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Resolució per la qual s’inscriu la modificació dels estatuts de l’entitat 

denominada Associació per a l'Orientació, Formació i Inserció dels 

Treballadors Estrangers - CITE (núm. 10018) en el Registre d’associacions de 

la Generalitat de Catalunya 

 
Expedient instruït arran de la sol·licitud, presentada per l’Associació per a l'Orientació, 

Formació i Inserció dels Treballadors Estrangers - CITE, d'inscripció de la modificació dels 

estatuts de l'associació denominada Associació per a l'Orientació, Formació i Inserció dels 

Treballadors Estrangers - CITE en el Registre d'associacions de la Generalitat 

 

Fets 

 

1. En data 03/02/2022, l’Associació per a l'Orientació, Formació i Inserció dels Treballadors 

Estrangers - CITE presenta una sol·licitud d'inscripció, en el Registre d'associacions, de la 

modificació dels estatuts de l'associació denominada Associació per a l'Orientació, Formació 

i Inserció dels Treballadors Estrangers - CITE, de Barcelona, inscrita amb el núm. 10018 de 

la secció 1a del Registre de Barcelona, i hi adjunta el certificat de l'acta de l'assemblea de 

data 17 de desembre de 2021 i els nous estatuts expedits pel secretari de l'entitat amb el 

vistiplau de la presidenta. 

 
1.1 Durant la tramitació de l'expedient, aquesta Direcció General va instar l'associació 

perquè esmenés determinades deficiències. L'entitat va respondre a aquest requeriment. 

 

2. La modificació afecta, bàsicament, la durada del mandat de la Junta Directiva que passa a 

ser pel termini de quatre anys; determinats aspectes de la regulació de l’organització interna, 

i de l’adopció d’acords per part de l’assemblea de socis.  

 
Fonaments de dret 

 
Primer.- L’article 22 de la Constitució espanyola reconeix el dret fonamental d’associació i 

estableix, al punt 3, que les associacions s’inscriuen en un registre a l’únic efecte de 

publicitat. 

 
Segon.- L’article 118.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que correspon a la 

Generalitat, respectant les condicions bàsiques que l'Estat estableixi per garantir la igualtat 

en l'exercici del dret i la reserva de llei orgànica, la competència exclusiva sobre el règim 

jurídic de les associacions que compleixen llurs funcions majoritàriament a Catalunya.  

 
Tercer.- L’article 10.1 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret 

d’associació, preveu que les associacions regulades en aquesta llei orgànica s’han 

d’inscriure en el registre corresponent, només a l’efecte de publicitat. 
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En el mateix sentit, la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 

relatiu a les persones jurídiques (d’ara endavant, CcC), estableix en l’article 321-5 que les 

associacions s’han d’inscriure, només a l’efecte de publicitat, en el Registre d’associacions. 

 
Quart.- D’acord amb l’article 30 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del 

dret d’associació, el Registre d’associacions ha d’inscriure la modificació estatutària de 

l’entitat sol·licitant i limitar la seva activitat a verificar que els documents presentats 

compleixen els requisits exigits per la llei, de manera que únicament pot denegar la 

inscripció si els documents no s’ajusten a les disposicions legals. 

 
Cinquè.- Quant a les funcions del Registre d’associacions , l’article 315-3 del CcC, relatiu a 

la qualificació, preveu que els òrgans encarregats dels registres qualifiquen el contingut dels 

actes inscriptibles, de conformitat amb el que resulta dels documents en virtut dels quals se 

sol·licita la inscripció i dels assentaments registrals. I afegeix que no es pot denegar la 

inscripció de cap acte inscriptible que compleixi els requisits que estableix la llei. 

 
Sisè.- L’article 315-2, lletra b), del CcC estableix que en el full registral obert a cada entitat 

s’ha d’inscriure la modificació d’estatuts. 

 

Així mateix, l’article 324-2 del mateix cos legal preveu que l’acord de modificació dels 

estatuts s’ha d’inscriure en el Registre d’associacions i que la sol·licitud d’inscripció s’ha 

d’acompanyar amb el certificat dels nous articles aprovats i una versió actualitzada dels 

estatuts. 

 
Setè.- L’article 1 del Decret 206/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 

d'organització i funcionament del Registre d'associacions, adscriu aquest Registre a la 

Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia, i 

l’article 2 del Decret esmentat determina l’organització del Registre. 

 
L’article 16.b) del mateix Decret preveu que la modificació d’estatuts és objecte 

d’assentament d’inscripció en el Registre d’associacions. 

 

En la tramitació de l’expedient s’han complert tant les disposicions previstes en la Llei 

26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya, com les disposicions establertes en la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, i aquesta Direcció 

General és competent per resoldre sobre la procedència d’inscriure la modificació dels  

estatuts de l’entitat sol·licitant. No obstant això, les activitats relacionades amb els seus fins 

s’han de dur a terme segons les normes que específicament les regulin, mitjançant 

l’obtenció, si escau, dels permisos o les llicències pertinents. 
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Resolució 

 

Per tant, resolc: 

 

Inscriure la modificació dels estatuts de l’associació, en els termes transcrits en el nou 

exemplar que se n’adjunta, en el Registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya. 

 

Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, la persona o les persones 

interessades hi poden interposar recurs d'alçada davant el secretari general del 

Departament de Justícia, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva 

notificació, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus 

interessos. 

 

Transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada sense que se’n notifiqui 

la resolució, es podrà entendre desestimat i es podrà interposar recurs contenciós 

administratiu. 

 

 

Barcelona, 24 de març de 2022 

 

Director general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació 

 
Joan Ramon Casals i Mata   
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CAPÍTOL I 

LA DENOMINACIÓ, LA FINALITAT I EL DOMICILI 
 

DENOMINACIÓ 
 
Article 1. Amb la denominació ASSOCIACIÓ PER A L’ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I INSERCIÓ DELS 
TREBALLADORS ESTRANGERS - CITE es constitueix aquesta entitat, sense ànim de lucre. 
 
Article 2. L’associació regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 1/2002, de 22 
de març, reguladora del dret d’associació; la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, modificada per la Llei 5/2011, el 19 de juliol (DOGC núm. 5925 
de 21.07.2011), i els seus estatuts. 
 
Article 3. L’associació es constitueix per un temps indefinit i és independent, pluralista i sense finalitats 
lucratives. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya. 
 
Article 4. Personalitat i capacitat 
 
L’associació constituïda té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per obrar. En conseqüència, pot 
realitzar tots aquells actes que siguin necessaris per al compliment de la finalitat per a la qual ha estat 
creada, amb subjecció al que estableix l’ordenament jurídic.  
 
Article 5. Comportament íntegre i compromís ètic  
 
L’associació manifesta el seu ferm compromís ètic amb l’establiment de conductes íntegres en un marc de 
compliment normatiu. Aquest compromís es concreta en l’adopció del vigent “Comportament ètic i mesures 
de verificació a CCOO de Catalunya” i aquells que de manera específica pugui aprovar l’associació com a 
norma pròpia d’obligat compliment, sempre que no sigui contrària a la seva legislació d’aplicació. 

 
 

DOMICILI SOCIAL 
 
Article 6. El domicili principal de l’associació estarà situat a la ciutat de Barcelona, a la Via Laietana, 16. 
 
 

LA FINALITAT 
 

Article 7. La finalitat de l’associació s’estableix tenint com a punt de partida el conjunt de bones pràctiques 
recollides en matèria de gestió de la diversitat cultural i de la diversitat al lloc de treball, en el marc de la 
Unió Europea, i tenint com a marc de referència legal respecte dels drets dels treballadors migrants i les 
seves famílies, i d’igualtat d’oportunitats i de tracte, les normes i recomanacions de l’Organització 
Internacional del Treball (OIT), els plans estatals estratègics de ciutadania i integració, el Programa integral 
d’acolliment, elaborat per la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya, i els altres 
programes i plans de ciutadania, acolliment i integració de les persones migrants.  
 
L’associació es constitueix amb l’objectiu de propiciar l’assistència, l’acolliment i l’orientació sociolaboral i 
jurídica, per promoure una integració plena de les persones migrants i de les minories ètniques, i per 
impulsar el respecte per la dignitat humana de totes les persones, i declara el seu compromís d’establiment i 
desenvolupament amb les polítiques que tinguin com a principi estratègic les finalitats que s’esmenten a 
continuació. 

 
 

a. Promoure, com a eix de totes les polítiques i normatives en matèria d’estrangeria i immigració, la 
protecció dels drets fonamentals consagrats en la Constitució espanyola i en l’Estatut d’autonomia 
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de Catalunya, perquè aquests drets siguin reconeguts, tangibles i efectius. 
b. Promoure, dins del marc migratori, la protecció dels drets fonamentals consagrats en la Carta de 

drets fonamentals de la Unió Europea. 
c. Promoure un tracte equitatiu al dels nacionals per als ciutadans i ciutadanes de tercers països 

residents al nostre país. 
d. Promoure la ratificació per part de l’Estat espanyol del Conveni de les Nacions Unides sobre la 

protecció de les persones treballadores migrants adoptat per l’Assemblea General de les Nacions 
Unides mitjançant la Resolució 45/158, de 18 de desembre de 1990. 

e. Participar en programes europeus sobre lliure circulació dels treballadors i les treballadores. 
f. Promoure la integració de les persones migrants que visquin a Catalunya, sigui quina sigui la seva 

situació administrativa al nostre país. 
g. Lluitar contra tota mena de discriminació, dirigida contra les persones migrants i les seves famílies, 

especialment en els àmbits social, laboral, educatiu i sanitari. 
h. Lluitar contra totes les formes d’explotació de les persones i el treball clandestí. 
i. Promoure la igualtat d’oportunitats de les dones migrants. 
j. Implicar les administracions i tot el teixit social en la dignificació de la vida de les persones migrants i 

les seves famílies. 
k. Establir relacions de cooperació amb les universitats i centres d’investigació i recerca, i amb altres 

associacions, federacions i fòrums que ofereixin identitat o similitud amb les finalitats sigui quin sigui 
el seu àmbit geogràfic. 

l. Constituir un espai d’interlocució davant les administracions sobre polítiques que fomentin 
l’acolliment, la diversitat cultural i la diversitat al lloc de treball, la participació i l’associacionisme de 
les persones migrants. 

 
Per a l’obtenció de les finalitats anteriors, l’associació es podrà valer de tots els mitjans legítims de què 
disposi i, concretament, es dota del Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) i de la seva 
estructura d’oficines territorials com a instrument per desenvolupar les finalitats previstes en aquests 
estatuts.  
 
En aquest sentit, el CITE ha de: 
 

a. Prestar l’assistència i l’assessorament en dret, la representació i la defensa jurídica especialitzada a 
les persones estrangeres i migrants. 

b. Prestar l’assistència i l’assessorament sociolaboral en matèria de lliure circulació dels treballadors i 
les treballadores migrants. 

c. Impartir formació jurídica als nostres propis associats i a altres entitats. 
d. Definir objectius i formular programes que afavoreixin l’actuació de l’associació. 
e. Participar activament en tots els programes d’acolliment de les institucions públiques. 
f. Realitzar convenis amb universitats, entitats públiques o privades. 
g. Impulsar estudis i investigacions acadèmiques sobre els moviments migratoris. 
h. Editar publicacions en qualsevol tipus de suport electrònic. 
i. Organitzar activitats divulgatives, de debat i de participació ciutadana. 
j. Organitzar campanyes de sensibilització. 
k. Desenvolupar activitats econòmiques de tot tipus, encaminades a la realització de les seves 

finalitats o obtenir recursos amb aquest objectiu. 
l. Adquirir i posseir béns de tota classe i a qualsevol títol legal civil o mercantil, així com firmar 

contractes jurídics civils o mercantils. 
 
 
 

ÀMBIT SUBJECTIU 
 
Article 8. Poden formar part de l’associació totes les persones físiques en els termes i els requisits 
legalment establerts o persones jurídiques. En el cas de les persones jurídiques, caldrà que en els seus 
estatuts hi figurin finalitats i objectius similars als de l’associació, qualsevol que sigui el seu àmbit territorial, 
que estan legalment constituïdes, i que desitgin ser-ne membres. En ambdós casos, és preceptiu que una 
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vegada sol·licitat l’ingrés, siguin acceptades segons el procediment establert en aquests estatuts. 
 
 

CAPÍTOL II 
ELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I OBLIGACIONS 

 
Article 9. Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que de manera lliure i 
voluntària tinguin interès en les finalitats associatives, comparteixin els seus objectius i ho sol·licitin per 
escrit a la junta directiva, la qual ha de prendre una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui 
lloc i comunicar-la a l’assemblea general més immediata. 
 
És requisit obligat per a tots els socis i sòcies acceptar aquests estatuts i la restant normativa d’aplicació a 
l’associació, així com l’ideari, la visió i la línia general d’actuació i el compromís de l’associació. 
 
Pel que fa a les persones físiques: 
 

1. Han de tenir capacitat legal d’obrar. 
2. S’estableix el reconeixement com a soci o sòcia de l’associació als qui es comprometin amb les 

finalitats de l’associació i participin activament per aconseguir-les, i contribueixin al seu sosteniment 
mitjançant el pagament de la quota econòmica anual establerta. 

3. Els menors de catorze anys poden adquirir la condició d’associats, per mitjà dels seus representants 
legals. En tot cas, els menors amb capacitat natural suficient poden oposar-se sempre a l’ingrés en 
una associació i donar-se’n de baixa en qualsevol moment. 

 
Pel que fa a les persones jurídiques: 
 
1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser aprovada per l’òrgan competent d’aquesta entitat. 
2. Els estatuts o les normes que regulen la persona jurídica no poden excloure la possibilitat de formar part 
d’una associació. 
 
Article 10. Socis honorífics  
 
També poden formar part de l’associació les persones físiques o institucions, socis o sòcies honorífics, 
persones col·laboradores i/o assessores que amb la seva aportació intel·lectual, científica o econòmica, 
contribueixin a les finalitats de l’associació.  
 
En aquests casos podran assistir a les assemblees generals amb veu però sense vot. 
 
Article 11. Són drets de les persones associades: 

1. Participar en les assemblees generals ordinàries i extraordinàries, amb veu i vot, en condicions 
d’absoluta igualtat, tal com s’estableix, legalment i estatutàriament, el funcionament de l’assemblea 
general en els següents capítols. 

2. Elegir i poder ser elegits per als càrrecs de direcció de l’associació. 
3. Exercir la representació que li sigui legalment conferida, en cada cas. 
4. Intervenir en el govern i en les gestions de l’associació, poder sol·licitar a la junta directiva la 

convocatòria d’una assemblea extraordinària i promoure la subscripció de signatures necessàries 
per convocar-la. 

5. Participar en tots els actes i activitats que organitzi l’associació. 
6. Ésser convocat amb l’antelació assenyalada estatutàriament a les diverses reunions. 
7. Rebre informació sobre les activitats de l’associació en qualsevol moment per part de la junta 

directiva. 
8. Ésser escoltat i disposar d’audiència prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries. 
9. Tenir a la seva disposició un exemplar dels estatuts. 
10. Consultar els llibres de l’associació. 
11. Utilitzar els serveis comuns que l’associació tingui a la seva disposició. 
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Article 12. Són deures de les persones associades: 
 

1. Comprometre’s i col·laborar amb l’associació perquè aquesta compleixi amb els seus objectius. 
2. Complir puntualment el pagament de les quotes econòmiques establertes. 
3. Mostrar respecte i consideració per als altres socis i persones que estiguin vinculades a l’associació. 
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació. 

 
Article 13. El cessament de la condició de soci o sòcia podrà ser voluntari o involuntari.  
 
Es perd aquesta condició pels següents motius: 

1. La renúncia voluntària, mitjançant escrit dirigit a la junta directiva. 
2. Atemptar contra les finalitats de l’associació. 
3. La defunció de la persona sòcia. 
4. Deixar de pagar les quotes econòmiques establertes. 
5. No respectar els estatuts, incomplint les obligacions estatutàries. 
6. Cometre actes de deslleialtat o utilitzar el nom de l’associació de manera que hi atemptin en contra 

o la comprometin davant de tercers, sens perjudici que aquestes conductes puguin ser constitutives 
de delicte. 

 
La pèrdua de la condició de soci per atemptar contra les finalitats de l’associació es decideix per part de la 
junta directiva de la manera establerta en el capítol IX. 
 
 

ÒRGANS DE L’ASSOCIACIÓ 
 

Article 14. Són òrgans de govern i administració de l’associació: 
 
A) L’assemblea general de socis. 
B) La junta directiva. 
 
Tots els seus acords són públics i es remeten a cada associat. 
 
 

CAPÍTOL III 
L’ASSEMBLEA GENERAL 

 
Article 15. L’assemblea general està integrada per totes i tots els membres de l’associació, els quals en 
formen part de ple dret, i és el màxim òrgan d’expressió de la seva voluntat.  
 
Són facultats de l’assemblea general:  
A. Aprovar, si escau, el pla general de gestió i actuació de l’associació. 
B. Examinar i aprovar els comptes anuals i el pressupost de l’exercici següent. 
C. Aprovar, si escau, la gestió de la junta directiva. 
D. Elegir els membres de la junta directiva.  
E. Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries. 
F. Modificar els estatuts.  
G. Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions. 
H. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública. 
I. Acordar la dissolució de l’associació.  
J. Acordar la transformació, la fusió o la federació o la confederació amb altres associacions o 

federacions, o l’abandonament d’algunes d’elles.   
K. La disposició o l’alienació dels béns.  
L. Acordar, si escau, la remuneració dels membres dels òrgans de representació.  
M. Qualsevol altra competència no atribuïda a un altre òrgan social. 



 

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre d'associacions de
Barcelona

Pàg. 5/ 10

Data: 30/03/2022

Amb el codi segur de verificació G1211Y60932G62G es pot consultar aquest document a l’adreça
http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Pàg. 5 

 
Article 17. L’assemblea general es reunirà en sessions ordinàries i extraordinàries.  
 
Article 18. L’assemblea general ha de ser convocada en sessió ordinària almenys una vegada l’any dins del 
primer trimestre a fi d’adoptar els acords previstos en l’article 14 a, b i c. 
 
Article 19. L’assemblea general es reunirà en sessió extraordinària quan així ho acordi la junta directiva, bé 
per pròpia iniciativa o perquè ho sol·licita el 10 % dels associats, indicant-ne els motius i el fi de la reunió i, 
en tot cas, per conèixer i decidir sobre les següents matèries: 
a) Modificacions estatutàries. 
b) Dissolució de l’associació.  
 
Article 20. Les convocatòries de l’assemblea general s’han de comunicar, almenys, quinze dies abans de la 
data de la reunió, per escrit, individualment al domicili que tingui declarat com a soci, o bé per qualssevol 
dels mitjans electrònics admesos en la Llei d’enjudiciament civil, indicant-hi expressant el lloc, el dia i l’hora 
de la reunió, així com l’ordre del dia amb expressió concreta dels assumptes que s’han de tractar, per a la 
celebració de l’assemblea en primera convocatòria. 
 
Es pot, així mateix, fer constar —si procedeix— la data i l’hora en què es reunirà l’assemblea en segona 
convocatòria, sense que el termini entre l’una i l’altra sigui inferior a una hora.  
 
Les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes en primera 
convocatòria, quan hi concorrin un terç dels associats amb dret a vot, i, en segona convocatòria, qualsevol 
que sigui el nombre de socis assistents amb dret a vot. 
 
Article 21. Els acords de l’assemblea general s’han d’adoptar per majoria simple de les persones presents o 
representades, quan els vots afirmatius superin els negatius. 
 
No obstant això, es requereix una majoria qualificada de les persones presents o representades que 
resultés, quan els vots afirmatius superin la meitat dels vàlidament emesos, en els acords relatius a la 
dissolució de l’associació, la modificació d’estatuts, la disposició o l’alienació de béns i la remuneració dels 
membres de l’òrgan de representació. 
 
Article 22. Els socis i sòcies poden atorgar la seva representació a l’efecte d’assistir a les assemblees 
generals en qualsevol altre soci o sòcia. Aquesta representació s’atorgarà per escrit i ha d’estar en poder del 
secretari o secretària de l’assemblea, almenys dues hores abans de celebrar-ne la sessió. Els socis i sòcies 
que resideixin a ciutats diferents a aquella en què tingui lloc l’assemblea i el domicili social de l’associació 
poden remetre per correu, o per qualssevol dels mitjans electrònics previstos en la Llei d’enjudiciament civil, 
el document que n’acrediti la representació. 

 
 

CAPÍTOL IV 
LA JUNTA DIRECTIVA 

 
 
Article 23. La junta directiva és l’òrgan de representació que gestiona i representa els interessos de 
l’associació d’acord amb les disposicions i les directives de l’assemblea general. Només podran formar part 
de l’òrgan de representació els associats. 
 
La junta directiva està integrada per un mínim de cinc membres i un màxim de quinze, majors d’edat, en 
plenitud dels seus drets socials, elegits per l’assemblea general, entre els quals s’han de designar i n’han de 
formar part els càrrecs de president o presidenta, secretari o secretària i tresorer o tresorera i els vocals. 
S’entén que els càrrecs han de ser exercits per persones diferents. 
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Han de reunir-se almenys una vegada al mes i sempre que ho exigeixi el bon desenvolupament de les 
activitats socials. 
 
Article 24. La falta d’assistència a les reunions assenyalades dels membres de la junta directiva durant tres 
vegades consecutives o nou alternes sense causa justificada dona lloc al cessament en el càrrec. 
 
Article 25. Els càrrecs que componen la junta directiva relatius a la presidència, secretaria i tresoreria han 
de ser elegits per l’assemblea general. 
 
El seu mandat té una durada de quatre (4) anys i són reelegibles per períodes d’igual durada fins a un 
màxim de vuit (8) anys consecutius, excepte renúncia expressa, baixa de l’associació o revocació expressa. 
Excepcionalment, quan concorrin situacions que així ho justifiquin, es poden reelegir membres de la junta 
per quatre (4) anys més per decisió màxima de la CONC, i els seus òrgans de direcció poden ser destituïts o 
substituïts en qualsevol moment, abans de complir el termini pel qual van ser designats, a petició pròpia o 
per decisió de l’òrgan competent. 
 
Article 26. Les funcions de la junta directiva són: 
 
A. Representar, dirigir i administrar la gestió ordinària de l’associació d’acord amb les directrius de 

l’assemblea general i sota el seu control. 
B. Programar les activitats que ha de desenvolupar l’associació. 
C. Sotmetre a l’aprovació de l’assemblea general el balanç, així com l’estat de compte anterior, i 

confeccionar els pressupostos de despeses i ingressos de l’exercici següent.  
D. Desenvolupar els acords adoptats per l’assemblea general. 
E. La dinamització de l’associació en tots els aspectes. 
F. Fixar programes d’actuació de l’associació. 
G. Efectuar el seguiment de les relacions amb les administracions i les relacions internacionals de 

l’associació. 
H. Elaborar un cronograma d’activitats. 
I. Convocar l’assemblea anual. 
J. Convocar els congressos ordinaris i extraordinaris. 
K. Aprovar un reglament d’acord amb allò que disposen les lleis sobre aquest tema sobre les funcions 

especifiques de cadascun dels càrrecs unipersonals: president/a, secretari/ària, tresorer/a i vocals. 
L. Nomenar el director o directora del CITE. 

 
 
 

CAPÍTOL V 
LA PRESIDÈNCIA 

  
Article 27. El president o presidenta. És un càrrec exercit per un membre de la junta directiva. Les seves 
funcions són les establertes per la llei. En tot cas, són funcions pròpies de la presidència: 
 

A. Dirigir i representar legalment l’associació. 
B. Presidir i dirigir els debats, tant de l’assemblea general com de la junta directiva. 
C. Posar en pràctica les finalitats estatutàries de l’associació i els acords de la junta directiva. 
D. Designar les funcions entre els seus membres. 
E. Designar la persona portaveu de l’associació davant dels mitjans de comunicació. 
F. Respondre de l’edició dels mitjans de difusió de l’associació.  
G. Administrar el patrimoni i els fons de l’associació, d’acord amb els pressupostos aprovats. 
H. Usar la signatura, solidàriament amb el tresorer o tresorera, o bé amb el director o directora a fi 

d’autoritzar els justificants d’ingressos, ordenar les despeses i autoritzar els pagaments. 
I. Emetre el vot de qualitat decisori en els casos d’empat. 
J. Establir la convocatòria de les reunions de l’assemblea general i de la junta directiva. 
K. Visar les actes i els certificats realitzats pel secretari o secretària.  



 

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre d'associacions de
Barcelona

Pàg. 7/ 10

Data: 30/03/2022

Amb el codi segur de verificació G1211Y60932G62G es pot consultar aquest document a l’adreça
http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Pàg. 7 

L. Proposar la creació de les diferents comissions de treball. 
M. Totes les atribucions pròpies del càrrec i les que li siguin delegades per l’assemblea general. 

 
 

CAPÍTOL VI 
LA TRESORERIA I LA SECRETARIA 

 
 
Article 28. El tresorer o tresorera. És un càrrec exercit per una persona membre de la junta directiva, les 
funcions de la qual són les establertes per llei, i en tot cas: 
 

a) La custòdia dels recursos de l’associació. 
b) L’elaboració de pressupost, els balanços i la liquidació de comptes. 
c) Portar el llibre de caixa. 
d) Signar els rebuts i les quotes i altres documents propis de la tresoreria. 
e) Pagar les factures aprovades per la junta directiva, prèviament visades pel president. 

 
 
Article 29. El secretari o secretària. És un càrrec exercit per una persona membre de la junta directiva.  
 
És competència del secretari o secretària: 
 

a) Custodiar els documents de l’associació. 
b) Estendre acta, i signar-la, de la celebració de totes les reunions. 
c) Redactar i autoritzar els certificats que siguin necessaris. 
d) Portar el llibre de registre dels socis i sòcies. 

 
 
 

CAPÍTOL VII 
EL DIRECTOR O DIRECTORA I LES COMISSIONS DE TREBALL 

 
 

Article 30. El director o directora del CITE és la persona encarregada de gestionar la xarxa d’oficines del 
CITE, tant pel que fa als aspectes econòmics com de personal, i ha de donar compte de manera periòdica 
davant la junta directiva del funcionament de la xarxa d’oficines. Per al desenvolupament de les seves 
funcions, la junta directiva pot atorgar al director o directora poders de representació legal de l’entitat a 
l’efecte de signar acords amb les administracions o altres institucions o entitats socials. 
 
El director o directora, si no té la condició de membre de la junta , assisteix a totes les reunions de la junta a 
què se la convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot, llevat que hagi de deixar d’assistir a una reunió 
concreta per haver de tractar algun tema que pugui ocasionar un conflicte d’interessos. 
 
El director o directora podrà usar la signatura, solidàriament amb el president o presidenta o bé amb el  
tresorer o tresorera, a fi d’autoritzar els justificants d’ingressos, ordenar les despeses i autoritzar els 
pagaments. 
 
 
Article 31. La junta directiva, directament o ratificant el que ha decidit el president, pot constituir tantes 
comissions o grups de treball com siguin necessaris per al millor compliment de les finalitats de l’associació, 
i fomentar la major participació possible dels membres de l’associació en aquestes comissions o grups de 
treball. 
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La creació i la constitució de qualsevol comissió o grup de treball ha de ser plantejada pels membres de 
l’associació que vulguin formar-los, els quals han de sustentar i explicar davant la junta directiva les 
activitats que es proposen dur a terme.  
 
La junta directiva juntament amb el president o presidenta han d’analitzar les diferents propostes i aprovar-
ne la posada en marxa, així com el seguiment, el desenvolupament i l’avaluació, i exigir mensualment un 
informe detallat de les actuacions. 

 
CAPÍTOL VIII  

RÈGIM ECONÒMIC 
 
Article 32. Els recursos de l’associació previstos per al compliment i el desenvolupament de les seves 
finalitat són: 
 

A. Les quotes de cadascun dels socis i sòcies, o derrames, la classe de les quals, la quantia i la 
periodicitat han de ser fixades per l’assemblea general, a proposta de la junta directiva.  

B. Els donatius, herències, llegats i similars lliurats per particulars, i/o persones jurídiques. 
C. Les subvencions oficials que se li puguin concedir, d’acord amb el mecanisme establert legalment, 

bé siguin provinents de qualsevol organisme o entitat de la Unió Europea, de l’Estat espanyol o de 
Catalunya i dels seus diferents organismes adscrits. 

D. Les rendes que puguin produir el patrimoni i els béns que posseeix o arribi a posseir l’associació. 
E. Qualsevol altre ingrés derivat de la seva activitat: premis, publicacions, etc. 

 
Article 33. L’associació es pot dotar de personal assalariat per desenvolupar les seves finalitats. Les 
retribucions directes o indirectes que rebi aquest personal no poden ser superiors al 150 % de les 
establertes per a cada categoria al conveni col·lectiu d’àmbit provincial. 
 
 

CAPÍTOL IX 
RÈGIM DISCIPLINARI 

 
Article 34. Per acord de la junta directiva, es poden sancionar les infraccions comeses pels socis. En la 
determinació normativa del règim sancionador, així com en la imposició de sancions, s’ha de guardar la 
deguda adequació amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada. Es consideren 
especialment els següents criteris per a la graduació de la sanció que cal aplicar: 
 
a) L’existència d’intencionalitat o reiteració. 
b) La naturalesa dels perjudicis causats. 
c) La reincidència per comissió en el terme d’un any de més d’una infracció de la mateixa naturalesa. 
 
El procediment sancionador ha de respectar el principi d’audiència i contradicció. Quan els motius siguin 
considerats i debatuts com a molt greus per haver realitzat un soci o sòcia actes contraris a les finalitats o 
als acords de l’associació o per utilitzar il·legítimament el nom de l’associació en benefici i interès propi del 
soci i comporti l’expulsió del soci o sòcia, la resolució final, motivada, ha de ser aprovada per les dues 
terceres parts dels membres de la junta directiva. El sancionat o sancionada podrà sol·licitar la ratificació de 
la sanció durant la celebració de la primera assemblea general que es convoqui.  
 
 

CAPÍTOL X. CONFLICTE D’INTERESSOS 
 
Article 35. Conflicte d’interessos 
 
Els interessos de l’Associació prevalen sempre sobre els interessos personals o professionals dels membre 
de la Junta i dels càrrecs de direcció i dels empleats i empleades de l’Associació. 
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La persona que pugui tenir un conflicte d’interessos amb l’Associació s’ha d’abstenir de participar en la 
presa de decisions o en l’adopció d’acords en aquests assumptes. 
 
Per això, la persona afectada té l’obligació de comunicar a la Junta qualsevol situació de conflicte, directe o 
indirecte, que pugui tenir amb l’Associació i ha d’aportar la informació rellevant relativa al possible conflicte 
d’interessos.  
 
Per interès personal, cal atenir-se al que estableix la legislació vigent. 
 
 
 

CAPÍTOL XI 
REFORMA DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ 

 
Article 36. Els estatuts es modificaran per acord de la majoria absoluta dels socis i sòcies que integren 
l’associació.  
 
Article 37. La decisió de dissoldre l’associació s’ha d’adoptar per majoria absoluta acordada en assemblea 
general, convocada amb caràcter extraordinari, expressament per a aquest fi. 
 
Article 38. En cas de dissoldre’s l’associació, de la manera i amb les garanties establertes per la llei, si 
després de feta la liquidació patrimonial hi hagués patrimoni i si existís romanent, aquest serà lliurat a una 
entitat sense ànim de lucre, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació i que es dediqui a finalitats 
idèntiques o anàlogues. 
 
 
 
 
 
 
 
Per certificar la validesa de la modificació dels presents Estatuts, discutits i aprovats per majoria 
absoluta en l'Assemblea Extraordinària celebrada el 17 de desembre de 2021, signa el present 
document el secretari de l'Associació, amb el vistiplau de la presidenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovidi Huertas Castillo 
El secretari      Vist i plau 
       Aurora Huerga Barquín 

La presidenta  
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Generalitat de Cataluny a 
Departament de Justícia 

Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació 

 

Certif ico que aquests estatuts concorden amb els originals de l’entitat, 

les dades d’inscripció de la qual consten a continuació.  

 Núm. d’inscripció 10018 

 Data Resolució 24/03/2022 

 Secció 1a del Registre d’Associacions 

 
La Responsable d’inscripcions i assentaments registrals 

Data 29 de març de 2022 
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