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Capítol
I.Ladenominació,elsfinsieldomicili
Article
1
Amb la denominació Associació de Professionals de a la Dinamització Social Digital es constitueix
aquesta entitat, que 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
demarç,reguladoradeldretd’associació,ielsseusestatuts.

Article
2
1. Elsfinsdel’associaciósón:
a. Promoure el discurs i reflexió sobre la capacitació competencial de la societat per a un ús
racional, crític i social de les TIC, tot promovent l’apoderament de la ciutadania mitjançant
les oportunitats que ofereix la tecnologia i el reconeixement de la figura professional de la
dinamització social digital. Sense perjudici de les competències atribuïdes legalment a les
corporacions de dret públic representatives de les professions concurrents en l’àmbit de
la
dinamitzaciósocialdigital.
2. Peraconseguirlessevesfinalitats,
l’associaciórealitzalesactivitatssegüents:
a. Accions encaminades a promoure la millora de la situació dels professionals de la
dinamització social digital, instant als organs competents a promoure la regulació i l’accés
a la professió, millorar la visibilitat d’aquesta i la formació continuada per part de les
administracionsoentitatspertinents.
b. Accions encaminades a la visibilitat de la nostra missió en àmbits ciutadans,
empresarials,educatiusidel’administració.
c. Accions encaminades a promoure l’apoderament de la ciutadania a partir de les TIC fent
especial èmfasi en col·lectius en risc d’exclusió social i des d’una visió d’igualtat
d’oportunitatsambperspectivadegènere.
d. Accionsencaminadesal’ús
racional,críticisocialdelesTIC
e. Qualsevolaccióquecontribueixialamissióprincipaldel’associació
3. Enquedaexclòstotànimdelucre.

Article
3
1.
Eldomicilidel’associaciós’estableixaBarcelona,iradicaalcarrerdelsSalvadornúm.6
2.
Lesfuncionsd’aquestaassociaciós’exerceixenmajoritàriamentaCatalunya.

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i
les
sevesobligacions
Article
4
1. Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que:
a. De manera lliure i voluntària, s’identifiquin amb la figura del professional de la
dinamització social de les TIC i tinguin interès en les finalitats, els objectius i els valors de
l’entitat.
b. Tinguincapacitatd’obrar.
c. Siguinmajorsde18anys.
2. Perintegrar-seaunaassociaciócalpresentarunasol.licitudperescritalaJuntaDirectiva,
la
qualprendràunadecisiósobrelapeticióenlaprimerareunióquetinguillocilacomunicarà
a
l’assembleageneralmésimmediata.

Article
5
Sóndretsdelsmembresdel’associació:
1. Assistirambveuivotalesreunionsdel’AssembleaGeneral.
2. Elegiroserelegitsperalsllocsderepresentacióoperexercircàrrecsdirectius.
3. Exercirla
representacióquese’lsconfereixiencadacas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb
lesnormeslegalsiestatutàries.
5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més
plenalavidadel’associacióiméseficaçlarealitzaciódelsobjectiussocialsbàsics.
6. Sol.licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels
mandataris/àriesdel’associació.
7. Ésserescoltatsprèviamental’adopciódemesuresdisciplinàries.
8. Rebreinformaciósobrelesactivitatsdel’associació.
9. Ferúsdelsserveiscomunsquel’associacióestableixiotinguialasevadisposició.
10. Formarpartdelsgrupsdetreball.
11. Posseirunexemplardelsestatuts.
12. Consultarelsllibresdel’associació

Article
6
Sóndeuresdels
membresdel’associació:
1. Comprometre’samblesfinalitatsdel’associacióiparticiparactivamentperassolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres
aportacionseconòmiquesfixadespelsestatutsiaprovadesd’acordambaquests.
3. Complirlarestad’obligacionsqueresultindelesdisposicionsestatutàries.
4. Acataricomplirelsacordsvàlidamentadoptatspelsòrgansdegoverndel’associació.

Article
7
Sóncausesperserdonatdebaixadel’associació:
1. Que ho decideixi la persona interessada que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la
JuntaDirectiva.
2. Nosatisferlesquotesfixadesalafi
del’exerciciencurs.
3. Nocomplirlesobligacionsestatutàries.

Capítol
III.L’AssembleaGeneral
Article
8
1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret
propiiirrenunciable.
2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen
permajoriaelsassumptesquesón
competènciadel’Assemblea.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents,
elsquiendiscrepenielspresentsques’hanabstingutdevotar.

Article
9
L’AssembleaGeneraltélesfacultatssegüents:
1. Modificar
elsestatuts.
2. Elegirisepararelsmembresdel’òrgandegovernicontrolar-nel’activitat.
3. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, com també adoptar els acords per
a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la
gestiófetaperl’òrgandegovern.
4. Acordarladissoluciódel’associació.
5. Incorporar-seaaltresunionsd’associacionsoseparar-se’n.
6. Sol.licitar
ladeclaraciód’utilitatpública.
7. Aprovarelreglamentderègiminterior.
8. Acordar la baixa o la separació definitiva,19 amb un expedient previ, dels associats i les
associades.
9. Conèixer les sol.licituds presentades per a ésser soci o sòcia,20 i també les altes i les baixes
d’associatsiassociadesperunaraódiferentdelaseparaciódefinitiva.
10. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de
l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament
enunciatiuinolimitalesatribucions
del’AssembleaGeneral.

Article
10
1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos
compresosentregenerijuliolambdósinclusivament.
2. L’òrgan de govern 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; en aquest cas,
l’assembleahadetenirllocdinselterminidetrentadiesacomptardelasol.licitud.

Article
11
1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de
contenir,
comamínim,l’ordredeldia,ellloc,ladatail’horadelareunió.
2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i
mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i
associades que ha de tenir l’associació o bé telemàticament a través dels canals que l’associació
utilitzienlasevacomunicacióhabitual.
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, o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar
comasecretari/àriaquiocupielmateixcàrrecalaJuntaDirectiva.
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
resultatnumèricdelesvotacionsilallistadelespersonesassistents.
5. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegirà 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 o bé telemàticament a través dels canals
habituals
ques’utilitzinenlacomunicacióambelsassociats.

Article
12
1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones
associadespresentsorepresentades.
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 del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest
òrgans’hadereunir.

Article
13
1. Enlesreunionsdel’AssembleaGeneral,corresponunvotacadamembredel’associació.
2. Elsacordsesprenenpermajoriasimpledevotsdelssocisisòciespresentsorepresentats.
3. 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 emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la
Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o
relativadelssocisisòciespresentsorepresentats(mésvotsafavorqueencontra).
4. 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 ho autoritzin
expressament.

Capítol
IV.LaJuntaDirectiva
Article
14
1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan el
president/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals, si n’hi haguessin, càrrecs que han de
serexercitsperpersonesdiferents.
2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de
l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el
càrrec.
3. L’elecció de membres de la Junta Directiva haurà d’intentar assolir paritat de gènere en la seva
composició. La Junta Directiva elaborarà un reglament, que haurà d’ésser aprovat per
assemblea,peraferefectivaditaparitat.
4. 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
had’inclouretambél’acceptaciódelnoupresident/aidelnousecretari/ària.
5. ElsmembresdelaJuntaDirectivaexerceixenelcàrrecgratuïtament.

Article
15
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 2 anys, sense
perjudiciquepuguinserreelegitsperunmàximdeduesreeleccionsconsecutives.
2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot
esdevenir-seper:
a. mortodeclaraciód’absència;
b. incapacitatoinhabilitació;
c. renúncianotificadaal’òrgan
degovern;
d. separacióacordadaperl’assembleageneral;
e. qualsevolaltraqueestableixinlalleioelsestatuts.
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
provisionalmentelcàrrecvacant.

Article
16
La
JuntaDirectivatélesfacultatssegüents:
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,
instruccionsidirectriusqueaquestaAssembleaestableixi.
2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i
perexercirtotamenad’accionslegalsiinterposarelsrecursospertinents.
3. Proposaral’AssembleaGeneralladefensadelsinteressosdel’associació.
4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de
l’associacióhandesatisfer.
5. Convocarlesassembleesgeneralsicontrolarqueescompleixinelsacordsques’hiadoptin.

6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els
aprovi,iconfeccionarelspressupostosdel’exercicisegüent.
7. Contractarelsempleatsquel’associaciópuguitenir.
8. Inspeccionarlacomptabilitatipreocupar-seperquèelsserveisfuncioninambnormalitat.
9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació,
iautoritzarelsactesqueaquestsgrupsprojectinduraterme.
10. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a
proposta
delsmateixosgrups.
11. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per
aconseguir:
a. subvencionsoaltresajuts;
b. l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i
tambéuncentrederecuperacióciutadana.
12. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar
delsfons
quehihagienaquestdipòsit.Ladisposiciódelsfonsesdeterminaal’article29.
13. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la
primerareuniódel’AssembleaGeneral.
14. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de
governdel’associacióoquelihagiestatdelegadaexpressament.

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 membres decideixin, que en
capcasnopotserinferioraunavegadacadatrimestre.
2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé
sihosol.licitaunterçdelsmembresquelacomponen.

Article
18
1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un
quòrumdelameitatmésundelsseusmembres.
2. 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/aodelsecretari/àriaodelespersonesqueelssubstitueixinhiésnecessàriasempre.
3. LaJunta
Directivaprenelsacordspermajoriasimpledevotsdelsassistents.

Article
19
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o
grupsde
treballsicompta,perfer-ho,ambelvotfavorablededosterçosdelseusmembres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció
queelsconfiïamblesfacultatsquecreguioportúconferir-losencadacas.

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
sessióanteriorperquès’aprovioesrectifiqui,siésprocedent.

Capítol
V.Lapresidència
Article
21
1. Sónpròpiesdelpresident/alesfuncionssegüents:
a. Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la
JuntaDirectiva.
b. Presidiridirigirelsdebats,tantdel’AssembleaGeneralcomdelaJuntaDirectiva.
c. Emetreunvotdequalitatdecisorienelscasosd’empat.
d. Establirlaconvocatòriadelesreunionsdel’AssembleaGeneralidelaJuntaDirectiva.
e. Visarlesactesielscertificatsconfeccionatspelsecretari/àriadel’associació.
f. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin
l’AssembleaGeneralolaJuntaDirectiva.
2. Elpresident/aéssubstituït,encasd’absènciaomalaltia,pel/lavocaldemésedatdela
Junta.

Capítol
VI.Latresoreriailasecretaria
Article
22
El
tresorer/atécomafuncions:
1. Lacustòdiaielcontroldelsrecursosdel’associació
2. L’elaboraciódelpressupost,elbalançilaliquidaciódecomptes.
3. Portarunllibredecaixa.
4. Signarelsrebutsdequotesialtresdocumentsdetresoreria.
5. Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel
president/a
6. Ingressar
elquesobraendipòsitsobertsenestablimentsdecrèditod’estalvi.

Article
23
El
secretari/àriatécomafuncions:
1. Custodiarladocumentaciódel’associació.
2. Aixecar,redactarisignarlesactesdelesreunionsdel’AssembleaGeneralilaJuntaDirectiva.
3. Redactariautoritzarelscertificatsquecalguilliurar.
4. Portarel
llibrederegistredesocisisòcies.

Capítol
VII.Lescomissionsogrupsdetreball
Article
24
1. La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres
de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les
activitats que es proposen dur a terme. La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les
diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al
mesuninformedetallatdelessevesactuacions.
2. Cada comissió o grup de treball delegarà en un dels seus membres la representació com a vocal
dinsdelajuntadirectiva.

Capítol
VIII.Elrègimeconòmic
Article
25
Aquestaassociaciónotépatrimonifundacional.

Article
26
Elsrecursoseconòmicsdel’associacióesnodreixende:
1. Lesquotesquefixal’AssembleaGeneralperalsseusmembres;
2. Lessubvencionsoficialsoparticulars;
3. Lesdonacions,lesherènciesoelsllegats;
4. Lesrendesdelpatrimonimateixobéd’altresingressosquepuguinobtenir-se.

Article
27
1. Tots els 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
delaJuntaDirectiva.
2. L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s’han
d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes
extraordinàries.

Article
28
L’exercicieconòmiccoincideixambl’anynaturaliquedatancatel31dedesembre.

Article
29
En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de
figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària. Per poder disposar dels fons n’hi ha
prouambduesfirmes,unadelesqualshadeserladeltresorer/aobéladelpresident/a.

Capítol
IX.Elrègimdisciplinari
Article
30
1. L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies. 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
reglamentinternaprovatperassemblea.
2. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o
comunicació.
3. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva haurà de nomenar un instructor, que tramitarà
l’expedient sancionador i proposarà la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia
delpresumpteinfractor.
4. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la
JuntaDirectiva,l’adoptaaquestòrgandegoverntambédinsd’unperíodede15dies.
5. Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones
interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant
laprimeraassembleageneralquetinguilloc.

Capítol
X.Ladissolució
Article
31
L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari
expressamentperaaquestfi.

Article
32
1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant
pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com la finalitat, l’extinció i la liquidació
dequalsevoloperaciópendent.
2. L’Assembleaestàfacultadaperelegirunacomissióliquidadorasemprequehocreguinecessari.
3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat
quedalimitadaacomplirlesobligacionsqueellsmateixoshagincontretvoluntàriament.
4. 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
sevaactivitatafavord’obresbenèfiques.
5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors
d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no
confereixaquestamissióaunacomissióliquidadoraespecialmentdesignadaaaquestefecte.

Estatusaprovats
imodificatsaBarcelona,16d’octubrede2017
Signaturesdetotslessòciesisocisfundadors

