Aplec Scout, escoltisme adult de Mallorca

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ
PREÀMBUL
El 10 de desembre de 1987 a Palma de Mallorca se celebra l'assemblea constitutiva de
l'associació, s'aproven els seus estatuts, quedant constituïda una associació sense ànim
de lucre que es regirà pels següents Estatuts.
TÍTOL I: NOM, PRINCIPIS, OBJECTE, DOMICILI I DURADA.
1. La denominació de l'associació és APLEC SCOUT, Escoltisme Adult de Mallorca,
segons acord de l'assemblea extraordinària de socis i sòcies celebrada el 27 de gener de
2013 al Santuari de Lluc, Escorca (Mallorca).
2. L'Associació s'identifica amb els principis de l'Escoltisme i per aquest motiu
s'esforçarà per: defensar els Drets Humans, treballar per la pau, la comprensió
internacional i la justícia, amb una perspectiva progressista de la societat mallorquina
actual.
3. L'Associació es proposa i té com a abjecte:
A) Mantenir viu en els seus membres l'esperit de l'Escoltisme.
B) Donar suport activament a l'Escoltisme en el seu propòsit de formar
ciutadans responsables i compromesos. Per a la realització d'aquest objecte, podrà
promoure i organitzar activitats o serveis que responguin a les iniciatives dels seus
associats, així com fomentar la col·laboració amb els moviments escoltes d'acord amb
les necessitats d'aquests i les possibilitats de l'Associació.
C) Mantenir lligams de germanor amb altres associacions semblants, tant en
l'àmbit nacional com estatal i internacional.
D) Com a ciutadans responsables i compromesos amb la nostra cultura, llengua
i nació, defensar i promoure els valors que configuren el nostre poble.
E) Assumir les arrels cristianes que comporten la nostra identitat.
4. L'Associació tindrà el seu domicili a Palma, carrer del Seminari, 4. La Junta Directiva
podrà canviar el domicili social dins de la mateixa població donant compte de l'acord a
tots els socis i als organismes oficials pertinents.
5. La durada de l'Associació és per temps indefinit, i l'àmbit de realització de les seves
activitats el constitueix, principalment, Mallorca.
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TÍTOL II: ELS SOCIS I SÒCIES, DRETS I DEURES.
6. Podran ser membres de l'Associació les persones físiques majors d'edat que hagin
estat escoltes o guies, o que d'alguna manera s'hagin identificat amb l'objecte del
Moviment Escolta i el Guiatge de Mallorca, i hagin estat admesos com a tals per la
Junta Directiva.
7. Són drets dels socis:
A) Assistir, amb veu i vot, a les Assemblees.
B) Presentar proposicions per al govern i administració de l'Associació a
l'Assemblea General o a altres instàncies de la direcció de l'Associació.
C) Poder elegir i ser elegits per als càrrecs de la Junta Directiva, sempre que
tinguin un any d'antiguitat com a socis.
D) Participar i ser beneficiaris dels serveis i activitats que presti l'Associació,
d'acord amb les normes i condicions establertes a l'efecte.
E) Posseir un exemplar dels estatuts.
8. Seran obligacions de tots els socis:
A) Respectar els Estatuts i els acords de l'Assemblea General i de la Junta
Directiva.
B) Abonar les quotes que hagi acordat la Junta Directiva.
C) Complir les obligacions que els pertoqui per raó dels càrrecs que puguin
ocupar en l'Associació.
9. Els socis poden demanar la baixa voluntària de l'Associació quan ho creguin oportú,
sense que això els eximeixi de les obligacions contretes anteriorment amb l'Associació.
10. Els socis podran ser donats de baixa o destituïts dels seus càrrecs per la Junta
Directiva, per infracció reiterada dels Estatuts de l'Associació o dels acords de
l'Assemblea General o de la Junta Directiva. Contra aquesta decisió, el soci afectat
podrà apel·lar davant l'Assemblea General, que decidirà en darrer extrem.
TÍTOL III: ÒRGANS DIRECTIUS.
11. La direcció i administració de l'Associació seran exercides per l'Assemblea General i
la Junta Directiva.

2

Aplec Scout, escoltisme adult de Mallorca

CAPÍTOL I: ASSEMBLEA GENERAL.
12. L'Assemblea General de socis, degudament convocada i vàlidament constituïda, és
l'òrgan sobirà de l'expressió de la voluntat social i els seus acords, degudament
adoptats, són obligatoris per a tots els socis. Pot ser ordinària i extraordinària.
L'Assemblea es reunirà en sessió ordinària una vegada a l'any i serà convocada dintre
del primer trimestre natural, per aprovar el pla general d'actuació de l'Associació,
censurar la gestió de la Junta Directiva, aprovar –si s'escau- l'acta de l'Assemblea
anterior i els pressupostos anyals d'ingressos i despeses així com l'estat de comptes de
l'exercici anterior; fixar la quota indicativa dels socis per a l'exercici següent; elegir,
quan calgui, els membres de la Junta Directiva i tractar tots els altres punts de l'ordre
del dia que els socis, dintre el quart trimestre de cada any, hagin sol·licitat de la Junta
Directiva que s'incloguin a la convocatòria.
13. L'Assemblea es reunirà en sessió extraordinària quan, segons les disposicions
vigents i els Estatuts, el caràcter dels assumptes a tractar ho reclamin, quan ho
consideri necessari la Junta Directiva o quan la requereixi la dècima part, com a mínim,
dels associats.
Seran causa d'Assemblea General Extraordinària, la remoció de càrrecs de la Junta
Directiva per dimissió o acabament dels seus membres; la modificació dels Estatuts;
l'alienació o gravamen de béns immobles; la dissolució de l'Associació, o per motiu de
qualsevol altra raó que no sigui objecte de l'Assemblea General Ordinària i que no hagi
estat proposada pel deu per cent dels associats.
14. La convocatòria de les assemblees, tant ordinàries com extraordinàries, es farà per
escrit, indicant el lloc, data i hora de la reunió i s'hi expressarà l'ordre del dia. Les
convocatòries s'efectuaran amb quinze dies d'antelació, com a mínim, a la data de la
celebració i s'hi podrà fer constar la data i l'hora de la segona convocatòria, si s'escau.
La convocatòria s'adreçarà als socis per correu ordinari i al domicili de cada soci que
consti a l'Associació.
15. Les Assemblees, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàlidament
constituïdes en primera convocatòria quan la concurrència entre presents i
representats, sigui com a mínim del vint per cent del nombre de socis, i en segona
convocatòria podrà celebrar-se la reunió sigui quin sigui el nombre d'assistents.
Els socis que no puguin assistir a l'Assemblea podran delegar la seva representació i vot
a un altre soci mitjançant un escrit dirigit al president de la Junta Directiva i per a cada
Assemblea en concret. En cap cas un sol soci podrà ostentar més de dues delegacions
de vot.
16. Els acords de les assemblees s'adoptaran per majoria de vots. Això no obstant,
caldrà el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de socis presents i
representats per decidir sobre modificació dels Estatuts i dissolució de l'Associació.
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CAPÍTOL II: LA JUNTA DIRECTIVA.
17. El President i la Junta Directiva, integrada com a mínim per set membres, seran
elegits per un període de dos anys mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret dels
associats en candidatura tancada.
La relació de socis que figuri a cada candidatura no serà inferior a set ni superior a
quinze. Al davant de cada nom hi constarà el càrrec que haurà d'ocupar a la Junta. Les
candidatures seran avalades per un mínim de deu socis i cap soci podrà presentar més
d'una candidatura.
En qualsevol cas les candidatures presentades quedaran exposades per un període de
deu dies abans de procedir a l'elecció. En el supòsit que existís una sola candidatura, no
procedirà la celebració de la votació i els seus components seran proclamats com a
membres de la Junta Directiva, per la Junta Electoral que, prèviament i en qualsevol cas
s'haurà constituït.
Els membres de la Junta no podran percebre cap retribució o compensació pels seus
càrrecs ni dur a terme serveis retribuïts d'índole professional efectuats a favor de
l'Associació.
18. Correspon a la Junta Directiva decidir sobre l'admissió i baixa de socis i sòcies,
programar i dirigir les activitats socials, portar la gestió econòmica i administrativa de
l'Associació, convocar l'Assemblea General, proposar a aquesta el pressupost anual
sotmetent-lo a la seva aprovació així com el balanç i l'estat de comptes de l'exercici
anterior.
19. La Junta Directiva es reunirà a instància del president o de dos dels seus membres, i
serà presidida pel president, en defecte d'aquest pel vicepresident i mancant ambdós,
la presidirà el membre de més edat de la Junta.
Els membres de la Junta Directiva podran delegar la seva representació a altre membre
directiu, però cap dels assistents podrà representar a més d'un absent.
Per a prendre acords vàlids, seran necessaris l'assistència de la meitat dels membres.
Els acords es prendran per la majoria de vots dels concurrents i, en cas d'empat,
decidirà el vot del president.
20. La Junta Directiva autoritzarà als socis perquè puguin crear comissions per a la
preparació o realització de qualsevol acte o activitat i vetllarà perquè es duguin a
terme, d'acord amb els objectius de l'Associació.
Cadascun dels components de la Junta, tindrà els deures propis del seu càrrec, els que
neixin de les comissions que es puguin crear i per les quals hagin estat designats, i molt
especialment el d'assistir a les reunions de la Junta Directiva. L'absència injustificada,
dintre d'un any, a tres reunions de la Junta Directiva, consecutives o no, comportarà la
cessació del càrrec mitjançant comunicació escrita amb acusament de rebut.
21. La Junta Directiva estarà formada pel President/a, el Vicepresident/a, el
Secretari/a, el Tresorer/a i un nombre de Vocals no inferior a tres ni superior a quinze.
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Correspon:
A) Al President/a:
Convocar les sessions de la Junta Directiva i, previ acord d'aquesta, les de
l'Assemblea General.
Presidir i dirigir les reunions; ostentar la representació de l'Associació
judicialment i extrajudicialment.
Vetllar pel compliment dels acords vàlidament adoptats.
B) Al Vicepresident/a:
Substituir al President en casos d'absència, malaltia o impossibilitat d'exercir el
càrrec per qualsevol causa.
C) Al Secretari/a:
Rebre i tramitar les sol·licituds d'ingrés de nous socis.
Portar i custodiar els llibres socials i en especial els d'actes i de registre de socis i
sòcies, donant compte al Tresorer de totes les altes i baixes.
Portar la direcció de tots els treballs administratius de l'Associació, redactar les
actes de totes les reunions, transcriure-les en el llibre corresponent i lliurar-ne
certificacions amb el vistiplau del President o del Vicepresident.
Tenir cura de la correspondència de l'Associació, excepte la de tresoreria,
arxivant-la degudament, així com els altres documents.
Amb la finalitat d'alleugerir el Secretari en els treballs de secretaria, la Junta
podrà assignar d'entre els vocals un Vicesecretari.
D) Al tresorer/a: dirigir la comptabilitat de l'Associació i recaptar i custodiar els
fons, així com donar compliment a les ordres de pagament que doni la Junta Directiva.
22. Per acord de la Junta Directiva, dos dels titulars dels quatre esmentats càrrecs,
podran atorgar poders especials a favor de qui haurà decidit la mateixa Junta, per a
actes d'adquisició i alienació de béns de tota mena, obrir i tancar comptes i operar amb
entitats bancàries o d'estalvi, i per a ostentar la representació judicial de l'Associació.
23. En el supòsit que, per remocions o baixes o per qualsevol altre causa, es produeixin
vacants en el si de la Junta Directiva, l'elecció per a la provisió de càrrecs s'efectuarà a
l'Assemblea General Ordinària o bé, interinament, els proveirà la mateixa Junta
Directiva. En aquest cas seran ratificades a l'Assemblea General Ordinària més
immediata que es convoqui.
TÍTOL IV: RÈGIM ECONÒMIC
24. l'Associació, en constituir-se, no té patrimoni i el límit del seu primer pressupost
anual no superarà les cinc-centes mil pessetes.
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25. L'exercici econòmic de l'Associació coincidirà amb l'any civil.
26. Els recursos econòmics per al desenvolupament de les activitats socials seran:
A) les quotes d'entrada o periòdiques que determini l'Assemblea General
Ordinària.
B) El producte dels béns i drets que li pertanyin, així com les subvencions, llegats
i donacions que pugui rebre.
C) Els ingressos, producte de les activitats que pugui realitzar dintre del seu
objecte, d'acord amb aquests Estatuts.
En cap cas es distribuiran beneficis.
Les quotes que es fixin sempre tindran la condició d'indicatives i seran, a instància i
voluntat de cada soci, superiors o inferiors. Les variacions de la quota indicativa
s'aplicaran només a instància expressa i escrita de cada soci i per acord de la Junta
Directiva.
27. L'administració dels cabals de l'Associació serà portada per la Junta Directiva, sense
perjudici de l'aprovació de comptes que pertoca a l'Assemblea.
TÍTOL V: DISSOLUCIÓ
28. L'Associació es dissoldrà per voluntat dels socis expressada en Assemblea General
Extraordinària, per les causes determinades a l'Article 39 del Codi Civil i per sentència
judicial.
29. En cas d'acordar-se la dissolució, la mateixa Assemblea General Extraordinària
elegirà una comissió liquidadora integrada per un nombre senar de membres, els quals
es faran càrrec de l'actiu per extingir el passiu, i destinar el sobrant, si n'hi ha, a
qualsevol entitat legalment constituïda amb finalitat igual o el més semblant possible a
la d'aquesta Associació, radicada preferentment a Mallorca.
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