
 

 

                    

 

 

 

 

 
ESTATUTS 

 
 

 

 

 
 



 

 

CAPÍTOL I: 
DISPOSICIONS GENERALS 

 
Article 1  - Denominació 
Amb la denominació Fons Pitiús de Cooperació es constitueix a Eivissa, 
l’associació sense finalitat lucrativa, que a l’empar de l’article 22 de la 
Constitució, regularà les seves activitats d’acord amb la Llei Orgànica 1/2002 de 
22 de març reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.  
 
Article 2 – Domicili  
El Fons Pitiús de Cooperació fixa el seu domicili al carrer Arxiduc Lluís 
Salvador núm.19 baixos d’Eivissa, si bé l’Assemblea tindrà facultats per 
canviar-lo posteriorment.  
 
Article 3 – Durada 
La durada del Fons Pitiús de Cooperació (en endavant Fons) és indefinida. 
 
Article 4 – Àmbit d’acció territorial 
L’àmbit territorial d’actuació del Fons se circumscriu al conjunt de les illes 
d’Eivissa i Formentera, podent-se confederar amb entitats d’objectius afins en 
altres àmbits estatals, europeus i mundials. 
 
Article 5 - Objectiu 
Els objectius de l’associació són els següents: 

 
1)  Contribuir des de l’àmbit pitiús a la millora de les condicions de vida de 

les poblacions desafavorides mitjançant la constitució i gestió d’un fons 

econòmic. 

2) Impulsar la participació de les entitats locals en la cooperació 

descentralitzada potenciant la coordinació de les mateixes, i promoure 

que sigui una realitat la destinació mínima del 0,7% dels seus respectius 

pressupostos. 

3) Donar suport a projectes i programes que cerquin un canvi substancial en 

les causes estructurals que provoquen les desigualtats,  apliquin models 

de desenvolupament sostenible, socialment i ambientalment,  i ho facin 

amb criteris d’igualtat i mútua col·laboració.  

4) Promoure activitats encaminades a sensibilitzar la ciutadania pitiüsa en la 

defensa dels drets humans i  envers els següents desafiaments globals: la 

desigualtat, l’empobriment, els desplaçaments forçats, les diferents 

formes d’esclavitud, la sobreexplotació dels recursos, el canvi climàtic i la 

violència en totes les seues vessants. 

5) Afavorir una mobilització social crítica, participativa, responsabilitzada i 

amb capacitat d’incidència i transformació  des de l’àmbit local, però amb 

visió global. 



 

 

6) Impulsar l’educació transformadora per a la ciutadania global a tota la 

comunitat educativa i promoure activitats de formació per al professorat i 

l’alumnat dels centres educatius de les Pitiüses.  

7) Qualsevol altre que s’atengui  als objectius abans descrits i no sigui 

contrari a la normativa legal vigent. 

                                                                                                                                                             
 

CAPÍTOL II  
DELS SOCIS, DELS COL·LABORADORS I DEL PERSONAL AL SERVEI 

DE L’ASSOCIACIÓ   
 
Socis 
 
Article 6 – Entitats sòcies 
El Fons tindrà un nombre indeterminat de socis. Poden ser sòcies del Fons les 
següents entitats i institucions: 

a)  Consell Insular d’Eivissa, Consell Insular de Formentera, Ajuntaments 
d’Eivissa, Govern de les Illes Balears. 

b) Associacions sense finalitat de lucre que contemplin als seus estatuts la 
solidaritat internacional i estiguin inscrites en els registres corresponents. 

 
Article 7 – Compromisos adquirits 
Els socis hauran de compartir els objectius de l’associació i assumir el 
compromís de participar-hi de manera activa i continuada en el 
desenvolupament de la seva acció associativa. Així mateix, hauran de fer una 
aportació econòmica al Fons amb caràcter anual.  

 
Article 8 – Procediment d’admissió 
La petició d’admissió al Fons com a soci ha de ser formulada per l’òrgan 
competent de cada entitat candidata. A la petició, hi ha de constar el nom de la 
persona que en tindrà la representació,  que serà el/la president/a o, en  cas 
d’impossibilitat, un delegat seu  així com l’expressa acceptació dels estatuts de 
l’associació. La seva admissió correspon a l’assemblea del Fons.  

 
Article 9– Causa i procediment de baixa 
Els socis causen baixa per voluntat pròpia o per incompliment dels deures 
especificats en aquests Estatuts.  

a) En el primer cas, la decisió de causar baixa haurà de formalitzar-se 
mitjançant preavís de 60 dies  dirigit a la presidència del Fons. La baixa 
no significarà el reembossament de les quantitats que com a soci hagi 
aportat al Fons en els anteriors períodes ni que les que tingui pendents 
no s’hagin d’ingressar. 

b) En el segon cas, la proposta d’exclusió partirà de la junta executiva.  
Quan  la junta consideri que un soci no compleix amb els deures 
especificats en aquests estatuts i/o que, de la seva actuació, es deriven 



 

 

greus perjudicis per  al desenvolupament i consecució dels objectius 
del Fons, s’iniciarà el  següent procediment:  
- Remetre a l’associat un escrit exposant les consideracions de la junta 
respecte de la seva actuació i, en un termini màxim de 15 dies, 
convocar-lo a una audiència.   
- Celebració de l’audiència, que ha de servir per escoltar els arguments 
de l’associat entorn a les consideracions de la junta.  
-  Després de l’audiència,  si la junta acorda donar de baixa l’associat, 
portarà la proposta a l’assemblea de socis, que tindrà la darrera 
paraula segons l’article 23.1 d’aquests estatuts.  

 
Article 10 – Drets de les entitats associades 
Els drets de les entitats associades són: 
a) Tenir veu i vot en les reunions de l’assemblea general, en la forma 
especificada en aquests estatuts.  
b) Elegir i ser elegit per ocupar càrrecs en la junta executiva 
c) Participar en la vida de l’associació i promoure i proposar qualsevol tipus 
d’actuació ordenada a la satisfacció dels seus fins i objectius. 
d) Sol·licitar i rebre informació respecte de tots els afers del Fons. 
e) Tenir accés als llibres de comptabilitat, sempre a l’oficina del Fons. No es 
podrà fer cap mena de còpia ni reproducció de la informació comptable.  
f) Presentar sol·licituds, reclamacions i queixes a la junta executiva,  que 
haurà de contestar en 30 dies de manera raonada. En cas d’urgència el temps 
per contestar vindrà donat per les mateixes circumstàncies i sense que la junta 
executiva pugui perllongar la resposta de manera que aquesta esdevingui 
inútil. 
 
Article 11 – Deures de les entitats associades 
Els socis queden subjectes al compliment de les obligacions següents: 
a) Assistir a les assemblees generals  
b) Seguir els acords de l’assemblea general i de la junta executiva, presos 
legalment, en tot allò que els afecti. 
c) Actuar d’acord amb els interessos i principis del Fons, sense  perjudicar  el 
normal desenvolupament de les seves activitats. 
d) Acceptar i servir diligentment els càrrecs i les comissions que acordin 
conferir-los els òrgans directrius de l’associació. 
e) En el cas de les institucions i, una vegada hagin aprovat  els seus 
pressupostos, presentaran al Fons un preacord en el qual consti l’aportació 
econòmica que hagin decidit fer en aquesta entitat. 
 
Col·laboradors 
 
Article 12 – Entitats col·laboradores 
Poden ser  col·laboradores totes aquelles persones jurídiques, públiques o 
privades que comparteixin els objectius assenyalats en l’article 5 i que facin una 
aportació a l’associació.  

 



 

 

Article 13 – Procediment d’admissió 
El reconeixement com a entitat col·laboradora del Fons exigirà l’acord de la 
junta executiva, prèvia sol·licitud a la presidència del Fons. S’exceptuen els 
centres educatius que entrin a formar part de la Xarxa de centres educatius 
solidaris, que passaran automàticament a ser considerats com a col·laboradors. 
En qualsevol cas, els col·laboradors han de designar la persona que les 
representa al Fons. 
 
Article 14 – Drets  
Les entitats col·laboradores tenen el dret de participar en totes les activitats 
desenvolupades per l’associació, inclosa l’assistència a les assemblees de socis 
amb veu però sense vot.  
 
Article 15 – Deures  
Els col·laboradors no queden subjectes, més enllà de les disposicions d’aquests 
estatuts i dels acords adoptats pels òrgans de l’associació, a l’observança de cap 
deure específic. La mesura de la seva participació envers la consecució dels 
objectius de l’associació vindrà determinada per la pròpia voluntat.  
 
Article 16 - Pèrdua de la condició d’entitat col·laboradora 
La junta executiva, no obstant, pot disposar la pèrdua de la condició de 
col·laborador del Fons en el supòsit  que de la seva actuació es derivin greus 
inconvenients o perjudicis per al bon funcionament de l’associació i l’assoliment 
dels seus objectius. 

 
Personal al servei de l’associació  

 
Article 17 – Equip tècnic 
El Fons Pitiús de Cooperació tindrà, amb l’acord previ de la junta executiva, un 
equip tècnic que constituirà el personal contractat per l’associació i  que estarà 
format per un nombre variable de persones, en funció de les necessitats del 
Fons i del seu pressupost.  
 
Article 18 – Categories laborals  
La junta executiva elaborarà una relació descriptiva de les categories laborals 
que pot requerir el Fons.  
 
No obstant, les atribucions i funcions específiques que, com a mínim, s’hauran 
de cobrir seran les següents: coordinació; gestió econòmica de l’entitat; 
valoració tècnica i seguiment  de projectes; programes de sensibilització i 
educació per a la transformació social; totes les tasques administratives que se’n 
derivin. 
 
 
 



 

 

CAPÍTOL III 
DELS ÒRGANS CONSTITUTIUS  

 
Article 19 – Òrgans  
Els òrgans constitutius del Fons són l’assemblea general de socis i la junta 
executiva. 
 
De l’Assemblea General de Socis:  
 
Article 20 – Integrants i caràcter de l’Assemblea 
L’assemblea general, òrgan suprem de l’associació,  està integrada per la 
totalitat dels socis del Fons  i pot ser de caràcter ordinari o extraordinari.  
 
Article 21 – Altres assistents a les sessions 
A l’assemblea també hi podran assistir entitats o persones que no són sòcies del 
Fons amb els següents criteris:  
 
a) Els col·laboradors, en les condicions establertes a l’article 14. 
 
b)  La gerència, que és personal contractat i no forma part de l’assemblea de 

socis, té la funció de portar a terme les decisions preses per l’assemblea. Per 
aquesta raó, tret que la presidència digui el contrari, assistirà a les seves 
sessions amb veu però sense vot. D’aquesta manera, es facilitarà el traspàs 
d’informació directe i es garantirà  un millor funcionament del Fons.  

 
c)  Així mateix, la junta executiva podrà convidar a personal extern a 

l’associació sempre que, per raó dels seus coneixements o experiència, 
puguin aportar elements de judici oportuns sobre les qüestions objecte de 
debat.   

 
Article 22 - Acords  
Els acords de l’assemblea general, legalment constituïda, que no vagin en contra 
de la llei d’aquests Estatuts, són de compliment obligat per a tots els associats. 
 
Article 23 -  Competències de l’Assemblea Ordinària 
Són competències de l’assemblea general ordinària de socis: 
1. Donar d’alta o baixa els associats. 
2. Aprovar el balanç i la memòria de l’any que correspongui, així com les actes 

de les assemblees. 
3. Marcar les bases i criteris per a la convocatòria anual d’ajudes per a projectes 

de cooperació. 
4. Aprovar el pressupost anual i la quota social. El pressupost estarà estructurat 

en tres parts: 
 a) Activitats (projectes de cooperació, projectes d’emergència/acció 
humanitària, avaluació i seguiment de projectes);  
b) Educació per  a la transformació social; 
c) Gestió.  



 

 

L’assemblea decidirà quina proporció s’ha de guardar entre aquests tres 
apartats encara que, la partida de gestió no podrà superar, en cap cas, el 10% 
del total del pressupost. 

5. Nomenar els càrrecs de la junta executiva. 
6. Controlar l’actuació dels membres de la junta executiva en l’exercici dels seus 

càrrecs . 
7. Tractar i resoldre els temes proposats per la junta executiva, o per un mínim 

del 25% dels socis. 
8. Vetllar pel compliment de les finalitats de l’associació 
 
 
Article 24 – Competències de l’Assemblea Extraordinària 
Són competències de l’assemblea general extraordinària de socis: 
1. Modificar els Estatuts 
2. Elegir la junta executiva, en cas de dimissió col·lectiva de l’anterior. 
3. Dissoldre el Fons Pitiús de Cooperació. 
4. Qualsevol altra qüestió proposada per la junta executiva o pel 25 % dels socis 
com a mínim. 
 
De la Junta Executiva 
 
Article 25 – Càrrecs de la junta i personal assistent 
La junta executiva, òrgan estatutari de govern i administració de l’associació, 
està formada per persones representants d’institucions i entitats sòcies. 
Aquestes persones ostenten els càrrecs de presidència, vicepresidència primera, 
vicepresidència segona, tresoreria i secretaria, un mínim de tres vocalies i un  
màxim de set. Les entitats sòcies tendran tres representants a la junta. 

 
La gerència  assistirà a les juntes executives, tret que la presidència  digui el 
contrari, amb veu però sense vot. La seva funció serà donar compte de les 
gestions realitzades i aprovades prèviament per l’assemblea i/o per la junta, 
així com fer propostes al voltant dels àmbits d’actuació del Fons. 
 
Així mateix, la junta executiva pot convidar a personal extern a l’associació 
sempre que, per raó dels seus coneixements o experiència, puguin aportar 
elements de judici oportuns sobre les qüestions objecte de debat.   
 
Article 26 – Presidència, Vicepresidència, Secretaria i Tresoreria 
La presidència i la vicepresidència primera han de recaure en un associat que 
tengui la condició d’institució pública. La secretaria i la tresoreria han de ser 
ocupades per un associat que tengui la condició d’associació. 
El Govern de les Illes Balears ocuparà la vicepresidència segona de la junta 
executiva. 
 
Article 27 – Renovació de càrrecs 
Tots els càrrecs de la junta seran no retribuïts i es renovaran de la següent 
manera:  les institucions  cada quatre anys, les associacions cada dos. 



 

 

 
Article 28 – Competències de la Junta Executiva 
A la junta executiva li són atribuïdes estatutàriament les facultats següents: 
1. Aplicar  i interpretar els Estatuts.         
2. Executar els acords de l’assemblea general, tant ordinària com 

extraordinària. 
3. Dur la direcció dels comptes, formalitzar el balanç i formular el pressupost 

per posar-lo a votació de l’assemblea, així com seleccionar els seus projectes 
de cooperació i fer-ne el seguiment. 

4. Portar a terme en nom de l’associació les accions que decideix la pròpia 
junta executiva. 

5. Obrir, mantenir i cancel·lar comptes corrents amb bancs o establiments de 
crèdit. Els abonaments fets amb càrrec al Fons requeriran dos de les tres 
firmes dels càrrecs següents: presidència, tresoreria, secretaria 

6.  Estudiar la petició d’entrada de nous socis i proposar-los a l’assemblea. 
7. Donar d’alta els socis col·laboradors. 
8. Resoldre tots els afers propis de l’assemblea de socis que tinguin un caràcter 

urgent, si bé els haurà de sotmetre a la votació de la propera assemblea 
general. 

9. Convocar les assemblees generals 
10. Seleccionar, contractar i gestionar el personal 
 
Article 29 – Presidència 
1. La presidència representa l’associació dins i fora del judici, davant de tots 

els organismes públics i oficials, de les entitats privades i de tota classe de 
persones físiques i jurídiques. Exerceix les accions pertinents en defensa del 
drets de l’associació i pot atorgar davant notari els corresponents poders a 
favor dels membres de la junta executiva indistintament o solidària, i també 
a advocats o procuradors dels tribunals. La junta executiva ho haurà 
d’autoritzar prèviament. 

2. Convoca la junta executiva i presideix les seves reunions 
3. Dirigeix els debats de les assemblees de socis i de la junta executiva.         
 
Article 30 –Vicepresidència 
La vicepresidència primera ajuda la presidència  a exercir les seves funcions i el 
substitueix en casos d’absència, malaltia o vacant. 
  
Article 31  - Secretaria 
Correspon a la secretaria la redacció de les actes, passar-les al llibre 
corresponent, donar forma vàlida als acords, dur un llibre de registre de socis 
on han de figurar totes les dades dels mateixos, i portar al dia l’arxiu de la 
documentació.               
 
Article 32 – Tresoreria 
La tresoreria  respon davant la junta executiva de la comptabilitat i dels seus 
justificants. 
 



 

 

Article 33 - Vocalies 
Les vocalies tenen la missió específica que els és encomanada per la junta, 
l’assemblea general o la presidència. Poden també substituir, excepte la 
presidència , els altres membres de la junta executiva en els casos d’absència, 
malaltia o vacant, amb l’acord previ de la junta. Les vocalies seran tres com a  
mínim i set com a màxim i seran elegides d’entre totes les entitats associades. 
 
 

CAPÍTOL IV 
RÈGIM DE FUNCIONAMENT 

 
De l’Assemblea General 
  
Article 34 – Convocatòria  
 
a ) L’assemblea general ordinària es reunirà almenys una vegada cada any en el 

primer semestre . 
 
b) La convocatòria de l’assemblea general correspon fer-la a la presidència  i 

amb un mínim de deu dies d’anticipació a la seva realització. A la 
convocatòria ha de figurar l’ordre del dia de la reunió.  

 
c) A l’inici de l’assemblea general ordinària i, a petició d’un 25% dels socis com 

a mínim, es podran incloure punts a l’ordre del dia.  
 

d) La convocatòria de l’assemblea general  es remetrà pels mitjans que 
garanteixin la recepció de la mateixa. 

 
Article 35 - Actes 
Els acords presos a les assemblees generals de socis constaran en un llibre 
d’actes o suport informàtic, amb les signatures de les persones que ostenten la 
presidència i la secretaria. 

 
Article 36 – Constitució i delegació del vot  
a) L’assemblea general, tant ordinària com extraordinària, queda vàlidament 

constituïda en primera convocatòria quan concorren a ella la meitat més un 
dels socis i, en segona convocatòria, amb un mínim de cinc assistents, entre 
els quals necessàriament hi seran  les persones que ostenten la presidència i 
la secretaria.  

b) Entre la primera convocatòria i la segona ha de passar un temps no inferior a 
trenta minuts. En la citació escrita, hi ha de constar el lloc i hora de la primera 
i segona convocatòries. 

c) Les representacions de l’assemblea general són delegables per escrit i amb les 
degudes garanties de conformitat en un altre soci, que no en podrà 
representar més de dos. 

 
 



 

 

Article 37 – Votació i adopció dels acords. 
A les assemblees generals de socis, tant ordinàries com extraordinàries, els 
acords s’adopten per majoria simple dels vots dels socis assistents a aquestes.  
S’entén per majoria simple que el nombre de vots afirmatius emesos supera  els 
dels negatius. 
 
S’exceptuen els acords referents a la dissolució de l’associació o a la reforma 
dels seus  estatuts. En aquests casos, caldrà la votació favorable de la majoria 
absoluta (meitat mes un) dels socis presents o representants.  
 
En cas d’empat entre vots afirmatius i negatius s’atribueix qualitat diriment al 
vot de la presidència, de tal manera que el sentit de la votació serà el mateix que 
el del seu vot. 
 
Article 38 - Desenvolupament de les sessions 
Les assemblees generals són dirigides per la presidència  o, en cas d’absència, 
per la vicepresidència. 
La presidència o, la vicepresidència en el seu cas, concedirà l’ús de la paraula i 
determinarà els temps de les intervencions i quan s’hagin de donar per 
acabades. 

 
De la Junta Executiva  

 
Article 39 – Convocatòria 
a) La junta executiva es reuneix almenys un cop cada tres mesos prèvia 

convocatòria. Aquesta convocatòria s’ha d’efectuar amb un mínim de tres 
dies d’anticipació i indicarà  l’ordre del dia. 

 
b) També s’ha de reunir la Junta Executiva quan així ho sol·liciti la quarta part 

dels seus membres de manera motivada i per escrit. En aquest cas, s’ha de 
convocar en un termini no superior als quinze dies naturals següents a la 
sol·licitud. 

 
Article 40 – Quòrum i adopció dels acords. 
La junta executiva queda vàlidament constituïda quan concorre a la reunió 
almenys la meitat més un dels seus components. Els acords es prenen per 
majoria simple dels assistents. En cas d’empat entre vots afirmatius i negatius 
s’atribueix qualitat diriment al vot de la presidència, de tal manera que el sentit 
de la votació serà el mateix que el del seu vot. 
Aquests acords es consignen en el llibre d’actes, signat per la presidència i la 
secretaria.  
 
Article 41 – Cessament  
a) Si durant l’any es produeix alguna vacant en la junta executiva, aquesta pot 

ser coberta provisionalment per la pròpia junta, entre els seus membres, fins 
a la primera assemblea general que tingui lloc, la qual proveirà la vacant fins 
a la renovació col·lectiva de la junta. 



 

 

 
b) En cas de dimitir col·lectivament la junta executiva, es procedeix a una nova 

elecció, en assemblea general extraordinària convocada per aquest únic 
motiu. La junta executiva dimitida continua però interinament, fins a la 
realització de l’esmentada assemblea general extraordinària. 

 
 

CAPÍTOL V 
  DEL PATRIMONI I LES FINANCES 

 
Article 42 -  Patrimoni fundacional 
El capital fundacional és de 6 euros. 
 
Article 43 - Recursos econòmics 
Els recursos econòmics dels quals es val l’associació per a portar a terme les 
activitats que li són pròpies són: 
a) Les aportacions de les entitats associades per als projectes i les activitats 

desenvolupades per l’associació. 
b) Les subvencions d’organismes oficials, entitats o particulars. 
c) Les donacions a títol gratuït, llegats i herències. 
 
Article 44 – Del pressupost i la seva execució 
a) L’assemblea general aprovarà un pressupost que comprendrà l’any natural i 

que, necessàriament, estarà equilibrat pel que fa a ingressos i despeses. 
Aquest pressupost s’haurà d’aprovar dins el primer trimestre de l’any i 
quedarà tancat el 31 de desembre. 

 
b) Si, un cop iniciat l’exercici econòmic, no s’ha aprovat el corresponent 

pressupost anual,  es prorrogarà automàticament el pressupost de l’exercici 
anterior. Aquesta pròrroga estarà en vigor fins a l’aprovació del pressupost 
de l’any en curs. 

 
c) La junta executiva podrà incorporar projectes per al seu finançament fora de 

la convocatòria anual quan existeixin ingressos extraordinaris o per 
reorientacions de despeses impossibles d’executar. 

 
d) No es podrà destinar més del 10% del total del pressupost a les despeses de 

funcionament i administració de l’associació. 
 
Article 45 – Comptabilitat  
La comptabilitat de l’associació haurà de permetre obtenir la imatge fidel del 
patrimoni, del resultat i de la situació financera de l’associació. La comptabilitat 
serà conforme les normes específiques comptables que resultin d’aplicació. 
 
L’administració dels fons de l’associació es farà sotmesa a la corresponent 
intervenció i amb publicitat, a fi de què totes les entitats associades puguin tenir 
coneixement periòdic del destí dels fons.   



 

 

CAPÍTOL VI  
DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 

 
Article 46 – Iniciativa per emprendre la modificació. 
La modificació dels estatuts haurà de ser sol·licitada per un 25% dels socis com 
a mínim,  mitjançant carta dirigida a la presidència del Fons. A la carta s'hauran 
d'indicar els socis que fan la sol·licitud, així com la proposta de modificació. 
 
La presidència inclourà la petició a l’ordre del dia de la propera assemblea. 
Aquesta ho sotmetrà a consideració, requerint per fer-ho, que la iniciativa sigui 
aprovada per  majoria simple.   

 
Article 47 – Procediment 
Si l’assemblea aprova la iniciativa, les entitats sol·licitants redactaran la 
proposta de modificació i, en un termini màxim de tres mesos es convocarà una 
assemblea extraordinària en la qual la modificació dels estatuts serà l'únic punt 
a l'ordre del dia. A la convocatòria s'adjuntarà la proposta de modificació. 
 
Els membres de l'associació tendran 15 dies naturals per presentar al·legacions. 
Aquestes hauran d’anar dirigides a la presidència del Fons i ser presentades per 
escrit a la seu de l'associació. 
 
La junta executiva podrà reunir-se prèviament per debatre les al·legacions 
presentades. 
 
L'assemblea extraordinària tractarà un per un els canvis que es proposen, així 
com les al·legacions presentades, votant-los per separat. A continuació, es 
votaran els estatus en el seu conjunt i la seva acceptació haurà de ser per 
majoria absoluta. 
 
Article 48 – Comunicació de la modificació estatutària 
Els estatuts aprovats s'enviaran al Registre d'associacions de les Illes Balears en 
el termini d'un mes des de la celebració de l'assemblea. 
 

 
CAPÍTOL VII 

DE LA DISSOLUCIÓ 
 
Article 49 – Motius de la dissolució 
L’Associació només pot dissoldre’s: 
a) Per disposició legal.  
b) Per acord de l’assemblea general extraordinària convocada expressament a 

aquest efecte. 
 
Article 50 – Òrgan de liquidació 
Acordada la dissolució, la junta executiva quedarà convertida en comissió 

liquidadora i tendrà les següents atribucions:   



 

 

- Vetllar per la integritat del patrimoni de l’associació. 
- Concloure les operacions pendents i efectuar aquelles altres noves que resultin 

necessàries per a la liquidació.  
- Liquidar el patrimoni i pagar els creditors. 
- Aplicar els béns sobrants de l’associació a la destinació prevista en aquests 

estatuts. 
- Sol·licitar la cancel·lació de les inscripcions en el Registre.  
  
Durant aquest període de liquidació la convocatòria i reunió de l’assemblea 
general tindrà lloc en els mateixos termes que abans de la dissolució, si bé el 
contingut de l’ordinària serà el coneixement i censura de la marxa de la 
liquidació. 
 
Article 51  - Destinació del patrimoni 
El patrimoni sobrant, si en tingués una vegada practicades les corresponents 
operacions de liquidació, serà  donat a entitats, públiques o privades, 
constituïdes per a la consecució de finalitats iguals o semblants als objectius del 
Fons Pitiús de Cooperació.  

 
 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Després de la constitució dels Plens dels ajuntaments com a conseqüència de les 
eleccions locals, els socis que ostenten un càrrec a la junta executiva passen a 
actuar en funcions i per un període no superior a quatre mesos. Durant aquest 
temps, la presidència de cada entitat associada també pot canviar la persona 
que ostenta la representació al Fons. 
 
 


