ESTATUTS DEL “CENTRE D’ECOLOGIA I PROJECTES ALTERNATIUS”

Article 1er.- DENOMINACIÓ
Amb la denominació “CENTRE D’ECOLOGIA I PROJECTES
ALTERNATIUS (C.E.P.A.)” es constitueix una associació com a entitat
cívica de caràcter social a l’ampara de la Legislació vigent i del dret a
associar-se de què disposa tota persona. La seva durada es preveu
indefinida.

Article 2ón.- ÀMBIT
L’associació desenvoluparà la seva activitat al territori de Catalunya,
encara que per tal de dur a terme les finalitats de l’Associació, caldrà
estendre les tasques d’estudi i recerca a altres autonomies o a
l’estranger.

Article 3er.- DOMICILI
El domicili social es fixa a la vila de Molins de Rei, al carrer Jacint
Verdaguer, núm 48.

L’associació actuarà d’acord amb el medi on desenvolupi les activitats
que li són pròpies (barri, ciutat, comarca, país) respectant la cultura i
les peculiaritats de cada lloc, fent atenció especial al manteniment del
medi ambient i atenent a la diversitat social de cada espai.

Article 5è.- FINALITAT
L’associació no té finalitat lucrativa. Els beneficis que eventualment
s’obtinguin s’aplicaran integrament al desenvolupament de les activitats
contingudes a l’article anterior, en cap cas es repartiran entre els
associats.

III.- ELS SOCIS

Article 6è.- CONDICIÓ DE SOCI
Poden sol.licitar el seu ingrés a l’associació CENTRE D’ECOLOGIA I
PROJECTES ALTERNATIUS (C.E.P.A.) totes aquelles persones
físiques majors d’edat o jurídiques, privades o públiques, que es trobin
identificades amb els objectius i tasques de la mateixa i estiguin
disposats a treballar per aconseguir-los.

II.- OBJECTIUS I FINALITATS
Article 7è.- PROCEDIMENT
Article 4rt.- OBJECTIUS
Els objectius dels Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius són els
següents:
- Defensar la natura i la població a partir de principis ecològics i socials,
donant als grups i moviments populars i de base, oposats a projectes
agressius, d’una cobertura tècnica per tal de poder argumentar la seva
oposició.

Les sol.licituds es remetran per escrit al Secretariat, el qual les
presentarà a l’Assemblea per la seva aprovació. Provisionalment el
Secretariat concedirà els drets i exigirà els deures al soci que estigui
pendent de ratificar la seva sol.licitud.

Article 8è.- CLASSES DE SOCI
Els membres de l’associació podran esser ordinaris o col.laboradors.

- L’organització d’exposicions, xerrades, conferències i estudis amb
l’objecte de preservar el medi, millorar la qualitat de vida i augmentar la
consciència social i ecològica dels individus.

a) Soci ordinari.- Aquella persona física que té els deures que els
articles següents es contenen.

- Fomentar i donar suport a la recerca de noves tecnologies toves, així
com la realització de projectes de caire alternatiu.

b) Soci col.laborador.- Aquella persona física o jurídica que, sense
participar de les tasques de l’associació, i per tant sense sotmetres als
drets i deures del soci ordinari, col.laborin i donin suport a l’associació.

- Difondre informació ecologista i desenvolupar una àmplia iniciativa
d’educació mediambiental i socio-ecològica, per tal d’arribar a la
formació d’un estat d’opinió i de conducta ecologista.

Article 9è.- DRETS DELS SOCIS

- Promoure, afavorir i difondre accions encaminades directament a la
defensa del medi ambient i a la millora de la qualitat de vida.

Seran drets dels socis :

En totes les activitats que dugui a terme l’associació es tindrà en
compte i es treballarà la diversitat, la cooperació, la solidaritat i l’esperit
participatiu.

a) Participar en les activitats socials i als òrgans de govern en les
mateixes condicions d’igualtat per qualsevol dels seus membres.

b) Ser escollits per qualsevol càrrec, mandat o delegació.
c) Exposar per escrit al Secretariat tots aquells suggeriments i queixes
que cregui oportunes per a la bona marxa de l’associació.
d) Rebre puntualment tota la informació sobre les activitats
desenvolupades per l’Associació, tenint accés en qualsevol moment als
llibres socials.

A.- DE L’ASSEMBLEA GENERAL

Article 11è.- ASSEMBLEA GENERAL
L’assemblea general és l’organ suprem de l’associació i està
constituïda per la totalitat dels seus socis.

e) Participar en totes les activitats que organitzi l’Associació.
f) Impugnar els acords del Secretariat contraris als Estatuts, dins dels
quaranta dies següents a la data de l’acord. Caldrà comptar per això
amb la signatura d’una cinquena part dels socis.
Es convocarà en el termini d’un mes una Assemblea General
Extraordinària que decidirà sobre la nul.litat de l’acord.
g) Qualsevol altre que s’en derivi dels presents Estatuts.

Article 10è.- DEURES DELS SOCIS

Article 14è.- PERIODICITAT
Es reunirà en sessió ordinària un cop a l’any o més, per a l’aprovació de
comptes i pressupostos, i per a l’elecció dels membres del Secretariat.
Estarà oberta a tots els socis amb idèntics drets de veu i vot, sense
possibilitat de delegació, fora dels casos que per un Reglament aprovat
per l’assemblea general així es decideixi.
En sessió extraordinària es reunirà sempre que el Secretariat ho
consideri necessari, o ho sol.licitin, com a minim, la desena part dels
socis per escrit dirigit al Secretariat.

Seran deures dels socis:
a) Col.laborar activament per al compliment dels fins de l’associació.

Article 15è.- CONSTITUCIÓ DE L’ASSEMBLEA
GENERAL

b) Complir els acords que adopti l’associació mitjançant els seus
òrgans.
c) Contribuir econòmicament al sosteniment de l’associació i de les
seves activitats, i al mateix temps satisfer les quotes que estableixi
l’assemblea general.
d) Assistir a les sessions de l’assemblea general, siguin ordinàries o
extraordinàries.

Article 11è.- PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE SOCI

L’assemblea serà validament constituïda en primera convocatòria quan
concorrin la meitat més un dels socis. Cas de no assolir quòrum a la
primera convocatòria, es reunirà en segona convocatòria mitja hora més
tard i resultaran vàlids els seus acords, sigui quin sigui el nombre
d’assistents, sempre i quan es compleixi amb el requisit de
comunicació per escrit i personal, tramesa com a mínim amb 15 dies
d’antelació a la seva convocatòria.

Article 16è.- COMPETÈNCIES DE L’ASSEMBLEA
GENERAL

Es perdrà la qualitat de soci per:
Correspon a L’Assemblea General Ordinària:
a) Baixa voluntaria comunicada per escrit al Secretariat.
a) Examinar i aprovar, si s’escau, la memòria anual.
b) Quan no es satisfaci la quota associativa de manera regular i
desprès de ser-ne requerit, el soci es negui al seu abonament, o bé
sense ser requerit deixi d’abonar una anualitat sense causa justificada.

b) Examinar i aprovar, si s’escau, l’estat de comptes i el pressupost.
c) Fixar les quotes dels socis.

c) Expulsió deguda a falta greu per accions o/i omissions contraries a
les finalitats, aspiracions i objectius del CENTRE D’ECOLOGIA I
PROJECTES ALTERNATIUS (C.E.P.A.), previ expedient en que
s’escoltarà a l’interessat davant l’assemblea general, la qual prendrà la
decisió definitiva per una majoria de 2/3 dels votants.

d) Vetllar pel compliment dels fins de l’associació.
e) Elegir els membres del Secretariat i controlar llur actuació.
f) Qualsevol altre qüestió derivada dels present Estatuts, que es sotmeti
a la consideració de la mateixa.

IV.- FUNCIONAMENT I ADMINISTRACIÓ

Correspon a l’Assemblea General Extraordinà-ria:
a) La reforma dels Estatuts.

Article 12è.- ÒRGANS ASSOCIATIUS

b) La dissolució de l’Associació.

L’Associació es regirà per els òrgans següents:

c) Qualsevol altre qüestió que motivi la reunió amb caràcter
extraordinari.

A) L’Assemblea General de socis.
B) El Secretariat.
C) Les comissions específiques de treball.

Article 17è.- VALIDESA DE LES VOTACIONS
Per a que els acords siguin vàlids caldrà la majoria simple dels vots
assistents a l’assemblea, menys en els casos de reforma dels Estatuts,
dissolució de l’associació i expulsió de socis, en que caldrà el vot
favorable dels 2/3 dels presents.
No s’admetrà la delegació de vot.

B.- EL SECRETARIAT

C.- DE LES COMISSIONS

Article 18è.- COMPOSICIÓ DEL SECRETARIAT

Article 21è.- COMISSIONS

Amb facultats delegades de l’Assemblea, entre convocatòries de la
mateixa, actuarà com òrgan col.legiat, executiu i representatiu de
l’associació CENTRE D’ECOLOGIA I PROJECTES ALTERNATIUS
(C.E.P.A.) el seu Secretariat.

L’assemblea, a proposta de la Junta, nomenarà les Comissions que
cregui necessàries, determinant la seva forma de funcionament, les
seves funcions, i l’assignació de recursos.

Constarà d’un mínim de 5 membres, ampliable per acord de
l’Assemblea General reunida a tal efecte.
Els membres del Secretariat seran elegits per l’Assemblea General
Ordinària i el seu mandat durarà quatre anys, prorrogables fins a un
màxim de vuit anys en total. Un cop s’hagi estat un any sense ser
membre del Secretariat, es pot tornar a sortir elegit.
Tots els càrrecs són honorífics i gratuïts, i els qui els desenvolupen no
poden tenir cap interès personal, directe o indirecte en els resultats
econòmics de l’associació.

V.- PATRIMONI, PRESSUPOST I GESTIÓ ECONÒMICA

Article 22è.- PATRIMONI INICIAL
En el moment de la seva fundació l’associació no gaudeix de patrimoni.

Article 23è.- GESTIÓ ECONÒMICA I RECURSOS
Article 19è.- FUNCIONS DEL SECRETARIAT
Les funcions de cadascun dels membres del Secretariat seran les
següents:
a) Responsabilitzar-se de dur a la pràctica els acords adoptats per
l’assemblea i pel propi secretariat.
b) Vetllar pel compliment dels Estatuts.
c) Ostentar la representació legal de l’associació i actuar en nom
d’aquesta, quan així hagi estat acordat.
d) Designar d’entre els seus membres qui ha d’assumir les tasques de
secretaria i tresoreria, sent assumibles ambdues tasques per una sola
persona.
e) Acceptar i encarregar projectes i estudis a equips tècnics
competents previ informe de les comissions tècniques.
f) Proposar l’ordre del dia de l’Assemblea General. Els socis poden fer
suggerències d’inclusió de punts a tractar, precisant motivar el
secretariat la seva no inclusió. L’assemblea general decidirà com a
qüestió previa la seva procedencia.

Els recursos econòmics de l’Associació estaran formats per les quotes
que fixi l’assemblea general, tant per als socis ordinaris com per als
socis col.laboradors, així com de les possibles aportacions que rebi per
a la realització d’activitats pròpies dels seus fins.
En el cas que hi hagui treballadors de l’associació, la seva remuneració
serà fixada pel secretariat però en cap cas percebran retribucions
directes o indirectes superiors als 150% de les establertes en convenis
col.lectius d’àmbit provincial o superior.
Els socis, els partícips i els seus cònjuges o parents consanguinis fins
el segon grau, no poden ésser destinataris principals de les operacions
que siguin exemptes d’IVA, ni gaudir de les prestacions especials en la
prestació del serveis de l’associació.

VI.- DISSOLUCIÓ, FUSIÓ, FEDERACIÓ

Article 24è.- DISSOLUCIÓ, FUSIÓ, FEDERACIÓ

g) Proposar a l’assemblea les comissions de treball que siguin
necessaries.

La dissolució, fusió o la federació serà acordada en una assemblea
expressament convocada a tal efecte, solament es podrà acordar al
respecte per acord de les dues terceres parts dels socis presents.

Article 20è.- REUNIONS DEL SECRETARIAT

Article 25è.- COMISSIÓ LIQUIDADORA

El Secretariat es reunirà tantes vegades com calgui per a la bona marxa
de l’associació. Es reunirà igualment a petició d’un dels seus membres.
Serà vàlidament constituït quan estiguin presents més de la meitat dels
seus membres, i els acords s’adoptaran per majoria simple.

En cas de dissolució, l’assemblea nomenarà una comissió liquidadora,
que pot ser el secretariat, i li donarà instruccions per portar a terme
aquesta tasca. Si existís romanent, en cap cas es repartirà entre els
associats i el patrimoni existent es destinarà a la realització d’activitats
anàlogues a les estatutàries, ralitzats per alguna entitat catalana sense
afany de lucre i de caràcter social que persegueixi els mateixos fins.

Associació fundada a Molins de rei el 6 d’octubre de 1.987. Estatuts inscrits en el Registre de Barcelona de la Direcció General de Dret i Entitats
Jurídiques del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya. Número d’inscripció 9.477 de la secció 1ra..

