
ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ
ESPAI D'ARTS ESCÈNIQUES

DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Capítol I. La denominació, els fns i el domicili

Article 1

Amb la denominació Espai d'Arts Escèniques de Sant Quirze del Vallès es consttueii
aquesta enttatt  que regula les seves actvitats d'acord amb el  que estableii  la Llei
4/2008t de 24 d'abrilt del llibre tercer del Codi civil de Catalunyat relatu a les persones
jurídiques; la Llei orgànica 1/2002t de 22 de marct reguladora del dret d'associaciót i els
seus estatuts.

Article 2

L'objectu de l'associació es promouret formar ent creart  desenvolupar i eihibir arts
escèniques.  Per  aconseguir  aquestes  fnalitatst  l'associació  realitza  les  actvitats
següents:
1. Organització de tallers de formació en arts escèniques per a infantst joves i adults.
2. Producció i eihibició d'espectacles escènics.
3. Cooperació amb altres enttats dedicades a les arts escèniques al poblet a Catalunya
i al món.
En queda eiclòs tot ànim de lucre.

Article 3

1. El domicili de l'associació s'estableii a la Plaça de la Vilat 4 de Sant Quirze del Vallès.
2. Les funcions d'aquesta associació s’eierceiien majoritàriament a Catalunya.

Capítol II. Els membres de l'associació i els seus drets i obligacions

Article 4

Poden  formar  part  de  l'associació  totes  les  persones  fsiques  i  jurídiques  quet  de
manera lliure i voluntàriat tnguin interès en les seves fnalitatst i accepten abonar a
l'associació la quota de pertnència que aquesta decideiii.
Pel que fa a les persones fsiques:
1. Cal que tnguin capacitat d'obrar.
2. Cal que la seva sol·licitud sigui acceptada en primera instància per la Junta Directva i
posteriorment ratfcada per l'assemblea.



3. Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipatst
necessiten el consentment dels pares o tutors per ser socis de ple drett amb dret de
vot a les assemblees generalst i no poden ser elegits per càrrecs de representació.
4. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició de soci i eiercir els drets derivats
d'aquesta condició per mitja dels seus representants legals. No poden ser elegits per
càrrecs de representació.
Pel que fa a les persones jurídiques:
1. La sol.licitud d'ingrés ha de ser acordadat en primera instànciat per l'assemblea.
2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestó no han d'eicloure la
possibilitat de formar part d'una associació.
Per integrar-se a l'associació cal presentar una sol.licitud per escrit a la Junta Directvat
que  prendrà  una  decisió  en  primera  instància  sobre  la  petció  i  la  comunicarà  a
l'assemblea en la primera reunió que tngui lloct que la aprovarà defnitvament.

Article 5

Són drets dels membres de l'associació:
1. Assistr amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per eiercir càrrecs directus.
3. Eiercir la representació que se'ls confereiii en cada cas.
4. Intervenir en el gestó i les gestonst en els serveis i  les actvitats de l'associaciót
d'acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Eiposar a l'Assemblea tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la
vida de l'associació i més efcaç la realització dels objectus socials bàsics.
6. Sol.licitar i obtenir eiplicacions sobre l'administració i la gestó de la Junta Directva
o dels representants de l'associació.
7. Ser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinaries.
8. Rebre informació sobre les actvitats de l'associació.
9. Fer us dels serveis comuns que l'associació estableiii o tngui a la seva disposició.
10. Formar part dels grups de treball.
11. Tenir un eiemplar dels estatuts.
12. Consultar els llibres d'actes i estat de comptes de l'associació.

Article 6

Son deures dels membres de l'associació:
1. Comprometre's amb les fnalitats de l'associació i partcipar actvament per assolir-
les.
2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotest derrames i
altres aportacions econòmiques fiades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.
3. Complir la resta d'obligacions que resultn de les disposicions estatutàries.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de gestó de l'associació.

Article 7



Son causes per ser donat de baiia de l'associació:
1. Que ho decideiii la persona interessadat que ha de comunicar per escrit al Secretari
la seva decisió.
2. No satsfer les quotes fiades.
3. No complir les obligacions estatutàries.

Capítol III. L'Assemblea

Article 8

1. L'Assemblea de tots els membres de l'associació es l'òrgan sobirà de l'associació; els
seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l'associaciót reunits en Assemblea legalment consttuïdat decideiien
per majoria els assumptes que son competència de l'Assemblea.
3.  Tots  els  membres  queden  subjectes  als  acords  de  l'Assembleat  incloent-hi  els
absentst els qui en discrepen i els presents que s'han abstngut de votar.

Article 9

L'Assemblea General te les facultats següents:
a) Aprovart si escaut la gestó de l'òrgan de gestót el pressupost i els comptes anuals.
b) Elegir i separar el Presidentt Secretarit Tresorer i controlar-ne l'actvitat.
c) Modifcar els estatuts.
d) Acordar la forma i l'import de les contribucions al fnançament de l'associació o al
pagament  de  les  seves  despesest  incloent-hi  les  aportacions  al  patrimoni  de
l'associació.
e) Acordar la transformaciót la fusiót l'escissió o la dissolució de l'associació.
f) Acordar l'ingrés i la baiia en federacions o confederacions.
g) Sol.licitar la declaració d'utlitat publica.
h) Aprovar el reglament de regim intern i les seves modifcacions.
i) Ratfcar les sol.licituds presentades per ser socit i també les baiies degudes a una
raó diferent de la separació defnitva.
j) Debatre i decidirt  si escaut les baiies disciplinaries i les altres sancions per faltes
molt greus.
k) Resoldre sobre les qüestons que no estguin eipressament atribuïdes a cap altre
òrgan de l'associació.

Article 10

1. L'Assemblea es reuneii en sessió ordinària com a mínim un cop l'anyt dins dels sis
mesos següents a la data de tancament de l'eiercici econòmic.
2.  l'òrgan  de  gestó  pot  convocar  l'assemblea  general  amb  caràcter  eitraordinari
sempre que ho consideri convenientt i ho ha de fer quan ho sol.licit un 10 % dels socis;



en aquest cast l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de
la sol.licitud.

Article 11

1. L'Assemblea es convocada per l'òrgan de gestó mitjançant una convocatòria que ha
de contenirt com a mínimt l'ordre del diat el lloct la data i l'hora de la reunió.
2.  La  convocatòria  s'ha  de  comunicar  quinze  dies  abans  de  la  data  de  la  reuniót
individualment  i  mitjançant  un  escrit  adreçat  al  domicili  que  const en  la  relació
actualitzada de socis que ha de tenir l'associació.
3. Les reunions de l'Assembleat les presideii el President de l'associació. Si no hi est
l'han de substtuirt successivamentt el secretarit el tresorer o el membre de mes edat
de l'Assemblea. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateii càrrec a l'Associació.
4.  El  secretari  redacta  l'acta  de  cada  reuniót  que  ha  de  signar  juntament  amb  el
President.  Hi  ha  de  fgurar  un  eitracte  de  les  deliberacionst  el  teit  dels  acords
adoptatst el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. Al
començament de cada reunió de l'Assemblea es llegeii l'acta de la sessió anterior a f
que  s'aprovi  o  s'esmeni.  Cinc  dies  abanst  de  tota  manerat  l'acta  i  qualsevol  altra
documentació ha d'estar a disposició dels membres de l'assemblea al local social i/o
accessible telemàtcament.

Article 12

1.  L'Assemblea  es  consttueii  vàlidament  sigui  quin  sigui  el  nombre  de  persones
associades  presents  o  representadest  sempre  i  quan  la  convocatòria  s’hagi  fet
estatutàriament.
2. El 10 % dels socis poden sol.licitar a l'òrgan de gestó la inclusió en l'ordre del dia
d'un o mes assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assembleat poden
fer-ho dins el primer terç del període compres entre la recepció de la convocatòria i la
data en que aquest òrgan s’ha de reunir.
l'assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del
diat llevat que s’hagi consttuït amb caràcter universal o que els acords es refereiiin a
la convocatòria d'una nova assemblea.

Article 13

1. En les reunions de l'Assembleat correspon un vot a cada membre de l'associació.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la modifcació dels estatutst la dissolució de l'associaciót la
consttució  d'una  federació  amb  associacions  similars  o  la  integració  en  una  de  ja
eiistentt i la disposició o alienació de benst es requereii una majoria qualifcada dels
socis presents o representats (els vots afrmatus superen la meitat dels emesos). En
qualsevol cast l'elecció de Presidentt Secretarit Tresorer i altres càrrecs representatus
i/o de gestót  si  es presenten diverses  candidaturest  es  fa  per  acord de la majoria
simple o relatva dels socis presents o representats (mes vots a favor que en contra).



4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una copia de la llista
dels socis i dels seus domicilis i adreces de correu electrònict sempre que se n’hagi
obtngut l'autorització eipressa.

Capítol IV. La Junta Directia

Article 14

1.  La  Junta  Directva  administra  i  gestona  l'associació.  Componen aquest  òrgan  el
Presidentt el secretarit i el tresorer i a més de tots aquells membres de l'assemblea que
aquesta hagi anomenat eipressament amb fnalitat representatva.
2. l'elecció dels membres de la Junta Directvat que han de ser majors d'edatt estar
associatst  estar  al  corrent  de  pagament  de  les  quotes  o  altres  contribucions
obligatòries aprovades estatuàriamentt es fa per votació de l'Assemblea. 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 certfcatt emes pel secretari sortnt amb el vistplau del
President sortntt que ha d'incloure també l'acceptació de les persones que passen a
ocupar aquests càrrecs.
4. Els membres de la Junta Directva eierceiien el càrrec gratuïtament.

Article 15

1. Els membres de la Junta Directva eierceiien el càrrec durant un periode3 de tres
anys sense perjudici que puguin ser reelegits.
2. El cessament dels càrrecs abans d'eitngir-se el termini reglamentari del seu mandat
pot
esdevenir-se per:
a) mort o declaració d'absènciat en el cas de les persones fsiquest o eitnciót en el cas
de les
jurídiques
b) incapacitat o inhabilitació
c) renuncia notfcada a l'òrgan de gestó
d) separació acordada per l'Assemblea
e) qualsevol altra causa que estableiiin la llei o els estatuts.
3. Les vacants que es produeiiin a la Junta Directva s'han de cobrir en la primera
reunió de l'Assemblea que tngui  lloc.  Mentrestantt  un membre de l'associació pot
ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16

1. La Junta Directva te les facultats següents:
a) Eiecutar les decisions preses per l'Assembleat administrar i  gestonar l'associació
d'acord amb les normest instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableiii. 



b)  Prendre  els  acords  que  calgui  en  relació  amb  la  compareiiença  davant  dels
organismes públics i per eiercir tota mena d'accions legals i  interposar els recursos
pertnents.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleiiin els acords que s'hi
adoptn.
f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada eiercici a l'Assemblea perquè els
aprovit i confeccionar els pressupostos de l'eiercici següent.
g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
h)  Inspeccionar  la  comptabilitat  i  preocupar-se  perquè  els  serveis  funcionin  amb
normalitat.
i) Proposar a l'assemblea la creació de grups de treball per aconseguir de la manera
mes efcient i  efcaç els fns de l'associaciót i  autoritzar els actes que aquests grups
projectn dur a terme.
j) Dur a terme les gestons necessàries davant d'organismes públicst enttats i altres
personest per aconseguir:
-subvencions o altres ajuts
-l'ús de locals o edifcis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i
també un centre de recuperació ciutadana
k)  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 dels fons es
determina a l'artcle 28.
l) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne
compte en la primera reunió de l'Assemblea.
m) Qualsevol altra facultat que no estgui atribuïda d'una manera especifca a cap altre
òrgan de gestó de l'associació o que li hagi estat delegada eipressament. En aquests
casost  les  resolucions  sempre seran  provisionals  i  s’haurà  de  ratfcar  a  la  primera
reunió de l'Assemblea.

Article 17

1. La Junta Directvat convocada prèviament pel President o per la persona que l'hagi
de  substtuirt  s'ha  de  reunir  en  sessió  ordinària  amb  la  periodicitat  que  els  seus
membres decideiiint que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.
2. S'ha de reunir en sessió eitraordinària quan el President la convoqui amb aquest
caràcter o be si ho sol.licita un terç dels membres que la componen.

Article 18

1. Els membres de la Junta Directva estan obligats a assistr a totes les reunions que es
convoquint encara quet per causes justfcadest poden eicusar-se'n. l'assistència del
President o del Secretari o be de les persones que els substtueiiin hi es necessària
sempre.
3. La Junta Directva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19



La  Junta  Directva  pot  delegar  alguna  de  les  seves  facultats  en  una  o  diverses
comissions o grups de treball si ho ratfca l'assemblea.

Article 20
Els acords de la Junta Directva s'han de fer constar en el llibre d'actes i els han de
signar el secretari i el President.

Capítol V. La presidència

Article 21

1. Son pròpies de la presidència les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l'associaciót per delegació de l'Assemblea General.
b) Presidir i dirigir els debatst tant de l'Assemblea com de la Junta Directva.
c) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea i de la Junta Directva.
e)  Visar  les  actes  i  els  certfcats  confeccionats  pel  Secretari  i  pel  Tresorer  de
l'associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l'Assemblea o la Junta
Directva.
2. El President es substtuïtt en cas d'absència o malaltat pel Secretarit el Tresorer o be
el membre de mes edat de l' associaciót per aquest ordre.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 22

La tresoreria te com a funció la custodia i el control dels recursos de l'associaciót com
també l'elaboració del pressupostt el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre
de caiia. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures
aprovades per la Junta Directvat les quals han de ser visades prèviament pel Presidentt
i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o estalvi.

Article 23

El Secretari ha de custodiar la documentació de l'associaciót aiiecart redactar i signar
les  actes  de  les  reunions  de  l'Assemblea  General  i  la  Junta  Directvat  redactar  i
autoritzar els certfcats que calgui lliurart i també portar el registre de socis.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 24



La creació i consttució de qualsevol comissió o grup de treballt l'han de plantejar els
membres  de  l'associació  que  vulguin  formar-lost  que  n'han  d'assabentar  la  Junta
Directva i eiplicar les actvitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directva s'ha d'ocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treballt i
un cop al mes ha de rebre de les persones que se n’encarreguin un informe detallat de
les seves actuacionst que hauran de ser ratfcades per l'Assemblea a la primera reunió
ordinària que tngui lloc.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 25

Els recursos econòmics de l'associació es nodreiien de:
a) les quotes que fia l'Assemblea per als seus membres
b) les subvencions ofcials o partculars
c) les donacionst les herències o els llegats
d) les rendes del patrimoni mateii o be d'altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 26

Tots  els  membres  de  l'associació  tenen  l'obligació  de  sostenir-la  econòmicamentt
mitjançant  quotes  o  derramest  de  la  manera  i  en  la  proporció  que  determini
l'Assemblea.
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrést quotes periòdiques mensuals —que
s'han  d'abonar  per  mesost  trimestres  o  semestrest  segons  el  que  disposi  la  Junta
Directva— i quotes eitraordinàries.

Article 27

L'eiercici econòmic coincideii amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 28

En  els  comptes  corrents  o  llibretes  d'estalvis  obertes  en  establiments  de  crèdit  o
d'estalvit hi han de fgurar les signatures del President i del Tresorer.

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 29

Només l'assemblea pot sancionar les infraccions comeses pels socis.



Aquestes infraccions es poden qualifcar de lleust greus i  molt  greust i  les sancions
corresponents  poden  anar  des  d'una  amonestació  fns  a  l'eipulsió  de  l'associaciót
segons el que estableiii el reglament intern.
El procediment sancionador s'inicia d'ofci o be com a conseqüència d'una denúncia o
comunicació.
En  el  termini  de  10  diest  la  Junta  Directva  nomena  un  instructort  que  tramita
l'eipedient sancionador i ho comunica a l'assemblea en el termini de 15 dies. Reunida
l'assemblea i desprès d'haver escoltat el presumpte infractort aquesta debatrà el cas i
prendrà una decisió per votació majoritària.

Capítol X. La dissolució

Article 30

l'associació  pot  ser  dissolta  si  ho  acorda  l'Assembleat  convocada  amb  caràcter
eitraordinari eipressament per a aquest f.

Article 31

1. Un cop acordada la dissoluciót l'Assemblea ha de prendre les mesures oportunes
tant  pel  que fa  a  la  destnació dels  bens i  drets  de l'associaciót  com a la  fnalitatt
l'eitnció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2.  L'Assemblea  esta  facultada  per  elegir  una  comissió  liquidadora  sempre  que  ho
cregui necessari.
3.  Els  membres  de  l'associació  estan  eiempts  de responsabilitat  personal.  La  seva
responsabilitat  queda  limitada  a  complir  les  obligacions  que  ells  mateiios  hagin
contret voluntàriament.
4. El romanent net que result de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'enttat
publica  o  privada  sense  afany  de  lucre  quet  en  l'àmbit  territorial  d'actuació  de
l'associaciót hagi destacat mes en la seva actvitat a favor d'obres benefques.
5. Les funcions de liquidació i d'eiecució dels acords a que fan referencia els apartats
anteriors d'aquest mateii artclet son competència de la Junta Directva si l'Assemblea
no  confereii  aquesta  missió  a  una  comissió  liquidadora  especialment  designada  a
aquest efecte.

Estatuts aprovats a Sant Quirze del Vallèst 8 de Maig de 2017.


