article 27.- Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament de les activitats
socials seran els següents: – Les quotes d’entrada que estableixi la Junta Directiva. – Les
quotes periòdiques que aquesta acordi. – Els donatius o llegats que facin els socis o terceres
persones. – Els ingressos que obtingui l’Associació mitjançant activitats lícites que acordi
portar a terme la Junta Directiva, sempre dins de les finalitats estatutàries.
Article 28.- En cas de dissoldre’s l’Associació, les quantitats que resultin de la liquidació del
seu patrimoni, una vegada satisfetes totes les obligacions pendents i deutes si n’hi hagués,
es distribuiran entre els membres existents en el moment de la dissolució i fins al límit de
les aportacions que haguessin satisfet des de la seva alta a l’Associació.
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CAPÍTOL IV
LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
Article 29.- Els membres de l’Associació no assumeixen responsabilitat per raó de les
obligacions que contreguin amb els particulars que utilitzin els seus serveis de mediació. En
conseqüència, i amb la finalitat de cobrir les possibles contingències que es presentin en el
desenvolupament de la seva tasca, l’Associació contractarà una assegurança de
responsabilitat civil.

CAPÍTOL V
RÈGIM DISCIPLINARI
Article 30.- L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que
incompleixin les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i
molt greus, i les sancions corresponents poden derivar des d’una amonestació fins a
l’expulsió de l’associat, de conformitat amb el que disposi el reglament intern de
l’associació.
El procediment sancionador s’iniciarà d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o
comunicació. La Junta Directiva nomenarà un instructor que tramitarà l’expedient
sancionador i proposarà la resolució final, que ha de ser motivada, i l’adoptarà aquest òrgan
de govern.
Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades podran
sol·licitar que es pronunciï l’Assemblea General, la qual confirmarà o bé sobreseurà la
resolució qüestionada.

CAPÍTOL VI
LA DISSOLUCIÓ
Article 31.- L’Associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb
caràcter extraordinari, expressament amb aquesta finalitat.
a. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes
tant pel que fa a la destinació dels béns i els drets de l’Associació, com pel que fa a la
finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
b. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui
necessari.
c. Els membres de l’Associació estan exclosos de responsabilitat personal. La seva
responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret
voluntàriament.
d. El restant net que resulti de la liquidació s’ha d’entregar directament a l’entitat pública o
privada, que en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació hagi destacat per la seva obra a
favor de qualsevol projecte sobre protecció i desenvolupament de menors necessitats.
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e. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords als quals fan referència els apartats
anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea
General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

CAPÍTOL VII
MECANISMES DE PARTICIPACIÓ DEL RÈGIM DE VOLUNTARIAT
Article 32.- L’Associació quan estableixi la necessitat de col·laboracions amb voluntaris per
les seves activitats, adoptarà la Carta del Voluntariat de Catalunya, aprovada l’any 1996 pel
Parlament de Catalunya, per garantir els drets i els deures dels voluntaris dins la seva
organització.
Les col·laboracions amb voluntaris es fixaran directament amb les entitats de voluntariat,
registrades com entitats d’acció voluntària segons el Pla nacional de l’associacionisme i el
voluntariat aprovat l’any 2008 per la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit i d’acord
amb el que estableix la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, seran les
entitats de voluntariat contractades per l’Associació AFNE les que portaran un llibre o
registre amb la relació dels voluntaris que col·laborin amb les activitats d’AFNE, amb la
descripció de la tasca que fan i de llur capacitació específica que tenen. Fitxer que estarà
subjecte a la normativa de protecció de dades personals.
Aquests Estatuts varen ser aprovats en l’Assemblea General, celebrada el 31 de gener de
2013, en quan a les modificacions de l’apartat b) de l’article 2. I adaptats a la Llei 4/2008, de
24 d’abril , del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, en les modificacions efectuades en el
seu article 1 i en la resta del seu articulat, en especial els articles 9,11 i 32, pel que fa a la
manera de destituir-ne i renovar-ne els membres de l’òrgan de govern, procediment
d’aprovació de les actes dels òrgans col·legiats i mecanismes de participació del règim de
voluntariat.
Els presents estatuts han estat aprovats en l’Assemblea General Extraordinària de Socis,
celebrada el 20 de juny de 2020.
La Secretària,

Vist i plau. La Presidenta

Cristina Pou Matarranz

Anna M. Canals Gonzàlez
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Cristina Pou Matarranz, amb D.N.I. 35114384P , Secretària de la Junta Directiva de l’
ASSOCIACIÓ AFNE,
CERTIFICA:
Els presents estatuts han estat aprovats en l’Assemblea General Extraordinària de Socis,
celebrada el 20 de juny de 2020
Per deixar-ne constància expedeixo la certificació corresponent amb el vist-i-plau del President.
Barcelona, a 14 de setembre de 2020

La secretària
Cristina Pou Matarranz

Vist-i-plau de la Presidenta
Anna M. Canals Gonzàlez
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

Document 01058w78Q93c21F signat
electrònicament i validat per CATCert

Certifico que aquests estatuts concorden amb els originals de l’entitat,
les dades d’inscripció de la qual consten a continuació.

Núm. d’inscripció 28861
Data Resolució 21/10/2020
Secció 1a del Registre d’Associacions
La Responsable d’inscripcions i assentaments registrals
Data 27 d'octubre de 2020
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