E S TAT U T S

Capitol I. La denominaciö, eis fins iel domicili
Article 1

Amb la denominaciö Associaciö SunshineUp Kids Home es constitueix aquesta entitat, que regula les
seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Ilibre tercer del Codi civil

de Catalunya, relatiu ales persones juridiques; la Llei orgänica 1/2002, de 22 de marg, reguladora del
dret d’associaciö, ieis seus estatuts.
Article 2

Eis fins de l’associaciö sön:

1La obtenciö de medis econömics imaterials destinats ala manutenciö iescolaritzaciö dels nens en

situaciö d' abandonament que viuen en el barri marginal denominat RDC sifuada ala poblaciö de
Swakopmund, Namibia.

2.- Possibilitar una alimentaciö sana iequilibrada per tal de que eis menors es desenvolupin
normalment.

3.- Proveir-Ios d'atenciö medica per asolventer eis problemes de desenvolupament motriu idel
aparell digestiu que la majoria presenten.

4.- Aconseguir material com Ilibretes, ordinadors etc. per que tant eis menors escolaritzats com eis
que assoleixen educaciö superior disposin dels mitjans necessaris per acompletar eis estudis. Tambe
en previsiö de possibles situacions de pandemia osimilar, per tal de que puguin mantenir el contacte
virtual amb l'escola.

5.- En una etapa posterior la fundaciö d'una llar d'acollida d'infante en situaciö d'abandonament.
6.- El lloguer ocompra d' una casa per acollir-los.

7.- L' empleament d'una omes persones per atendre eis nens, depenent del seu nombre.
8.- Facilitar l'acces al'educaciön de les dones de la comunitat, per tal de erradicar l'analfabetisme i
fomentar l'educaciö dels seus fills.

9.- Apoiar ales dones de la comunitat al'hora de buscar feina ifomentar la creaciö de microempreses
d'elaboraciö de productes artesanals tradicionals.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associaciö realitza les activitats següents;
1.- La recaudaciö de fons monetaris de personas oentidtats iempreses mitjan^ant comunicaciö.
2.- Participaciö afires ievents colectius ide pröpia organitzaciö per vendre les artesanies. Xerrades
explicatives ipresentacions videogräfiques.
3.- La recaptaciö de material escolar imedic.
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4.- La captaciö de socis con aportacions mensuals, anuals oöniques.
La presidenta yeis membros isocis podrän proposar la incorporaciö d'altres activitates.
En queda exclös tot änim de lucre.
Artete 3

1.

El domicili de rassociadö s’estableix aSant Andreu de Llavaneres, iradica al carrer Avinguda
Rocaferrera, num 26.

2,

Les funcions d’aquesta associaciö s'exerceixen majoritäriament aCatalunya. L'associaciö
tambe podrä exercir funcions ala resta de l'Estat Espanyol ials Estats Europeus.

Capitol II. Eis membres de l’associaciö ieis seus drets iobligacions
Article 4

Poden formar part de l'associaciö totes les persones fisiques ijurfdiques que, de manera Iliure i
voluntäria, tinguin interes en les seves finalitats.
Pel que fa ales persones fisiques;
1.

Cal que tinguin capacitat d’obrar.

2.

Si sön menors en edats compreses entre eis 14 ieis 18 anys ino estan emancipats,
necessiten el consentiment dels pares otutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot ales
assemblees generals, ino poden ser elegits membres de la Junta Directiva.

3,

Eis menors de 14 anys poden adquirir la condiciö de soci iexercir eis drets derivats d’aquesta
condiciö per mitjä dels seus representants legals.

Pel que fa ales persones juridiques:

1. La soMicitud d’ingres ha de ser acordada per l’örgan competent.
2. Les normes per les quals es regula la persona jurfdica en qüestiö no han d'excloure la
possibilitat de formar part d’una associaciö.

Per integrar-se auna associaciö cal presentar una sol licitud per escrit ala Junta Directiva, la quäl
prendrä una decisiö sobre la peticiö en la primera reuniö que tingui Hoc ila comunicarä al’assemblea
general mes immediata.

1. Lacondiciö de soci ha de ser congruent amb la denominaciö iles finalitats de l’associaciö.
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Article 5

Sön drets dels membres de l’associacio;

1. Assistir amb veu ivot ales reunions de l’Assemblea General.

2. Elegir oser elegits per als llocs de representaciö oper exercir cärrecs directius.
3. Exercir la representaciö que se’ls confereixi en cada cas.

4. Intervenir en el govern iles gestions, en eis serveis iles activitats de l'associaciö, d'acord amb les
normes legals iestatutäries.

5. Exposar al'Assemblea iala Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir afer mes
plena la vida de l’associaciö imes eficag la realitzaciö dels objectius socials bäsics.
6. Sol-licitar iobtenir explicacions sobre l'administraciö ila gestiö de la Junta Directiva odels
mandataris de l'associaciö.

7. Ser escoltats previament al'adopciö de mesures disciplinäries.
8. Rebre informaciö sobre les activitats de l’associaciö.

9. Fer us dels serveis comuns que l’associaciö estableixi otingui ala seva disposiciö.
10. Formar pari dels grups de treball.
11. Tenir un exemplar dels estatuts.
12. Consultar eis Ilibres de l’associaciö.

Article 6

Sön deures dels membres de l'associaciö:

1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associaciö iparticipar activament per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l’associaciö amb el pagament de quotes, derrames ialtres aportacions
econömiques fixades pels estatuts iaprovades d'acord amb aquests.
3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutäries.
4. Acatar icomplir eis acords välidament adoptats pels örgans de govern de l’associaciö,
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Artide 7

Sön causes per ser donat de baixa de l'associaciö:

1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit ala Junta Direr^iva la
seva decisiö.

2, No satisfer les quotes fixades.
3. No complir les obligacions estatutäries.
Capitol III. L*Assemblea General
Artide

8

1. L'Assemblea General es l'örgan sobirä de l'associaciö; eis seus membres en formen part per dret
propi iirrenunciable.

2. Eis membres de l'associaciö, reunits en Assemblea General legalment constituTda, decideixen per
majoria eis assumptes que sön competencia de l'Assemblea.

3, Tots eis membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, indoent-hi eis absente, eis
qui en discrepen ieis presente que s'han abstingut de votar.
Artide

9

L'Assemblea General te les facullats següents:

a) Aprovar, si escau, la gestiö de l’örgan de govern, el pressupost ieis comptes anuals.
b) Elegir iseparar eis membres de l'örgan de govern icontrolar-ne l'activitat.
c) Modificar eis estatuts.

d) Acordar la forma il'import de les contribucions al finangament de l’associaciö oal pagament de les
seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l'associaciö.
e) Acordar la transformaciö, la fusiö, l’escissiö ola dissoluciö de l’associaciö.
f) Acordar l’ingres ila baixa en federacions oconfederacions.

g) SoMicitar la dedaraciö d’utiiitat publica.
h) Aprovar el reglament de regim intern iles seves modificacions.

i) Conöixer les sol licituds presentades per ser soci, itambe les altes iles baixes degudes auna raö
diferent de la separaciö definitiva.
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J) Ratificar, si escau, les baixes disciplinäries iles altres sancions imposades per la Junta Directiva
faltes molt greus.

per

k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuides acap altre örgan de
l’associaciö.

Article 10

1. L'Assemblea General es reuneix en sessiö ordinäria com aminim un cop l'any, dins dels sis mesos
següents ala data de tancament de l’exercici economic.

2. L'örgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caräcter extraordinari sempre que ho

consideri convenient, iho ha de fer quan ho soHiciti un 10 %dels socis; en aquest cas, l'assemblea
ha de tenir Hoc dins el termini de trenta dies acomptar de la soMicitud.
A r t i c l e 11

1. L'Assemblea es convocada per l'örgan de govern mitjangant una convocatöria que ha de contenir,
com aminim, l'ordre del dia, el Hoc, la data il'hora de la reuniö.

2. La convocatöria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reuniö, individualment i

mitjangant un escrit adregat al domicili que consti en la relaciö actualitzada de socis que ha de tenir

l'associaciö.

3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el President de l'associaciö. Si no hi es, l'han de
substituir, successivament, el vicepresident oel vocal de mes edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a
secretari qui ocupi el mateix carrec ala Junta Directiva.

4. El secretari esten l'acta de cada reuniö. que ha de signar juntament amb el President. Hi ha de
figurar un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numeric de les
votacions ila Hista de les persones assistents.

AI comengament de cada reuniö de l'Assemblea General es Hegeix l'acta de la sessiö anterior afi que

s'aprovi os'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta iqualsevol altra documentaciö ha d'estar
adisposiciö dels socis al local social.
Article 12

1. L'Assemblea General es constitueix välidament sigui quin sigui el nombre de persones associades
presents orepresentades.

2. El 10 %dels socis poden soHicitar al'örgan de govern la inclusiö en l'ordre del dia d'un omes

assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terg
del Periode compres entre la recepciö de la convocatöria ila data en que aquest örgan s’ha de reunir.
L’assemblea ünicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, Hevat que
s’hagi constituit amb caräcter universal oque eis acords es refereixin ala convocatöria d’una nova
assemblea general.
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Article 13

1En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot acada membre de l'associaciö.

2. Eis acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents orepresentets.
3. Per adoptar acx>rds sobre la modificaciö dels estatuts, la dissoluciö de l'associaciö. la constituciö
d'una f^eraciö amb associacions similars ola integraciö en una de ja existent, ila disposiciö o
alienaciö de bens, es requereix una majoria qualificada dels socis presents orepresentats (eis vots
afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l'elecciö de la Junta Directiva, si es
presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple orelative dels socis presents o
representats (mes vots afavor que en contra).

4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret auna cöpia de la llista dels socis idels
seus domicilis iadreces de correu electronic, sempre que se n’hagi obtingut l'autoritzaciö expressa.
Capitol IV. La Junta Directiva
Artic/e 14

1. La Junta Directiva regeix, administra irepresenta l'associaciö. Componen aquest örgan el
President, el vicepresident, el secretari, el tresorer ieis vocals,^ cärrecs que han de ser exercits per
persones diferents.

2. L'elecciö dels membres de la Junta Directiva, que han d’estar associats iser majors d'edat, es fa
per votaciö de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions despres d'haver
acceptat el cärrec.

3. El nomenament iel cessament dels cärrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions

mitjan^ant un certificat, emes pel secretari sortint amb el vistiplau de! President sortint, que ha

d’incloure tambö l’acceptaciö de les persones que passen aocupar aquests cärrecs.
4. Eis membres de la Junta Directiva exerceixen el cärrec gratuitament.
Article 15

1. Eis membres de la Junta Directiva exerceixen el cärrec durant un periode® de eine anys, sense
perjudici que puguin ser reelegits.

2. El cessament dels cärrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot

esdevenir-se per:

-2. La composiciö de la Junta Directiva pot ser diferent, perö ha de constar necessäriament d’un
minim de tres membres, entre eis quals hi ha d’haver un President iun secretari.
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a) mort odeclaraciö d’absencia, en el cas de les persones fisiques, oextinciö, en el cas de les
juridiques
b) incapacitat oinhabilitaciö

c) renüncia notificada al’örgan de govern
d) separaciö acordada per l’Assemblea General
e) qualsevol altra causa que estableixin la Hei oeis estatuts.

3. Les vacants que es produeixin ala Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reuniö de
l'Assemblea General que tingui Hoc. Mentrestant, un membre de l'associaciö pot ocupar
provisionalment el cärrec vacant.
Artide

16

1. La Junta Directiva te les facultats següents:

a) Representar, dirigir iadministrar l'associaciö de la manera mes ämplia que reconegui la Llei; aixi
mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'aosrd amb les normes, instruccions i
directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b) Prendre eis acords que calgui en relaciö amb la compareixenga davant dels organismes püblics i
per exercir tota mena d'accions legals iinterposar eis recursos pertinents.
c) Proposar al'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associaciö.

d) Proposar al'Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que eis membres de
l ' a s s o c i a c i ö h a n d e s a t i s f e r.

e) Convocar les assemblees generals icontrolar que es compleixin eis acords que s'hi adopti.
f) Presentar el balang il'estat de comptes de cada exercici al'Assemblea General perque eis aprovi, i
confeccionar eis pressupostos de l'exercici següent.
g) Contractar eis empleats que l’associaciö pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat ipreocupar-se perque eis serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera mes eficient ieficag eis fins de l'associaciö, i
autoritzar eis actes que aquests grups projectin dur aterme.

3. La durada del cärrec pot ser diferent, perö no superior aeine anys.
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j) Nomenar eis vocals de la Junta Dirediva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a
proposta dels mateixos grups.

k) Dur aterme les gestions necessäries davant d'organismes püblics, entitats ialtres persones, per
aconseguir:

-subvencions oaltres ajuts
-l'üs de locals oedifids que puguin arribar aser un Hoc de convivenda icomunicadö itambe un
centre de recuperadö dutadana

I) Obrir comptes corrents iIlibretes d'estalvis aqualsevol establiment de credit od'estalvi idisposar
dels fons que hi hagi en aquest dipösit. La disposiciö dels fons es determina al'article 28,

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst eis estatuts idonar-ne compte en la
primera reuniö de l’Assemblea General,

n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuida d'una manera especifica acap altre örgan de
govern de l'assodadö oque li hagi estat delegada expressament.
Article 17

1. La Junta Directiva, convocada pröviament pel President oper la persona que l’hagi de substituir,
s’ha de reunir en sessiö ordinäria amb la periodicitat que eis seus membres decideixin, que en cap
cas no pot ser inferior auna vegada cada trimestre,“

2, S'ha de reunir en sessiö extraordinäria quan el President la convoqui amb aquest caräcter obe si
ho sol licita un terg dels membres que la componen.®
Article 18

1. La Junta Directiva queda constituTda välidament si s’ha convocat amb antelaciö ihi ha un quörum
de la meitat mes un dels seus membres.

2. Eis membres de la Junta Directiva estan obligats aassistir atotes les reunions que es convoquin,
encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n, L'assistöncia del President odel secretari o
be de les persones que eis substitueixin hi es necessäria sempre.
3. La Junta Directiva pren eis acords per majoria simple de vots dels assistents.

4. Es pot fixar una altra periodicitat.
5. Es pot fixer un altre percentatge.
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Ariele 19

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una odiverses comissions ogrups

de treball si compta, perfer-ho, amb el vot favorable de dos ter^os del seus membres.

2, Tambe pot nomenar, amb el mateix quörum, un ouns quants mandataris per exercir la funcio que
eis confiT amb les facultats que cregui oportü conferir-los en cada cas.

3. No sön delegables la formulaciö dels comptes ni eis actes que hagi d’autoritzar oaprovar
l’Assemblea General.

Article 20

Eis acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el Ilibre d’aetes ieis han de signar el secretari i
el President.

En iniciar-se cada reuniö de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessiö anterior perque
s'aprovi oes rectifiqui, si es procedent.

Capitol V. La presidencia ila vicepresidencia
Artide 21

1. Sön pröpies de la presidencia les funcions següents;
a) Dirigir irepresentar legalment l'associaciö, per delegaciö de l'Assemblea General ide la Junta
Directiva.

b) Presidir idirigir eis debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en eis casos d'empat.
d) Establir la convocatöria de les reunions de l'Assemblea General ide la Junta Directiva.
e) Visar les actes ieis certificats confeccionats pel secretari de l'associaciö.
f) Les atribucions restants pröpies del eärree iles delegades per l'Assemblea General ola Junta
Directiva.

2. El President es substituTt, en cas d'absencia omalaltia, pel vicepresident —si n’hi ha— obe el vocal
de mes edat de la Junta, per aquest ordre.
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Capitol Vf. La tresoreria ila secretaria
Article 22

El tresorer te com afunciö la custodia iel control dels recursos de l'associaciö, com tambe l'elaboraciö

del pressupost, el balanp ila liquidaciö de comptes. Porta un Ilibre de caixa. Signa eis rebuts de
quotes ialtres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals
han de ser visades previament pel President, iingressa el que sobra en dipösits oberts en

establiments de credit oestalvi.

Article 23

El secretari ha de custodiar la documentaciö de l'associaciö, aixecar, redactar isignar les actes de les
reunions de l'Assemblea General ila Junta Directiva, redactar iautoritzar eis certificats que calgui
Iliurar, itambe portar el Ilibre de registre de socis.
Capitol VII. Les comissions ogrups de treball
Article 24

La creaciö iconstituciö de qualsevol comissiö ogrup de treball, l'han de plantejar eis membres de

l'associaciö que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva iexplicar les activitats
que es proposen dur aterme.

La Junta Directiva s'ha d’ocupar d'analitzar les diferents comissions ogrups de treball, iun cop al mes
ha de rebre de les persones que se n’encarreguin un informe detallat de les seves actuacions.
Capitol VIII. El regim economic
Article 25

Eis recursos econömics de l'associaciö es nodreixen de;

a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres
b) les subvencions oficials oparticulars
c) les donacions, les herencies oeis llegats

d) les rendes del patrimoni mateix obe d'altres ingressos que puguin obtenir-se
Article 26

Tots eis membres de l'associaciö tenen l'obligaciö de sostenir-la econömicament, mitjangant quotes o
derrames, de la manera ien la proporciö que determini l'Assemblea General aproposta de la Junta
Directiva.
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L'Assemblea General pot establir quotes d'ingres, quotes periödiques mensuals —que s'han d’abonar
per mesos, trimestres osemestres, segons el que disposi ia Junta Directiv»
exfraordinäries.

iquotes

Article 27

L'exercici economic coincideix amb l’any natural iqueda tancat el 31 de desembre.
Article 28

En eis comptes corrents oIlibretes d'estalvis obertes en establiments de credit od'estalvi, hi han de

figurar les signatures del President, el tresorer iel secretari.

Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser Ia del tresorer

obe Ia del President.

Capitol IX. El regim disciplinari
Article 29

L'örgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis.

Aquestes infraccions es poden qualificar de Ileus, greus imolt greus, iles sancions corresponents
poden anar des d'una amonestaciö fins al’expulsiö de l'associaciö, segons el que estableixi el
reglament intern.

El procediment sancionador s'inicia d'ofici obe com aconseqüencia d'una denüncia ocomunicaciö.
En el termini de 10 dies, Ia Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i
proposa Ia resoluciö en el termini de 15 dies, amb audiencia previa del presumpte infractor. La
resoluciö final, que ha de ser motivada iaprovada per dues terceres parts dels membres de Ia Junta
Directiva, l'adopta aquest örgan de govern tambe dins d'un periode de 15 dies.

En eis casos de sancions per faltes molt greus acordades per Ia Junta Directiva, les persones
interessades poden sol licitar Ia ratificaciö de Ia sanciö davant Ia primera assemblea general que

tingui Hoc.

Capitol X. La dissoluciö
Article 30

L'associaciö pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caräcter extraordinari
expressament per aaquest fi.

6. La data de tancament de l'exercici economic pot ser diferent.
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Article 31

1. Un cop acordada la dissoluciö, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel
que fa ala destinaciö dels bens idrets de l'associaciö, com ala finalitat, l'extinciö ila liquidaciö de
qualsevol operaciö pendent.

2. L'Assemblea estä facultada per elegir una comissiö liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Eis membres de l'associaciö estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat
queda limitada acomplir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntariament.

4. El romanent net que resulti de la liquidaciö s'ha de Iliurar directament al'entitat publica oprivada
sense afany de lucre que, en l'ämbit territorial d'actuaciö de l'associaciö, hagi destacat mes en la seva
activitat afavor d'obres benöfiques.

5. Les funcions de liquidaciö id'execuciö dels acords aque fern referencia eis apartats anteriors
d'aquest mateix article, sön competencia de la Junta Directiva si l'Assemblea General no

confereix aquesta missiö auna comissiö liquidadora especialment designada aaquest efecte.

DILIG^NCIA

Diligencia que fa constar que aquests estatuts van ser aprovats en data 10/05/2020 icontenen les
modificacions aprovades per l'assemblea general de data 1/07/2020.
Sant Andreu de Llavaneres, 1de juliol de 2020

Signatures de tots eis socis fundadors
Elena Schumacher Mora

Theresa Bordallo Ruiz

NIF25147fl9SP

NIF 4' 495042H
);

Sonia Prat Lopez
NIF 46677488T

'

Romy Umbreit Schul

;her

NIF
39974Q3aX^

7. La locatitatTTa data que es consignin aqui han de coincidir amb la localitat ila data que figurin a
l'acta fundacional.

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

Document X1023n54z16E67T 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 67953
Data Resolució 31/07/2020
Secció 1a del Registre d’Associacions
La Responsable d’inscripcions i assentaments registrals
Data 07 d'agost de 2020
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