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Associació . 
Síndrome 
de üown ; • • , ' ' 

ESTATUTS 

CAPÍTOL I. La denominació, els fins i el domícifí. 

Article 1. Denominació ) 

'Amb la. deno'mintició "DOWN TARRAGONA" és •cpnstiíueix'T'associacló; que, o . 
rernpord de,l'article 22 de la Constitüció, règularò les seves activitats d'acord amb 
la Llei 4/ 2008, de 24 d'.qbril del Llibre Tercer del Codi Civil .dè Catdlünya, amb lo L.O. . 
1/2002 regulddòra dél Dret d'Associacions i els seus estatuts. 
• u. I . . • - . ^ ^ ' .... 

Article 2. Fins 
s, V ; . • ' • •• • , ' • ' . • . , '• .• 

1. L'entitat "DOWN-.'-·TARRACONA" Té. com o objectiu" promoure lo, igualtat „ 
d'oportunitats, lo-plena inclusió i amb una-major adquisició^ de drets socials i 
individuals "dé 1és persones amb, discopocitat intel·lectual, especialment aquelles 

. amb lo Síndrome de Down i de, les seves famílies, en el marc i amb. referència o lq 
Convenció Infernocional ;de les Nocions Unides sobre els. Drets de les "Persones ' 
amb Discópocitot-: - ' - ' ' > 

L'Associació bosO lo seva actuació ornb els priricipis dé:deTpocràcia interno,, 
respécte o lo. diversitat, igualtat entre'dones i .homes, comportamerit ètic,-' , 
transparència -en, lo . sevq actuació i solidaritat erítré éls seus membres, 

. independèricid i neutralitat política o ideològica. • .r " ' 

.. .Considero o les persones amb Síndrome-de Down en particular i o les persones 
. amb discopocitat intel·lectual èn general com o subjectes de dret i obligacions ' 
en plenarigualtqt amb els altres. i , , • • . , 

' ' ' ; ! , • ' • \ ^ ' ' . . 
Per aconseguir-^oqüest objectiu, rAssociació orientarà lo seva-activitat o lo 
consecució dels següents fins: 

o) Facilitar, serveis :de suport, orientació i informació q lès famílies de persones 
orrib lo Síndrorne de Down; , -

b) Treballar o favor'ele lo. plena inclusió familiar; social | escolar de les 
persones amb síndrome de Down.,' . , / ' 

c). Promoure l'atenció o persones qmb discopocitót intel·lectual o través de 
projectes d'inclusió social, Idbordj, escolar; . esportiva, d'oci i lleure, 
grógromes- de salut, i de vida independent i dè so'stenibilitat. i medi 
ambient. ^ . 

d) Promoure projectes de formació i, inserció laboral, sempre ; que sigui 
possible; en empreses ordinàries fàcilifant l'accés al mercaf de freball amb 
la modalitat de treball amb suport. 

e) Promoure, projectes i programes per- fómentar, l'autonomia, i 
independència en lès diferents etapès de la vida dè les persones amb' 

1' 
A,, 



 

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

Pàg. 2/ 18

Data: 12/08/2020

Amb el codi segur de verificació L1036A56820T52M es pot consultar aquest document a l’adreça
http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Associació 
Síndrome • 
de Down 

Síndrome .de Down o altres Discopacitats Intel ·lectuals. De manera que es 
respec.tln les seves decisions, opinions o actes,, i cada cop més ipuguin 

' decidir sobre les seves pròpies vides. • 
f): Fomentar polítiques de discrimindció positiva qòe promoguin lo inclusió 

social en. tots els àmbits de Jes dones" i homes dmb' discopocitot 
intel -lectuol, especialment aquelles amb Síndrome de Down.. 

g) Realitzar projectes d'intervenció, acollida i sensibilització'de persones .amb 
Síndrome de Down i de les seves famílies immigrants dl nostre país. 
Promoure i fomeri''tar Ja implicació i participació del voluntariat en els fins 
de l'associació. 

h) 

i) 'Promoure i realitzar carripanyes d'informació i difusió social per a difondre 
la realitat dé les persones orpb síndrome de Down. . 

]) Estudiar i ÍDromoüre dispósicions legals que garanteixin eis drets de les 
persones amb Síndrprrie de Down. 

k) Evitar, i si fos necessari, denunciar, o fofes aquelles persones, entitats, 
col·lectius o grups, públics o privats, que atemptin o posin .en risc els drets 

^ i/o interessos legítims de les persones amb Síndrome de Down. 
I) , Promoure l'edició i distribució de publicacions, lo celebració, de cursos i 

'conferències, i en general, Iq realització: d'dctivitdts encaminades a la' 
formació de pares, tutors, i professionals relacionats-amb les persones amb 
Síndrorrie de Down. • 

m) Constitüir-se com a interlocutor amb l'Administració Pública, representant 
als seus membres én qüestions d'interès generól o q petició dels rnateixos.' 
Gestionar subvencións davant els organisme's competents de caràcter 
autonòmic, estotal.o supronacional (públics o privats) per'a obtenir els . 
recursos necessaris per al seu funcionament.,' - -

n) Establir.i mantenir relacions de col -laboració amb altres entitats que tinguin 
. objectius similars. 

o) Promoure trobades i intercanvis de professionals de diferents entitats de 
síndrome de Down facilitant e| coneixement de les'diferents experiències 
que es duen o .terme. , 

p) Qualsevol altre,, què' de manera directa o indirecta, pugui afavorir jd 
coinsecució dels fins de l'Associació; - • . 

q) Rèdlitzdr projectes de cooperació internacional pel desenvolupament, en 
qualsevol de les àrees de treball de l'entitat; qixí com establir programes 
de.codes'envolupament amb ditres entitats. .. 

r) Comptar a'hnb un programa de. Voluntariat que contribuirà ,a garantir, el 
- compliment dels fins-de l'entitat. Aquest programa fdcilitdrà'la. participació 

solidària í sense àninri de lucre en activitats de vòluntariat de I,'associació 
tqrit de ciutadans sensibilitzats vers les .persones amb. discapacitat" 

' 'intel·lectual corri de les pròpies persones amb'discapacitat. 

2. •L'Associació, manca, en tot cas d'ónim deJucre o fi,lucratiu, no. distribueix-
entre èls seus associats els beneficis extraordinaris obtinguts, de produir-sé' 
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resultats econòmics positius en lo liquidació dels seus pressupostos anuals •. 
s'aplicarà l'excedent q,la realització de l'ordre social en l'exercici següent. > 

3. L'Associació es/constitueix per temps indefinit. 
4. L'Associqdó'promou l'interès general i està oberta a ,qúalsevol altre possible 

^ . beneficiari que conripleixi les condicions i carócfer requerit per lo naturalesa •• 
• dels seus própis interessos. , 

Artícje 3. Domicili ^ 

El.domicili social de l'associació s'estableix a Passeig Misericòrdia núm. 28 baixos 1 de 
(43205) Reus. ' ' . ' ' N ' ' . • , " ^ . 

L'àmbit d'actuació territoridl comprendrà principalment, lo província de Tarragona. 

CAPÍTOL II. Els membres de rassociació. els seus drets I les seves obligacions 

Article 4. Dels socis/es 

.1. L'Associació té caràcter obert podent integrar en la ;mqteixa.quantès persones 
físiques o jurídiques que ho sol·licitin, lliurement i'voluntàriament, acceptin les 
normes establertes en els Estatuts de l'AssOciaçió i àssuhneixin' els objectius, 
principis i valors què s'estableixin. " ' ' • . _ ; 

. 2. . 'S'estableixen les següents classes de socis/ès: .Socis/ès Nurrieraris, Sócis/es 
Adherits, Soòis/es Col ·laboradors i Socis/es Honoraris. 

a) Socis/es Numeraris:.Podrà ser lo persona amb Síndfórriede Down major d'edat í , 
amb cdpacitat d'obrar qüe ho sol ·liciti o yn.menhbre de lo família, tutor/a o. 

_ representdnt legal de la persona amb Síndrome de Down. , ' 

Tindran dret d veu i vot en les^^Assemblees Órdinàries i Extraordinàries i podran 
triar i ser triats membres de la Junta Directiva dè l'entitàt, d'més de la resta dels 

' drets que els concedeixen els presents Estatuts i les lleis per les^qüals es regeixen. 

La condició de Pare o Mare d'una persOna amb Síndrome de Dowri, atorgarà la ' 
qualitat de soçi/a a arnbdós; aquests abonaran una única quota, per família i_ 

. tindran dret a un sol vót. 

b) ^Socis/es Adhérits: 'Podrà • ser lo persona , amb disdopacitot ihtel.lectual . 
• reconeguda pels òrgans competents en matèria de discapacitat, major . 
d'edat i amb capacifat d'obrar que hó sol •liciti p um membre de lo família, o. 
tüfor/a o representant legal de la' persona . amb discàpacitat inteLlectuql. . 

,. Podran assistir a les Assembleès Gèrierals, tan Ordinàries com a Extraordinàries, 
àmb dret o veuíperó noo vot en aquestes. No podent ser electors,ni'elegibles' • 
per o cdrrecs'.en Id Junta Directiva. ' ' • . 

•'•• •• • 3:V' 
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/ • 
c) Socis/es CoHaboradors: seran, aquelles ioersones físiques o jurffiques que 

interessades per- Iq finalitat d'aquesta , associació tindran dret; a rebre 
intormació i a col·laborar en les activitats de l'entitat, i podran assistir a les 
Assemblees Generals, tan'Ordinàries com,a Extrdordinòriés, amb dret a veu però 
no d vot en-aquestes. No podent ser electors ni elegibles per a càrrecs en lo 
J,unta Directiva. 

d) Socis/es Honoraris; podran ser aquelles persones dè lo vida 'pública que mostrin 
un especial interès per les finalitats ^de l'associació, a proppsta de la Junta 
Directiva. Podran assistir d lés Assemblees Generals, tant Ordinàries com o 
Extraordinàries, sense.drét d veu ni o vot en les mateixes; No podent sèr electors 
ni elegibles per o càrrecs en la Junta Directiva! /' 

En cas dè rriort de la persor^ia arhb, Síndrome de Down o Discapacitàt J.ntèl-lectual, 
els Jamijiars podran optar a continuar com o socis/es numeraris, ,sòcis/es adherits, 

. passdr a socis/es col -laboradors o donar-se de baixa d'aquestd Associació. .. 

Article 5. Dels dretV dels menibres 

Són drets de tots els-membres de l'associació: 

1'-. 

2. 

3. 

4.' 
5. 

6. 
7. 
8. 

Participar en les activitats qué promogui l'Associdció i als actes socials que 
organitzi per q tots els socis/es.-. , - . , . 

Participar dels serveis existents o que es duguin a 'terme,., segons el règim 
reglamentari que s'estableixií . - .N 

.Exposar a í'Assemblea i a la Junta Directiva tòt,eUque considerin que pugui 
contribuir o fer més plenq lo vida de l'associació i més eficaç la realització déls 

objectius socidls bàsics d'aquesta. ; 
Rebre intormació sobre les activitats de l'associació. . 
Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a Id seva 
disposició. ' . ' 
Formar.part dels grups de treball. _ . 

' Posseir un exemplar dels estatuts. . , 
.'Ser informats sobre la composició dels òrgans de goverh i representació de^ 

l'associació, del seu estat de comptes i. del desenvolupament de la seva: 
dctivitat. ^ 

-,), 

j 

Són drets de tots els socis/es numéraris 

1. . Assistir omb. veu i vot o les reunions de l'Assemblea General. ') • . 
2^ Tindran dret a atorgar la seva-representació per escrit d. d'a|tr.es socis/es 

numeraris, per assistir i votar a les assemblees gpnerals; / ' ^ \ 
.3. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius. • . ^ • • • • • • 
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• • / % y IV Associació 

Tírrí¿«ns. • 

; 4.' Exercir ia representació que se'ls confereixi en codo cas. 
: 5. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats>de l'associdció 

d'acord amb les normes legals i estatutàries. 

Article 6. Dels deures dels socis/es 

Són déures dels membres de rassociació: ' ' 

1. . Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries. 
2. ' Complir éls acords de l'Assemblea General i les normes que assenyali la Junta , 

Directiva per dur-los d terme. 
3. Satisfer puntualment les. quotes que s'estableixin. 
4. Mantenir la col ilaboració de l'associació qué cqlgui per, dl bon funcionament 

de l'associdció; .. ' , . i, . 
5. Cómprometre's amb les finalitats de. l'Associació i partícipdr activament per , 

l'assoliment dels seus fins. 

Article 7. Causes de sancions o baixa forçada 

Són causo de .baixo, a L'associació: 
1. -Que ho decideixi la persona interessada, que ho ho Gómünicat per escrit oio 

Junta Directiva.' , ^ ' 
2. ; El no satisfer les quotes fixades.. 
3. L'incompliment dè lés obligacions estatutàries.: . ^ 

Serà causa de bqixd,forçada: 
a) L'incompliment greu o reiterat dels acords adoptats per la Juntd Directiva 

o per l'Assemblea Generdl. ,• -
b) , AÍguri altre rnotiu greu, a judici de jo Junta Directiva, la qual deurà explicar 

a í'Asserhblea general de la resolució que s'adopti. -

Lo baixo forçada.com a rpembre de l'Assoçidció té efecté o partir del moment én , 
què es produeixi l'acord per port de l'AsserribLedGeneral i corhpòrtqrà lo qèrdua de 
tots els,drets derivats.de la colidició de mernbre.vL'éxpédjentde-baixo-forçada és 
iniciat per la Junta ,Dir.gctiva i presentat q í'Assémblea .Generdl désprés. Que • 
rinteressat hagi tingut el termini d'un mes per la presentació dejes dl-légqcions que 
s'estimin,pertinents: Tot membre que sigui baixo haurà de respondre de les accions 
que se li. hagin encomanat i liquidar els compromisos-econòmics fins al dia de la data 
de la seva baixa. 

CAPITOL III. L'Assemblea Géneral. 

^Article 8. Del seu funciònament 

••• 1. • 
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Tsrrígíns . " • 

1. L'Assemblea General és l'òrgan suprem de rqssociació; els.seus membres en 
formen'port per dret propi ¡irrenunciable; , 

2. Els membres de rossocioció omb" dret o vot, reunits en Assembleo Generol 
legalment constituido, decidiron per mojorio els ossümptes que 'siguin 

/ ' competèncio de l'Assembleo. -
3.' . Tots els, membres quedoron subjectes ois ocords de l'Assembleo Generol, 

incloent-hi els obsents, els qui en discrepin i els presents que s'hogin obstingut 
de yofor. 

Article 9. De les facultats de l'Assemblea 

L'Assembleo Genero! te les tocultots següents: 
0) Moditicorels Estotuts de l'ossocioció. . ' . 
b) Adoptor els ocords relotius o lo representoció legol, gestió i defenso dels 

interéssos dels seus membres. . ' 
c) Controlor l'octivitot i lo gestió de lo Junto Directivo. .. 
d) Aprovor els pressupiostos qnuols de despeses, ¡.ingressos, i lo memório onuol 

d'octivitots. 
• e) Elegiréis membres de lo Junto Directiva, .destitüir-lps i sübstituir-los. Vetllont 

perquè es compleixi el principi dMguolfot entre dones i honies, promovent, 
, Jo presèncio-equilibrado de dones i homes o lo Junto Directivo de l'Entltot. 

t) Estoblir tes línies generols d'octuoció que pèrmetin complir els fins de 
l'ossocioció. . . 

g) . Aprovdr el reglomeht de règim intern,i/o oltres disposicions reglamentàries. . 
h) Fixor les quotes que els membres de l'ossocioció houron de sdtister. 
1) Dissoldre i liquidor l'ossocioció. 
]) , Aprovor. lo disposició o olienoció de béns. 
k) Acordor'l'ingrés, i/o-ío boixo en tèderocions, corntedérocions p unions 

d'ossociocions. 

Article 10. Periodicitat ordinària i convocatòria éxtraordinària 

. 1. L'Assembled Generol es reunirà en sessió ordinòrio com q mínim ün cop dins de 
rony'noturol, en el primer semestre de l'ony. 

2. ; L'Assembleo Gerierol es reunirà omb corócter extroordinori sempre que colgui, 
0 requeriment'de lo Junto Directivo o bé quon ho. sol ·liciti."¡un nombre de 

- rnembres'de l'ossocioció que'represento, pel cop boix, un^deu pe.r cent de lo 
tótOlitot;kn oquest últim cos, ho tdró dins uh períóde no superior o 20 dies.. . ~ 

Article 11. De ia convocatòria i de la reunió de i'Assemblea 

1. Lo convocotório'- de les dssemblèes qenerols, tont les ordinàries compjes 
extroordinòries, seron convocqdes pel president/o i ;es. torgn pér escrit. Els 
onuncis de lo.convocotório és col -locoron en els-llocs que es determinin, omb 
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una antieipodó mínima de. 7 dies. La .convocatòria s'qdreçarò també 
individualment a tots els membres. La convocatòria especificarà el dia, I'Inora i 
el lloc de Ic-reunió, com també l'ordre del dia. S'inclouran en aquest ordre del 
dia, les propostes'de cada grup de treball, senñpré qúe prèviarhent s'hagin 
comunicat q Id Junta Directiva. • ' . 

2. Les reunions' de l'Assèmbleo Generql, les presidirà eL president/a de 
. l'associació, si no hi és,, el substituirqn, successivament, e| vicepresident/a o el 
vocdl de rnés edat a; Iq Junta. Actuarà com a seCretari/o qui ocupi el mateix 
càrrec a la Junta Directiva. • ' 

3. - El secretari/a,,redactarà J'acta de cada reunió qmb un extracte de les' 
deliberacions, el text dels acords,que s'hagin adoptat i el resultdt .numèric de 

. les votacions. ' • . ,/ 
Al corfiénçament de coda reunió de l'Assembleq General es llegirà l'acta de la sessió 
anterior o fí que s'aproví o. s'esmeni. Cinc dies abans, de tota. mqnera, l'acta i 
qualsèvoí altra documentació hauran d'estar a disposició dels socis/es dl lócdl social.' 

Article 12. Quòrum ¡ ordre del dia èn l'Assemblea 

L'Assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria amb 
l'assistència d'un rnínim de la meitat deís socis/es assistents dm'b dret q vot o 
representants d'aquests. Quedarà vàlidament constituïda en segona convocatòria, 
sigui quin sigui el nqmbre de socis/es amb dret d vot presents ó-'represehtats. Lo-
segona convocatòria s'haurà de fer mitjó hora després de la primera i eh el mateix 
lloc, i s'haurà d'haver ariunciat arnb la primera; " 
Excepcionalment podran assistir a les sessions de l'Assemblea altres persones • 
convidqdes per lo Junta Directiva en qualitat"de convidades, d fí de ser escoltades i 
per l'Assemblea i si és el cas participar eh les seves deliberacions qmb veu però sense 
vot. 

Article 13. De la presa de decisions en rAssemblea 

1. En .les reunions dè l'Assemblea General", correspon un vót o cada membre 
' soci/a numerari,dé l'.assàciacià. 

2. Els acords es prendran per majoria simple de vots dels presents amb dret a vot, 
quan-els vots afirmatius superin als-negatius; . ; • 

3. Per adoptar-acords ,sobre-Ip separació dels membres, la modificació: dels 
estatuts, l'qdquisició o . alienació de béns immpblès,: la dissolució de 
l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la 
integració en Una de jq existent, i la remuneració dels membres de la Junta 
Directiva, caldrà un nombre de vòts equivdient a les dues térceres parts dels 
assistents,dnrib dret^a votv.En qualsevol cos, l'elecció de la-Junta Directivd, si es 
presenta diverses candidatures, es farà per acord de Iq majoria relativa dels 
socis/es amb dret a vot presents o representats. 

CAPÍTOL IV. Lò Junta Directiva 

: )• 



 

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

Pàg. 8/ 18

Data: 12/08/2020

Amb el codi segur de verificació L1036A56820T52M es pot consultar aquest document a l’adreça
http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Associació' ' . • ' ' • -
Síndrome • , '• , • . : 
deDo'wn- • • 

Article 14. De les funcions de la Junta ^ 
' , r\_ ' '' ? • , • . ' • • 

1. , L'associació estarà regida per la. Junta Directiva la qual,' administrarà, 
, representarà i atèndrò al funcionament quotidià d'aquèsta. 

2. Lo Junta Directivo; està formada per: ' , , / , 
a) el president/a. 
b) ^ el vicepresident/a.. ' 
c) el secretari/a, 
d) el tresorer/a. . , 

• e) els vocals (en nòmbre no inferior a tres, ni superior a set). • -
3. í . L'ejecció • dels rfiembres de lo Junta Directiva és fqrà per votaciój de 

l'Assemblea General Extràordinària. . • . ' , . 
4. . Dins de la Junta e's,, podran incorporar amb veu i vot a. una g^ersona "qmb 

síndrome de Down major d'edat, escollida com o represenjant, i. o un 
germà/no major d'edat, escollit entre el grup de germons/es: ^ 

5. • L'exercici del càrrec serà gratuït. No obstant els membres de la Junta, tindrari 
dret al rescabalament dè les despeses Ocasionades per l'exercici del seu 
càrrec. ' . . ' • . ' . , 

Article 15. De l'exercici, cessament I vacants en els càrrecs dé la Junta 
•N 

1. Els méítibres de la JUntq Directiva."exerciran el càrrec durant un període de. 
qudtre anys. • 

2.^ El cessaiment dels càrrecs abans, d'extingir-se el terminj reglaiínentqri del seu 
mandat podrà esdevenir-se per: • \ -
a) Dimissió voluntàriq presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin 

í' "els motius. 
j 

• b) Mololtid que incapacita per exercir el càrrec. 
c) Bqixa.com a membre dè l'associació 

í d) Sanció per una falta corinesa en rexercia del càrrec, impòsada d'acord' 
amb el que estableix l'article 13.3 dels estatuts. 

3. Les vacants de President/a, Vicepresident/a/Tresórer/d'i Seçretqri/a :que es . . 
produeixin en lo Junta Directiva es cobriran en la primera Assemblèa General . 
que. tingui lloc. Mentrestant, ún membre de la Junta Directiva podrà ócupdr' 

; . provisionalment el càrrec vacant. \ . 
i • • • • , • ' • -

4. Elecció.dels membres de junta: , ^ . • " 
d) L'elècció dels membres de, la Junta 'Directiva per l'Assemblea General es 

rediitzdrà mitjançant la comunicació als socis/es, es farà • per escrit amb una' 
antejació mínima de deu dies a ta data de celebració de. l'Assemblea. 

b) Pèr ser íriémbre de la Juntd. Directiva seran requisitsdmprescindibles ¿er soci/d 
nurherari, major d'edat, estar en ple ús dels drets .civils i estatutaris, i no estor^ 
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Àssociació 
• Síndrome 
de Down 

sotmès en els motius d'incompatibilitat establers en<la. legislació yigent. Així com' / 
estar al corrent de pagament. ' ... 
Excepcionalment podran sèr. nomenats fins a dos membres de lo Juntd ' , 
Directiva entre els socis/es adherits, sempre que cap d'èlls sigui nomencat . 
president/a de la mateixa. ' . 

• • /• 

Article 16. De les atribucions de la Junta 

1. La Junta Directiva té les facultats següents; . 
-^d) . Representar, dirigir i administrar l'associació de jovmanera més amplia que 

reconegui lo. llei; així mateix, complir les deçisións présés. per TAsserribléa 
GenerqC cl'qpord;qmb les normes, instruccions i directrius que oquestò 
Assemblea estableixi. 

b), Prendre els. acords que calgui en relació,amb la cómpareixença davant 
dels organisme^ públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar 
els recursos, pertinents. • ,/ • 

c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació. 
d) Proposar'a l 'ASsèmblea General , la defensa de'T establiment de les quotes 

que els membres de l'associació ho,uran'dè satisfer. • ^ 
e) Convocar les assemblees generals i conffòlar que es compleixin els acords 

que s'hi òdopfiíà. -
f) Presentar el balanç i l'estat de comptes dè cqda-exercici'o l'Assemblea 

/ ; • General perqüè els socis/es arhb dret a'vot els aprovin, i confeccionar els 
pressuposfos-de rexércici següent. , , 

, g)' Elaborar Ió memòria anual d'activitats i sotmetre-|a a l'aprovació de-
rAssemblea GenerdI. 

h) Contractar els empleats/des que l'assócíaciópugui tenir. ^ 
i) Inspeccionar Iq comptabilitat i. preocupar-se perquè- els' serveis funcionin 

amb normolifqt. ' ' ' 
j) Establir grups de treball per aconseguir de lò manerq més eficient i eficaç 

els fins de l'associació, i autorifzar els acfés que aquests grups projectin 
. realitzar. ^ 

k) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que-s'hauran d'encarregar de 
cada grup de treball,-a proposta dels mateixos grups. 

I) Dur a terme les.gestions necessàries davant d'orgariismes públics, entitats i 
altres persones,.per..òconseguir: - • • 

• I) subvencions o altres ajuts; . 
.2) L'ús de locdls, o edificis que puguin- arribar a ser un lloc de 

, convivència i comunicació i també un centre de recuperació' 
ciutadana. ^ 

• m) Obrir comptés corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de 
. crèdit d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en .aquest dipòsit. Ld 

disposició dèls fons es determina d l'article 29. 

•• ~ - -'9 
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Associació 
Síndrome 
de Down 

Resoldre provisionaimeht qualsevol eos que no s'hogl previst ois estatuts i 
" donar-ne compte a la primera Ássembleq'General., r • , 

o) Qualsevol dítra facultat que no sigui atribuïda d'una manera.específica a 

algun altre òrgari de govern de l'associació o que li hagi estat delegada 
expressament. > 

p) Concertar pòlisses,de crèdit fins al màxim de l'irrïport dels ingressos 
previstos per raó de subvencions aprovades i pendents de realització (o 
cobrament). 

Article 17. De la periodicitat i convocatòria extraordinària de la Junta 

1. ' La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o. per la persona 
que el substitueixi, es reunirà en sessió ordinàrià amb la periodicitat que els seus 

; membres dècideixin, i que com q mínim serà a un çpp cadd dos mesos. 
2. • Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el 

president/a o bé si ho sol·licita ün 1/2 dels merribres qúe la componen. 

Article 18. Dè l'assistència i presa de decisions 

1. Lo Junta Directiva quedarà constituïda vàlidanrient si ha estat convocada 
amb una antelació de. cinc dies i si hi ha quòrum de la meitat més un. 

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a tótes les reunions. ' • 
què es convoquin, encara que; per causes, justificades, podran excusar-se'ri. . 

L'assistència del president/a o dél secretari/a o de les persones qué el 
substitueixin hi serà necessària sempre. , 

3. La Junta Directiva prendrà els acords per majoria simple de vots dels assistents, 
sent decisiu en cas d'empat.el vot del President/a. 

4. Excepcionolmènt i o judici d.e la Junta Directiva, podrà assistir a les seves 
reunions persones que no són membres d'aquesta, amb ej fi d'informar sobre 

algun temo concret a tractor a la reunió,, deixant lo rhqteixa a petició de Ig 
Junta. 

Article 19. De lo delegació de responsabilitats 

1. La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seves facultats en una o 
diverses comissions' o grups, dè. treball si compta, per fer-ho, qmb el, vòt 
fqv.orable de'dos terços dels seus membres. , 

2.. Tdmbé podrà nomenar, amb el mateix quòrum, un ,o uns quqnts. mqndatqris . 
per exercir la funció que la Junta eis confiï amb les facultats que cregui òportú " 

. confèrir-los en cqda cas. . è • 

' . ' • 1-, [ 

Article 20. Dels acords de Ja Junta ^ 

10 
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de Down 

ens 

•/•' • Els acords de lo Junta Directiva es faran constar al llibre d'actes.,En iniciar-se. cada 
reubió de la Junta Directiva, es llegirà l'acta de la sessió anterior perquè s'qpròvi o.és 
rectifiqui, si és procedent. ^ 

CAPÍTOL V. El president/g í el vícepresídent/o dé l'associació. 

Artjcle 21, bel paper del presidènt/a 

1. El president/q de, l'associació també serà president/d de Iq Junta Directiva. 
.2. Són pròpies del president/a les funcions següents: . ; . 

o) La direcció i representació legal de l'associació, pér delegàció de 
l'Assembleq Gènéral i deja Junta'Directiva. 

b) La presidéncid i la' direcció dels debats, tant de'^i 'Assemblea, General com 
de lo Junta Directiva. . s. . 

c) Emetre un vot de qualitat decisori en éls casos d'empat.-
•d) Establir la convocatòria de les reunions déJ'Assembléa General i de la 

Junta Directiva. 
i ' 

. -e) Visar les actes i els certificats confeccionats per l'associació! 
f) Les atribucions restants pròpiés del càrrec i 1es que li deleguin l'Assemblea 

Genéral o la Juntq Directiva. . . 
g) Adoptar Jes mesUrés que consideri necessàries percal millor funciónamént í 

govern de l'Associació, informant ets membres de Iq JqntqGirectiva prèvia^ 
i preceptivament. • -

h) . Contractar serveis, preparar, negociar i signar concerts i convenis de 
col -laboració amb Administracions Públiques i/o altres Erititats. 

3. El president/a serà substituït, en cas d'dbséncia o malaltia, pel vicepresideht/a 
o el vocal de més edat de ía junta, pér aquest ordre. ^ 

CAPÍTOL VI. Ei tresorer/a Tel secretari/g. 

Article 22. Del paper del tresorer/a 

El tresorer/o tindrà com o funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, 
com tdmbé l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de conhptes^ Portarà 
un llibre de cóixa. Signarà els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.^ 
Pagarà les factures apro.vades per la Junta directivaJes quals haúrqn d'ésser visades 
prèviament pel president/a, ingressarà els diners sobrants, èn dipòsits oberts en 
establiments de crèdit o d'estalvi. ^ , 

•y-. . v_ 

- -11' 

.J; 

r-

. ,l 
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-V -•••. ^ Associació 
Síndrome 
de Dòwn 

Article 23. Del papér del secretari/a 

El secretarj/a ha de. custodiar lo docuijientació de rassocigció, així com signar les 
actes de les" reunions de l'Assemblea General, de redactar, i autoritzar les 
certifigdcions que calgui lliurar, i també·'portar el llibre-de registre, dels socis/es. . 

CAPÍTOL VII. Les comissions o qrüps de treball. 

Article 24. De la seva regulació 

, La creació i. constitució de qualsevol comissió o grup de treball, la plantejaran els 
rriembres de l'associació que vulguin formqr-lo, qòe n'assabentdran .a la Junta 
Directiva i explicgranJes activitats que s'han proposat, dur a terme.' 
La Junta Directiva n'aprovarò la constitució, llevqt que hi hagi en contra el vqt de les 
4/5 parts de Ja Junta Directiva, la qual podrà constituir, directament comissions o 
grups de treball sempre que compti amb el suport d'un grup mínim de dos socjs/es. 
La. Junta Directiva es preocuparà d'analitzar les diferents comissions o .grups de' 
treball, un cóp cada dos mesos l'encarregat presentarà a la Junta un informe 
detallat de les seves actuacions. s . / " 

Article 24 bis. Secció jyvenil 

Igualment; per a assegurar el millor compliment dels seus fins, l'associació comptarà 
amb una secció juvenil de l'Associació Tarragona pera Iq Síndrome de Dowh. 

L'objecte d'aquesta, brqnco juvenil de l'Associació serà el foment de l'educació en 
.. el lleure i í'intercanvi^ dels infants uadolescents-per a Id plena inclusió de les persones, 

amb síndrome de Down; lo promoció social, i laboral-deis jóves amb.^discapadtat 
inteltectual, així com programari dur a terme activitats culturals, recreatives i de 
voluntaridt. Totes aquestes finalitats.resten exemptes de qualsevol ànim de lucre. , 

La Secció Juvenil tindrà òrgans de treball propis;. Aquests òrgans actuaran sota Iq 
. responsabilitat de la Junta Directiva de l'Associdció Tarragona per a la Síndrome de,. 

Down. Lo Junta Dire.ctiva podrà assessorar la Secció J.uvenif, sense imp.osar'de forma 
obligatòria el seu criteri. -

Les persones amb Sindrorrie de Dovyn o Discapacitat Intel.lectual, vinculats a uh^ 
soci/a numerari, rrieriqrs d'edqt gaudiran del dret a veu, però sense vot, en totes !es' 
assemblees i reunions qúe celebri l'Associació. ' • . 

Article 24 bis II Secció esportiva 
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Assaciació -
Síndrome ' . ' 
de Down ^ -

L'Associació comptarà amb una secció esportiva de l'Associació Tarragona de la 
Sfndrorhe de Down. L'objecté d'aqüesta branca • esportiva serà el foment de 
l'educació en l'esport i lo pràctica de l'activitat esportiva sense finalitat de lucre., ' 

La^Secció.Esportiva tindrà àrgdns de treball propis. Aquests òrgans actuaran sota la 
• responsabilitat de.la Junta Directiva de l'Associació Tarragona per a la'Síndrome,de 
Down. Lo Junta Directiva, podrà assessorar la Secció Espdrtiva, sense imposar dé' 
formà obligatòria el seu criteri.. 

Les, persones, amb Sindrome ,de Down , o Discapópitat IhtéÍJectuai, vinculats, a un 
soci/a numerari, menors d'edat gaüdiran del dret a véu, però sense vot, en'totes les 
assemblees i réunions que celebri l'Associació. ', ' -

Article 24 bis III Grup de germans i germanes ^ 

L'associació comptarà amb una secció constituïda pejs germans i germanes de les, 
personès amb. Síndrome de Down, les famílies dels . quais estiguin associades a~ • 
Tentitat. En podran formar part a partir dels 14 anys arrib veu j també dmb, vot o partir ^ 
dels 18 anys. _ . ,, ' ' . 

El. grup de germans i gérnnqnes tindrà òrgans de trebalí propis. Aquests òrgans 
actuaran sota la résponsqbilitqt de la Junta,Directiva de l'Associació Tarragona per a , 
la Síndrome de Down. Lo Junta Directiva podrà assessorar'oquestígrup, sense imposar' 
de fòrmd obligatòria et seu critérí. ' \ 

L'objecte d'aquest grup és conèixer la realitat _de les persones, amb Síndrome de. 
Down i. promoure la seva autonomia i igualtat d'oportunitats, dixí cóm compdrtir les 
seves experiències. ' 

CAPITOL Viu. Grup de Vòluntaris/es 

Article 25. Regulació voluntariat -

Les persones voluntàries es coordinaran amb et tècnic/a responsable del Programa 
per tal d'aportar idees,'" participar en les dctivitats proposadés, etc. i aquest 
presentarà informes,, dé seguiment al Coordinador/o pedadiògic de l'entitat i a la. 
Junta Directiva. _ \ \ 

Down Tarragona es còmpromet a acreditdr una'' subscripció ; d'assegurança 
..adequada a les activitats desenvolupades pels vO|untaris/es, així com. a establir 
sistemés d'inforrhació, formació i orientació, i a cobrir les déspeses'derivades de la 

' • ' . " • í I ' • ' 

prestació del servei de volurítariat. , 

L'Associació, com a entitat genuïname.nt social, proclamà i fa seus els valors de , 
l'altruisme, l'acció solidària i el voluntariat com o pqrt integrant i irrenunciable de les 



 

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

Pàg. 14/ 18

Data: 12/08/2020

Amb el codi segur de verificació L1036A56820T52M es pot consultar aquest document a l’adreça
http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

D VH 

j 

Associació ' . ' " - . . 
Síndrome ' _ ' , 

' deDown, ^ , ' ' , . ' ' • . 

' •;Tsrrí¿ehí ' ' ' 

• seves finalitats, d'gcord dmb establert'a la LLEI 25/2015, del 30 de juliol del 
' Vpluntariat i' de foment -de rassociacionisme. Down Tarragona promourà,.- com o 
senygl d'identitat el voluntoriot, la'partiGipació activo de les persones voluntàries en 
el desplegament de les activitats sociais.de l'Entitdt. . -

' Mitjonçànt decisió oportuna dels òrgans de govern de r.associdció, s'adoptarà un 
- estatut de ies persones voluntàries, que disposarà tot el relatiu a la posició jurídica, . 'r. 

drets i deures? mesures de prgrrioció i .vies i canals de participació de les mateixés en 
l'Entitat. • • • 

CÁPÍT01 IX. El règim econòmic, r 

Article 26. Del patrimón! fundacional 

" , • Aquesta associació no té patrimoni fundacional ^. 

Article 27. Dé lesjfonts de finançament ' 

Els recursos econòmics de l'associació es nodriran de: ; 
a) les quotes que fixi rAssem'blea .General per als seus membres. 

- . b) les subvencions oficials o pòrticulors. ' , ' , 
- - . c) les dondcions, herèncieS; o llegats. • • / - . ' 

d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'gitres ingressos que puguin obtenir-
• 'se. •• •• 

e) Qualsevol altra aportació lícita qüé. s'obtingui per al compliment dels seus • ~ . -
fins. ' ^ • - ' . ' ' 

- Artiçie 28. Quotes 

Tots els membres de l'associació tenen' l'obligació de sostenir-la èconàrriicàment, ;' • ' 
mitjançant quotes o derrarries, de,lo manera i e'n la proporció que, determing 

- l'Assembíea General, a proposta dg la. Junta Diréctiva."L'Assemblea General podrà 
establir les següents quotes: . 

o) Quota periòdica numeraria; els socis/es - nurnerdris aportaran • . í 
periòdicament una quota establerta pérJ'Assembleà_General per la seva . 

¡ condició de soci/,q, per ajudar a sufragar les despeses dè j-'entitat.^ ^ 
b) Quota periòdica adiierit: els socis/es adtierits aportarari periódicgment üna . 

• quota/establerta, per r.Assemblea General per la seva condició, de soci/ó, . .. 
- per ajudar a sufragàr íés despeses de i; entitat. 

c). Quota projectes i serveis: tant els socis/es numerqris corn • els socis/és . 
. adinerits-aportarán, una quOta establerta per l'Àssembled General per" 

cobrir, els Projecte,s,\Acfivitqts i Serveis oferts per l'entitat i, en-els quals . 



 

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

Pàg. 15/ 18

Data: 12/08/2020

Amb el codi segur de verificació L1036A56820T52M es pot consultar aquest document a l’adreça
http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

DOVHi Associació 
[' Síndrome 

de Down 

«ni 

' participen les -persones omb síridrome de. Dowri o altres discapacitades-
' intel-lectugls i/o els seus familiars. ' 

d) Quota coHabordtiva: Els socis/es col-laboradors aportaran periòdicameht . 
una quota establertd per ells mateixos. ' 

p); Quota extraordinària: tant èls socis/es. numeraris com els socis/es adherits . 
' . aportdróh -puntualment una quota ''extrdordinarr o derrama quan , 

• l'Assemblea General ho consideri necessària per ajudar a sufragar ies,, 
despeses de l'entitat, 

Articié 29. De r exercici econòmic , ' 

L'exercici econòmic .coincidirà amb l'qny hatural i qüedqrà 'tancat el -31 de 
, , desembre. , • . / • . ^ 

Article 30. De lès disposicions de fons \ 

En, els, comptes corrents, o-llibretes d'estalvis obertes en establiments .de crèdit o 
;, d'estalvi, hi figuraran les signatures del president/a, vicepresident/a i, eí tresorer/a. 

• (• 
. Per pòder disposar dels fons n'hi haurà próu'dmb dues firmes; de les quals una hqurà > 
de ser necessàriament del tres,orer/a o bé la dèi president/a. _ 

Article 31. De ia cprnptabiiitat ^ ^ 

I L'Associació portarà , una comptabilitat conforme a les' normes específiques que li 
- resultin d'aplicació, que li permeti obtenir una imatge fidel del patrimoni, del resultat i . 
de la situació finqhcera de l'entitat. ' ^ 

CAPÍTOL X. Règim dlscípllhari. 

Article 32. Dels Incompliments i potestat sdnciònadora 

La junta Directiyq pot sancionar les infraccionscomeses pels., sòcis/es que 
incorri,pleixen les seves obligacions. \ ' 
.Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions, "" . 
corresponents poden onòr des d'una arrionestació fins a Téxpúlsió de l'associació, 

, , segons el que estableixi el reglament intern. ; ' 
El procèdirnent sancionador s'inicid d'ofici o, bé. com o conseqüència d'unq . 
denúncia o comuriicació. La Junta Directiva nomena-un instructòr/a,-que-tramita 
l'expedient sancionador i. proposa lo resolució, qmb audiència prèvia del presumpte, 

' infractor/a. La resolució finòl, que ha de ser motivada,;'J'qdopta aquest òrgan de ; 
. . , govern. • , ' ' ' r.. • 

• • ••V \ ' " • • : ' 

•• • : • ^ • • 15^'-. ' 
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Associació • ' • , " . ' 
Síndrome - • • • . ' ' 
de Down ', ' ^ ' 

Éls socis/es sancionats que no estiguin d'acord amb les "resolucions adoptades poden 
sol-licitar,que's'hi pronuncrf l'Assemblea General, que' les confirmarà o be acordarà 
les-resolucions de sobreseïment oportunes. 

CAPÍTOL vXI. La dissolució 

Article 33. De la dissolució de l'Associació 

•^L'Associació podrà ser dissolta si ho acordo l'Assemblea Genéral, convocada amb /" 
caràcter extraordinari expressament per a aquest fi. 

L'Associdció és dissoldrà; ' . 
1. Per.causes fixades erjJes lleis vigents. 
2. Per voluntat dels socis/és, manifestada d través d'un acord de la rAssemblea • 

, Genéral Extraordinària adoptada per una majoria de 2/3 'dels socis/es 
' numeraris presents o representats. , ' ' 

Article 34. Del destí dels béns resultants ' ' 

1. Ün cop acordada lo dissolució, l'Assemblea General, prendrà les mesures > 
oportunes tarit pel qúe faa la destinació dels-bqns i drets de l'associació, com-
a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol, operació pendent. 

2. L'Assembléc; està facultada per elegir una comissió liquidàdora sempre que ho 
- • cregui necessari. • -- . '' 

3. Els menibre's·dé l'associació estan exempts de responsabilitat personal. Ld seva 
respohsqbilitat quedarà Jimitada a complir les obligacions que ells mateixos ,• 
hagin contret voluntàriament. 

4.. En cas de dissolució, el patrimoni de l'entitat .s'haurà d'aplicqr a la realització 
d'qctivitats que promoguin I'interés general, de manera que no estiguin r 

.restringides sinó obertes d qualsevol possible béneficiari, i. que, tinguinr 
• naturalesa no lucrativa. . 

5. El romanent .net que resulti de la liquidació s-haurà d^e lliurar directarnent a 
l'éntitat o entitat's públiques o privades sense afany de lucre que, en l'àiTibit. 
terrjtoriaí de l'Associació hqgi destacat més en. la seva activitat a favor .de.la' 

'• inclusió dé les persones amb Sírídrome de Down. 
6. - . Les funcions, de liquidació i execució dels acords a què" fan referència els 

números anteriors d'qqúest mateix qrticle seran còmpeténcia de la Junta 
Directiva, si l'Assemblea General nO ha conferit aquesta missió a una comissió' 
liquidadòra especialment designada" ,''• 

DILIGÈNCIA per fer constar'que aquests estqt.uts que es:presenten s'hdn aprovat en . 
l'qssembleà génerarextraordinàrja de data 14 de Febrer de 2020. ~ 

• - ' " . > • . ÍB ' 
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: Jímgena 

Associació 
Síndrome-
de Down 

I 

• . i 

' \ • 

Vist-i plau 
Lo Secretària 

Jesús Peralta 

Reus, a 14. de Febrer de 2020 

El President 
• Xavier Sahrniguel 

' ' • 
/ 

-\ 

Y. 

. , . i 

i 
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