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ESTATUTS D’ATTAC MALLORCA
CAPITOL PRIMER: DENOMINACIÓ, FINALITATS I DOMICILI.
Article 1. Es constitueix una associació sense afany de lucre que s’anomenarà ATTAC‐Mallorca.
Moviment Internacional de ciutadans pel control democràtic dels mercats financers i les seves
institucions, i es regirà per la legislació vigent sobre associacions i pels presents Estatuts.
La seva organització i funcionament seran democràtics.
Article 2. Són objectius de l’associació la reapropiació per part de la ciutadania del poder que
l'esfera financera exerceix sobre tots els aspectes de la vida política, econòmica, social, cultural i
informativa, en tot el món, i en general la lluita contra els efectes injusts de la globalització,
mitjançant la mobilització cívica, l’educació, el debat i la formació d’una opinió pública mundial
activa i ben informada.
Article 3. L’Associació desenvoluparà la seva activitat dins l’àmbit territorial de Mallorca, sense
perjudici que pugui constituir federacions, confederacions o unions amb altres associacions dins el
territori espanyol o de qualsevol part del món.
Tindrà una durada indefinida i sols es dissoldrà per acord de l’Assemblea General convocada a
l’efecte o per qualsevol de les causes previstes per les lleis.
Article 4. El domicili de l’Associació estarà situat a la ciutat de Palma, al carrer Francesc de Borja
Moll, núm. 10, entresòl B.

CAPITOL SEGON: ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ
Article 5. Els òrgans de govern i representació de l’Associació són el President o Presidenta, la
Junta Directiva i l’Assemblea General.
Article 6. El President o Presidenta de l’associació, que serà elegit per la Junta Directiva d´entre els
seus components, assumeix la seva representació legal i executarà els acords adoptats per la Junta
Directiva i l’Assemblea General, presidint les sessions que celebrin l’una i l’altra.
Article 7. La Junta Directiva estarà formada per un president o presidenta i tres vocals, un dels
quals, elegit per la Junta Directiva d’entre el seus components, exercirà les funcions de Secretari o
Secretària, i un altre designat de la mateixa forma les de Tresoreria. En cap cas el nombre de
persones que representin persones jurídiques podrà superar la xifra d’un terç dels membres de la
Junta Directiva.
El tresorer tindrà com a funció la custodia i el control dels recursos de l’associació, com també
l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Portarà els llibres de
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comptabilitat, signarà els rebuts de quotes i altres documentes de tresoreria, pagarà les factures i,
en general portarà la gestió econòmica de l’associació.
El secretari 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 les certificacions que
calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.
Article 8. Només poden formar part de la Junta Directiva els associats majors de edat i en ple ús
dels drets civils. Els seus membres seran elegits nominalment per l’Assemblea General, accedint al
càrrec aquells candidats que obtinguin més nombre de vots.
La durada del mandat serà d’un any a computar des de la data de la seva designació per
l’Assemblea General, podent esser reelegits.
El cessament dels càrrecs abans d’extingir‐se el termini reglamentari del seu mandat podrà
esdevenir‐se per:
a) Dimissió voluntària, presentada mitjançant escrit.
b) Baixa com a membre de l’associació.
c) Pèrdua de la capacitat d’obrar.
L’exercici d’aquests càrrecs serà no remunerat, sense perjudici del reemborsament de les
despeses ocasionades.
En cas de produir‐se una vacant, serà coberta pel candidat no triat que hagués obtingut més vots a
la darrera Assemblea General en què s’hagués celebrat la votació de membres de la Junta.
Article 9. És funció de la Junta Directiva regir i administrar l’Associació d’acord amb les
disposicions i directives de l’Assemblea General, programar i dirigir les activitats socials i dur la
gestió administrativa i econòmica de l’Associació, sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General el
pressupost anual d'ingressos i despeses, així com l’estat dels comptes de l’any anterior.
Article 10. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el
substitueixi, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin; i
en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol∙liciten al
menys dos dels seus components.
Quedarà vàlidament constituïda si hi ha un quòrum de la meitat més un. Serà presidida pel
President o Presidenta. La Junta Directiva prendrà els acords per majoria simple de vots dels
assistents.
Els acords de la Junta es faran constar al llibre d’actes.
Tota persona associada podrà demanar que s'inclogui dins l’ordre del dia qualsevol qüestió que
vulgui que es tracti.
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Tot membre de l’Associació té dret a assistir com oient a les sessions de la Junta. A més, la Junta
pot convidar qualsevol persona quan consideri oportuna la seva presència en benefici dels seus
treballs.
Article 11. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’Associació, integrat per les
persones associades, que adopta els seus acords pel principi majoritari o de democràcia interna i
s’ha de reunir sempre que així ho acordi la Junta Directiva per pròpia iniciativa o perquè ho
sol∙licitin al menys la desena part dels socis. Per això el Secretari o Secretària col∙laborarà amb tots
els associats que pretenguin instar la convocatòria, facilitant‐los totes les dades que necessitin, i
certificarà si han obtingut o no el quòrum necessari per a la validesa de la convocatòria.
En tot cas, l’Assemblea General s’haurà de reunir, almenys, una vegada a l’any per aprovar el pla
general d’actuació de l’Associació, aprovar la gestió de la Junta Directiva, elegir els membres de la
Junta, aprovar els pressuposts anuals d'ingressos i despeses, així com els comptes de l’any anterior
i fixar les quotes que els membres de l’associació hauran de satisfer.
Tota persona associada podrà demanar que s'inclogui dins l’ordre del dia qualsevol qüestió que
vulgui que es tracti. Amb aquesta finalitat, dirigirà l’oportuna sol∙licitud al President o Presidenta
per qualsevol mitjà fefaent abans de la reunió de la Junta Directiva que precedeixi a la
convocatòria de l’Assemblea General. La Junta decidirà en forma ordinària sobre la sol∙licitud
expressada.
Article 12. L’Assemblea general es reunirà en sessió extraordinària quan ho exigeixin les
disposicions vigents i així s’acordi per la Junta Directiva, en tot cas, per conèixer de les següents
matèries: disposició o alienació de béns, remuneració dels membres de l’òrgan de representació,
modificació dels Estatuts i dissolució de l’Associació.
Article 13. Les convocatòries de les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries,
tindran lloc per escrit, amb expressió del lloc, data, i hora de la reunió, així com l’ordre del dia.
Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l’Assemblea General hauran de
passar un mínim de quinze dies.
Article 14. L’Assemblea General es constitueix vàlidament en primera convocatòria quan hi
concorrin, presents o representades, una tercera part de les persones associades. Quedaran
vàlidament constituïda en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre de socis presents o
representats. La segona convocatòria s’haurà de fer mitja hora després de la primera i al mateix
lloc, i s’haurà d’haver anunciat amb la primera.
La reunió de l Assemblea General serà presidida pel president de l’Associació, i si no hi és, pel
vocal de més edat de la Junta. Actuarà com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta
Directiva, redactant l’acta de la reunió.
El vot és personal i indelegable, i serà secret per a l’elecció dels càrrecs de la Junta Directiva i en
aquells casos en què es consideri oportú donada la naturalesa de les qüestions a debatre.
Article 15. Els acords de l’Assemblea General s’adopten per majoria simple de les persones
presents o representades. En tot cas serà necessari el vot favorable de les dues terceres parts dels
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associats presents o representats per adoptar acords relatius a disposició o alienació de béns,
remuneració dels membres de l’òrgan de representació, modificació dels Estatuts i dissolució de
l’Associació.
Article 16. Els associats residents en un terme municipal podran constituir una Agrupació Local als
efectes d’organitzar el treball en comú dels associats del municipi del qual es tracti i facilitar la
seva intervenció en les activitats de l’Associació.
Cada Agrupació Local designarà un delegat que la representi. Es celebraran com a mínim un cop a
l’any reunions de coordinació de les Agrupacions Locals, a les quals participarà la Junta Directiva i
el Delegat de cada Agrupació Local.
Les Agrupacions Locals comptaran amb els mitjans que l’Assemblea General destini al
desenvolupament d'aquestes agrupacions.
Article 17. De la mateixa manera, per facilitar la participació de les persones associades en el
debat i activitats de l’Associació, la Junta Directiva acordarà, per pròpia iniciativa o a petició d'un
grup d’associats, la constitució de les Comissions Sectorials que consideri oportunes, les quals
organitzaran lliurament les seves activitats mitjançant decisió majoritària dels seus integrants.

CAPITOL TERCER: ELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I OBLIGACIONS
Article 18. Poden formar part de l’associació les persones físiques majors de catorze anys o
jurídiques que tinguin interès a servir els seus objectius i que acomplint els requisits legals i
estatutaris siguin admeses per la Junta Directiva.
Les persones físiques necessiten tenir la capacitat d’obrar i no estar subjectes a cap condició legal
per a l’exercici del dret. Els menors no emancipats han de menester el consentiment de la persona
que legalment supleixi la seva capacitat.
Les persones jurídiques de naturalesa associativa requereixen l’acord exprés del seu òrgan
competent, i les de naturalesa institucional, l’acord del seu òrgan rector.
Article 19. Els que desitgin pertànyer a l’Associació ho sol∙licitaran per escrit a la Junta Directiva, la
qual resoldrà sobre l’admissió en la primera reunió que tingui lloc.
Els menors no emancipats han d’acreditar documentalment el consentiment de les persones que
hagin de suplir la seva capacitat.
Les persones jurídiques sol∙licitants hauran d’acompanyar a la sol∙licitud certificació expressiva de
l’acord del seu òrgan competent d’integrar‐se dins l’associació i de la persona física designada per
a la seva representació, la qual tindrà un sol vot a les votacions.
Article 20. La qualitat d’associat es intransmissible i es perd:
a) Per la separació voluntària comunicada per escrit a la Junta Directiva.
b) Per l´impagament de quotes.
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c) Per incomplir les obligacions estatutàries.
Article 21. Els membres de l’Associació tindran els següents drets:
a) A participar en les activitats de l’Associació i als òrgans de govern i representació en la forma
prevista pels Estatuts, a exercir el dret de vot, així com a assistir amb veu i vot a l’Assemblea
General.
b) A ser informats sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l’Associació i
l’exercici de la seva activitat, i sobre les activitats socials.
c) A accedir a la documentació que es detalla a l’article 27 a través dels òrgans de representació,
en els termes que preveu la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, o la Llei que la substitueixi.
d) A separar‐se voluntàriament de l’associació en qualsevol temps.
Article 22. Són deures dels membres de l’Associació:
a) Compartir les finalitats de l’associació i col∙laborar per aconseguir‐les.
b) Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que, d’acord amb els Estatuts, puguin
correspondre a cada soci. L’incompliment d’aquesta obligació facultarà a la Junta Directiva per a
donar de baixa de l’associació a l’associat deutor.
c) Complir la resta d’obligacions que resultin dels Estatuts i els acords vàlidament adoptats pels
òrgans de govern i representació de l’associació.
Article 23. Les persones associades podran esser sancionades per la Junta Directiva per infringir els
presents Estatuts o els acords dels òrgans de govern i representació de l’associació.
Les infraccions es sancionaran atenent els principis de proporcionalitat i reiteració. La Junta podrà
imposar les següents sancions:
a) Suspensió de la condició d’associat fins a sis mesos.
b) Expulsió.
En qualsevol cas l’associat tindrà dret a ser escoltat amb caràcter previ a l’adopció de mesures
disciplinàries contra ell i a ser informat dels fets que donin lloc a aquestes mesures.
L’acord que, si s’escau, imposi la sanció ha de ser motivat.

CAPITOL QUART: EL RÈGIM ECONÒMIC. LES OBLIGACIONS DOCUMENTALS I COMPTABLES.
Article 24. L’Associació no té patrimoni fundacional.
Article 25. Els recursos econòmics de l’associació seran els següents:
a) Les quotes periòdiques aprovades anualment per l’Assemblea General.
b) El producte dels béns i drets que li corresponguin, així com els rebuts a títol d'herència, llegat o
donació.
c) Els ingressos que obtingui l’associació mitjançant les activitats lícites que acordi realitzar la Junta
Directiva.
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Per garantir la seva independència, l’associació no admetrà cap tipus de subvenció o recurs
procedent d’institucions públiques, partits polítics, entitats financeres, o qualsevol altre entitat
privada semblant.
Article 26. L’Associació ha de disposar d’una relació actualitzada dels seus associats, portar una
comptabilitat que permeti obtenir una imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació
financera de l’entitat, així com les activitats realitzades, efectuar un inventari del seus béns i
recollir en un llibre les actes de les reunions dels seus òrgans de govern i representació.
L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i es tancarà el 31 de desembre.
Article 27. En cas que l’associació es dissolgui, l’Assemblea General que acordi la dissolució
nomenarà una Comissió liquidadora composada per tres membres triats d’entre els que formen la
Junta Directiva.
Correspon a la Comissió liquidadora:
a) Vetllar per la integritat del patrimoni de l’associació.
b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguin necessàries per a la
liquidació.
c) Cobrar els crèdits de l’associació.
d) Liquidar el patrimoni i pagar els creditors.
e) Entregar els bens sobrants a qualsevol entitat sense ànim de lucre legalment constituïda amb
domicili a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que es dediqui a objectius semblants als
d'aquesta associació.
f) Sol∙licitar la cancel∙lació dels assentaments al Registre.

