ESTATUTS

ASSOCIACIÓ
DE BIPOLARS
DE CATALUNYA

TÍTOL PRIMER
DENOMINACIÓ, NATURALESA, DOMICILI, ÀMBIT I OBJECTIUS
Article 1r. Constitució i denominació. A Barcelona, sota la denominació "ASSOCIACIÓ
DE BIPOLARS DE CATALUNYA" a partir d’ara ABC, es constitueix
una entitat que
es regirà pels Estatuts presents i, subsidiàriament, per la legislació vigent, 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 de març, reguladora del dret d’associació, i
els seus estatuts.
Article 2n. Personalitat. l' ABC tindrà personalitat jurídica pròpia, independentment
dels seus associats, tal com preveu la legislació actual, i per tant gaudirà de capacitat
plena per a ser subjecte de drets i obligacions en els termes previstos en aquests
Estatuts i en la Llei.
Article 3r. Àmbit. l' ABC realitzarà la seva activitat a tot el territori català.
Article 4t. Durada. l' ABC tindrà una durada indefinida, si no és que es produeixi un
motiu legal o estatutari de dissolució.
Article 5è. Domicili. El domicili, s'estableix al Hotel d'Entitats Can Guardiola, C/ Cuba,
2, 08030 Barcelona, per bé que es podrà traslladar a qualsevol altre lloc dins del seu
àmbit territorial i també establir les delegacions que calguin per assolir els seus
objectius, amb l'acord previ de la Junta Directiva.
Article 6è. Objectius. ABC, es dedicarà a la promoció de tota mena d'accions i
informacions destinades a millorar la situació de les persones afectades per les
diverses formes de malaltia bipolar (d'aquí en endavant denominada " trastorn bipolar",
i no perseguirà mai una finalitat lucrativa.
Per assolir els seus objectius, l'entitat esmentada es dedicarà de manera prioritària a
les activitats següents:
a) Promoure l'agrupació de tots els pacients bipolars que viuen a Catalunya, per poder
treballar de forma coordinada en les possibles solucions i facilitar el reconeixement de
la malaltia en els propis afectats.
b) Sensibilitzar l'opinió pública dels problemes d'identificació, tractament i prevenció
d'aquesta malaltia, i lluitar contra els prejudicis, les por ancestrals i l'estigma social que
sovint comporten els problemes psíquics.
c) Facilitar informació sobre la malaltia als pacients i als seus familiars per tal
d'aconseguir-ne un millor coneixement de les seves causes, les seves característiques
i el seu tractament, amb especial èmfasi en el correcte maneig del tractament
farmacològic (liti i similars) i en la identificació precoç de símptomes de recaiguda.
d) Potenciar tots els canals d'informació per als associats amb la finalitat de propiciarne la integració social: família, ensenyament, formació professional, relacions laborals.
e) Facilitar informació sobre els canals d'actuació davant casos urgents.

f) Estimular i promoure la investigació d'aquesta malaltia en tots llurs processos per
millorar-ne les possibilitats terapèutiques.
g) Cooperar amb totes les entitats nacionals i internacionals, que tinguin una finalitat
igual o similar per aconseguir els canvis d'actitud social que permetin una millora en la
qualitat de vida dels afectats.
h) Les activitats que així ho requereixin seran desenvolupades per personal amb la
titulació adequada.

TÍTOL SEGON
SOCIS
Article 7è. Membres. Podran adquirir la condició de socis de l' ABC totes les persones
majors d'edat que, en ús dels seus drets civils, i previ l'acompliment dels tràmits exigits
en els articles següents, siguin admeses per la Junta Directiva i es comprometin a
acceptar i complir íntegrament els Estatuts presents.

Pel que fa a les Persones Físiques..
Capacitat d’obrar i si són menors i no estan emancipats necessiten el consentiment de
pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals i no
podran ser membres de la Junta.

Pel que fa a les persones jurídiques:
1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han
d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.
Article 8è. Ingressos i baixes. L' ingrés com a membre de l' ABC serà voluntari. La
baixa podrà ser voluntària o forçosa per causa legal o estatutària. Tota causa
d'expulsió ha de figurar acreditada degudament en l'expedient corresponent, el qual no
podrà ésser resolt sense l'audiència de l'interessat.
Article 9è. Procediment d'admissió de socis. L'admissió s'efectuarà mitjançant l'acord
de la Junta Directiva, després de la sol·licitud prèvia de l'interessat, el qual es
comprometrà a complir els Estatuts i a sotmetre's als acords adoptats vàlidament per
l'Assemblea General.
la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que
tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

Article 10è Drets. Els socis de l' ABC tenen els drets següents:
a) Beneficiar-se de les activitats de l'Associació dirigides als objectius que li son propis.
b) Assistir a les Assemblees Generals, tant Ordinàries com Extraordinàries, amb veu i
vot.
c) Ser elegibles per a formar part de la Junta Directiva.
d) Fer ús dels serveis que l'Associació pugui crear.
e)
Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui
contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels
objectius socials bàsics
.f) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta
Directiva o dels responsables de l'associació.
g)

Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.

h) Donar-se de baixa de l'ABC quan ho desitgin.
i)

Conèixer els Estatuts socials.

j) Conèixer, i estar informats puntualment de les activitats de l'Associació.
k) Preservar l'anonimat en el cas que així ho vulguin.
l) Formar part dels grups de treball.
m). Posseir un exemplar d’estatuts.
n) Consultar els llibres de l'associació.
Article 11è Deures. Els deures dels membres de l’ ABC són:
a) Col·laborar al màxim en les tasques de l' ABC, per tal que l'entitat pugui assolir els
objectius que persegueixen.
b) Acceptar i exercir els càrrecs o les missions que l'Assemblea General de
l'Associació els proposi i els que la Junta Directiva, com a membre d'aquesta, els
encomani.
c) Conèixer, acceptar i complir íntegrament aquests Estatuts i també el Reglament de
Règim Interior que s'elabori posteriorment.
d) Contribuir econòmicament al sosteniment de l' ABC, en la forma que l'Assemblea
decideixi.
e) Assistir a les Assemblees Generals.

Article 13è. Podran ser membres honoraris de l' ABC les persones que hagin destacat
extraordinàriament a favor de l'Associació; es podrà redactar un document que acrediti
la seva condició honorífica.
Els membres honoraris no estaran subjectes a la disciplina associativa.
El nomenament de membres honoraris requerirà l'acord previ de l'Assemblea General.

TÍTOL TERCER
RÈGIM D'ADMINISTRACIÓ I DE GOVERN
Article 14è. ABC es regirà pels Estatuts presents i pels acords adoptats vàlidament
per l'Assemblea General i la Junta Directiva dins d'esfera de llurs competències
respectives.

Capítol Primer
ASSEMBLEA GENERAL
Article 15è. Assemblea General. L'òrgan suprem de l' ABC serà l'Assemblea General,
integrada per la totalitat dels socis, els quals adoptaran els acords per majoria simple.
Article 16è. Les reunions de l'Assemblea podran ser Ordinàries i Extraordinàries.
L'Assemblea General Ordinària s'haurà de reunir tantes vegades com es consideri
oportú i com a mínim un cop l'any.
L'Assemblea General Extraordinària es reunirà sempre que la Junta Directiva ho
cregui convenient o bé quan ho sol·liciti per escrit el vint per cent dels socis, com a
mínim.
Article 17è.
a) Correspon a l'Assemblea General Ordinària l'examen i aprovació, si s'escau, de la
Memòria i els comptes corresponents a l'exercici anterior, igual com el pressupost
anual corresponent al següent.
b)La renovació de Membres i la censura de la gestió dels Òrgans Directius, i
l'establiment de les línies d'actuació, controlar-ne l' activitat que, d'acord amb els seus
objectius, ha de seguir l'Associació en l'anualitat pròxima.
c) Modificar els estatuts.
d) Acordar la forma i l’ import de les contribucions al finançament de l’associació o al
pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de
l’associació.

e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
f) Acordar l’ ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les
baixes d'associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.
j) Ratificar, si escau, la baixa disciplinària dels associats i les altres sancions
imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.
k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre
òrgan de l’associació
Article 18è. Correspon a l'Assemblea General Extraordinària deliberar i prendre
decisions sobre les qüestions referents a la modificació dels Estatuts de l'Associació o
a la seva dissolució, o bé altres extrems qualssevol inclosos en la convocatòria i que
no siguin els reservats privativament a l'Assemblea General Ordinària.
Article 19è. La convocatòria de les Assemblees Generals, tant Ordinària com
Extraordinària, la farà la Junta Directiva per ella mateixa o a través del seu President,
mitjançant un avís circular de difusió interna, pel cap baix amb quinze dies d'antelació
a la data de celebració prevista, llevat que calgui prendre decisions de caràcter urgent,
en el qual cas es podrà convocar amb tan sols quinze dies d'antelació. Haurà de
contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
Article 20è. Com a excepció del que disposa l'article anterior, les Assemblees
quedaran vàlidament constituïdes per a tractar sobre qualsevol assumpte sempre que
hi sigui presents la totalitat dels associats i que aquests acceptin per unanimitat que es
celebrin.
Article 21è. Tenen el dret i obligació d'assistir a les Assemblees Generals tots els
socis, bé sigui personalment, bé sigui degudament representats mitjançant la seva
delegació de vot per escrit, i gaudiran dels drets de veu i vot.
Article 22è. L'Assemblea General, tant l'Ordinària com l'Extraordinària, quedarà
vàlidament constituïda en primera convocatòria sempre que hi assisteixin, o hi siguin
representats, la majoria dels associats, i en segona convocatòria, qualsevol que sigui
el nombre d'assistents.
Article 23è. Els acords de l'Assemblea General s'adoptaran per majoria simple de
vots, i seran vinculats per a tots els socis, fins i tot els dissidents.
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 òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament
pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi
constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una
nova assemblea general

Article 24è. Com a excepció del que estableix l'article precedent, per a l'aprovació en
Assemblea General Extraordinària d'acords referits a disposició o alienació de béns,
sol·licitud de declaració d'utilitat pública o per a integrar-s'hi si ja existeix, modificació
dels Estatuts i dissolució de l'entitat, caldrà el vot favorable de les dues terceres parts
dels socis presents o representats.
Article 25è. L'Assemblea General serà presidida pel President de la Junta Directiva
assistit pel Secretari, que també ho serà de la Junta.
Article 26è. Les reunions de l'Assemblea General, amb expressió de la data, els
assistents, els assumptes tractats i els acords adoptats, seran consignats al Llibre
d'Actes prèviament habilitat per a aquesta finalitat.
Les Actes seran subscrites pel President o el Secretari.
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 relativa dels socis i sòcies
presents o representats (més vots a favor que en contra).
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 Segon
JUNTA DIRECTIVA
Article 27è. L'Associació serà regida representada i administrada per una Junta
Directiva composta com a mínim per cinc membres, que seran nomenats per
l'Assemblea General. Si no ho ha fet l'Assemblea serà la mateixa Junta Directiva qui
elegirà els càrrecs de caràcter general que estimi oportuns, els quals seran, pel cap
baix, un President, un Secretari i un Tresorer.
a) Per ser elegit membre de la Junta Directiva caldrà ser proposat per escrit a
l'Assemblea General a través del Secretari General, amb vint dies d'antelació a la data
de celebració de l'Assemblea General Ordinària.
b) Els membres de la Junta Directiva exerciran llurs funcions per un període de tres
anys i no podran ser reelegits indefinidament.
Anualment es renovarà una part de la Junta Directiva mitjançant la presentació de
candidats i la corresponent elecció a l'Assemblea General Ordinària.
c) La Junta Directiva exercirà tots els drets i facultats que pertoquen a l'Associació,
llevat d'aquells que de forma expressa hagin estat reservats a l'Assemblea General.

d) La Junta Directiva quedarà constituïda vàlidament quan es trobin present o
degudament representats a la reunió la majoria dels membres. Els acords s'adoptaran
per majoria. Els membres de la Junta Directiva podran delegar la seva representació
en un altre membre de la mateixa Junta.
e) La Junta Directiva es reunirà sempre que la convoqui el President, sigui per pròpia
iniciativa, sigui a petició de dos terços dels components, i com a mínim un cop a l'any.
Les deliberacions i les decisions seran consignades al Llibre d'actes.
Les certificacions d'acords seran expedides pel Secretari, amb el vist-i-plau del
President.
La representació legal de la Junta Directiva correspondrà al seu President i també la
responsabilitat d'executar els acords adoptats per l'Assemblea General i per la Junta.
Article 28è. En cas de produir-se una vacant per causa de mort, dimissió o bé per
algun altre motiu,
a) incapacitat o inhabilitació
b) renúncia notificada a l’òrgan de govern
c) separació acordada per l’assemblea general
d) qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.
La Junta Directiva podrà cobrir-la provisionalment amb el soci que consideri oportú, en
el ben entès que haurà de sotmetre aquest nomenament a l'Assemblea General.
En queda exceptuat el cas del President, que serà substituït interinament per un soci
elegit per la Junta Directiva entre els seus propis membres.

Article 29.
1. La Junta Directiva té les facultats següents:
a) 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, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels
organismes 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'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els
membres de l'associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi
adoptin.

f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General
perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb
normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de
l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de
treball, a proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres
persones, per aconseguir:
-subvencions o altres ajuts
-l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i
també un centre de recuperació ciutadana
l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o
d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es
determina a l'article 28.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne
compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun
altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament

Capítol Tercer.
LA PRESIDÈNCIA I LA VICEPRESIDÈNCIA.
Article 30.
1. Són pròpies del president/a les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i
de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta
Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l'associació.

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin
l'Assemblea General o la Junta Directiva.
2. El president/a és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident/a —si
n’hi ha— o el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre. Persones totes elles
afectades.

Capítol Quart.
LA TRESORERIA I LA SECRETARIA
Article 31
El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com
també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre
de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les
factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel
president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o
d'estalvi.
Article 23
El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i
signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i
autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i
sòcies.
Capítol Cinquè.
LES COMISSIONS DE TREBALL
Article 32.
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 mes un informe detallat
de les seves actuacions.

TÍTOL QUART
PATRIMONI I RECURSOS
Article,33. L'Associació, en el moment de la seva fundació no disposa de patrimoni.
ABC podrà crear el seu patrimoni amb les quotes dels socis, donatius i subvencions.
les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenirArticle 34. Tant l'Associació com les agrupacions provincials i locals podran sol·licitar i
rebre subvencions dels organismes estatals, autonòmics, provincials, comarcals i
municipals corresponents, igual com donacions i quotes de socis, deixes
testamentàries i qualsevol altra forma de contribució. En totes aquestes qüestions
s'actuarà d'acord amb la legislació vigent.
Article 35. Els recursos econòmics previstos per a cobrir el desenvolupament normal
de l'Associació provindran de les aportacions ordinàries dels seus membres, de
subvencions, donatius i de qualsevol altre mitjà lícit que acordi la Junta Directiva o
l'Assemblea Gral.
Article 36. En cas de dissolució de l'Associació adoptada per acord de l'Assemblea
General Extraordinària de la forma prevista a l'article 24 d'aquests Estatuts, es faran
les operacions de liquidació que s'escaiguin, a càrrec d'un o de tres liquidadors,
segons l'acord de l'Assemblea, als quals els seran atribuïdes les facultats que la
mateixa Assemblea els confiï. En tot cas, els béns o fons que resultin de la liquidació
es posaran a disposició de l'Organisme competent perquè s'apliquin en investigacions
mèdiques.
Capítol Sisè.
EL RÈGIM DISCIPLINARI.
Article 37. 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 reglament intern.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o
comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que
tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb
audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i
aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest
òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.
En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les
persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera
assemblea general que tingui lloc.

Capítol Setè.
LA DISSOLUCIÓ
Article 38.
L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb
caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.
La data de tancament de l’exercici econòmic pot ser diferent.
Article 39.
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 a la
finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho
cregui necessari.
3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva
responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret
voluntàriament.
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 seva activitat a favor d'obres benèfiques.
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 confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment
designada a tal efecte.

Barcelona, 8 Novembre de 2012

