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ELS FINS DE L'ASSOCIACIÓ
Que les noies obtinguin un coneixement de
les seves oportunitats en l’àmbit de les TIC, i
ressaltar les seves capacitats a obtenir casos
d’èxit

en

aquest

mitjançant

el

contacte

directe amb referents.

Sense ànim de lucre
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació
realitza:
Xerrades en centres educatius
Conferències Trobades i networking
Mentoring tecnològic i d’innovació
Accions de comunicació i premsa
Jocs
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Poden

formar

persones
lliure

i

part

físiques

voluntària,

i

de

l’associació

jurídiques
tinguin

que,

interès

totes

de

en

les

manera

les

seves

finalitats.

Pel que fa a les persones físiques:
Cal que tinguin capacitat d’obrar.
Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no
estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors
per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees
generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.

·

Per integrar-se a l'associació cal presentar una sol licitud per
escrit a la Junta Directiva, en la que consti el tipus de soci que
volen ser.

Tipus de sòcies:
a)

Sòcies

professionals:

persones

físiques

que

participen

activament de l’activitat de l’associació. Les sòcies professionals que
estiguin estudiant o que es trobin desocupades estaran exemptes del
pagament de les quotes.

b)

Sòcies personals:

persones

físiques

o

jurídiques

que

no

participen de l’activitat de l’associació però comparteixen les seves
inquietuds i els seus objectius.
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El cobrament de la quota no es farà en els primers 3
mesos de formar part de l’associació. Els socis i les
sòcies poden considerar aquest temps “de prova”
per comprovar que el funcionament de l’associació
els

encaixa.

Si

després

d’aquests

3

mesos

es

vol

seguir com a soci o sòcia, caldrà pagar la quota
anual.

Drets
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir
càrrecs directius.
4. Intervenir en el govern i les gestions i les activitats de l'associació
5. 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.

·

6. Sol licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de
la Junta Directiva o dels mandataris de l'associació.
7. Ser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la
seva disposició.
10. Formar part dels grups de treball.
11. Tenir un exemplar dels estatuts.
12. Consultar els llibres de l'associació.

Deures
1.

Comprometre's

amb

les

finalitats

de

l'associació

i

participar

activament per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de
quotes,

derrames

i

altres

aportacions

econòmiques

fixades

pels

estatuts i aprovades d'acord amb aquests.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de
govern de l'associació.
5. Mantenir les seves dades actualitzades.

Causes per ser donat de baixa de l'associació
Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar
per escrit a la Junta Directiva la seva decisió.
No satisfer les quotes fixades.
No complir les obligacions estatutàries.
No mostrar participació i abstenció de més de dues Assemblees
Generals sense justificació.

RESUM DELS
ESTATUTS
YOUNG IT GIRLS

L'ASSEMBLEA GENERAL

3

Òrgan sobirà de l'associació: els seus membres en formen
part per dret propi i irrenunciable. Els membres decideixen
per

majoria

els

assumptes

que

són

competència

de

l'Assemblea i tots els membres queden subjectes als acords
d'aquesta.

Facultats
Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i
els comptes anuals.
Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne
l'activitat.
Modificar els estatuts.
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.
Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de
l’associació.
Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.

·

Conèixer les sol licituds presentades per ser soci, i també les
altes i les baixes degudes a una raó diferent de la separació
definitiva.
--Les sòcies poden presentar temes per parlar a l'ordre del dia.

Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis
presents o representats.
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JUNTA DIRECTIVA

La Junta regeix, administra i representa l'associació.

la presidenta, vicepresidenta,
secretària, tresorera i les vocals. Aquests càrrecs
Es

composa

de

han de ser exercits per persones diferents i de forma
gratuïta.
Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un
període de cinc anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
El

cessament

reglamentari

dels

del

seu

càrrecs
mandat

abans
pot

d'extingir-se
esdevenir-se

el
per

termini
mort

o

declaració d’absència/incapacitat/renúncia notificada.
La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si s’ha convocat
amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus
membres.
La Junta Directiva pren els acords per
dels assistents.

majoria simple

de vots
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JUNTA DIRECTIVA: FUNCIONS

Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de
l'associació.
Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de
les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.
Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin
els acords que s'hi adoptin.
Presentar

el

l'Assemblea

balanç

i

General

l'estat

de

perquè

comptes

els

de

aprovi,

i

cada

exercici

confeccionar

a

els

pressupostos de l'exercici següent.
Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis
funcionin amb normalitat.
Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els
estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea
General.
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PRESIDENTA I
VICEPRESIDENTA

Funcions de la presidenta
Dirigir

i

representar

legalment

l'associació,

per

delegació

de

l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la
Junta Directiva.
Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i
de la Junta Directiva.

La presidenta és substituïda, en cas d'absència o malaltia, per la
vicepresidenta o bé el vocal de més edat de la Junta, per aquest
ordre.
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TRESORERA I SECRETÀRIA
Tresorera

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.

Secretària
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

també portar el llibre de registre de socis.

que

calgui

lliurar,

i
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La Junta Directiva s'ha d’ocupar d'analitzar les diferents comissions o
grups de treball, i un cop al mes ha de rebre de les persones que se
n’encarreguin un informe detallat de les seves actuacions.

EL RÈGIM ECONÒMIC
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Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de
sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de
la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a
proposta de la Junta Directiva.
Per

realitzar

moviments

de

quantitats

inferiors

als

€,

300

és

necessària la firma d’un dels apoderats: o bé president, o bé
secretari o bé tresorer.

EL RÈGIM
DISCIPLINARI
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L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses efectuant
des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, segons la
gravetat de la infracció.
El

procediment

sancionador

s'inicia

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 ha de ser aprovada per dues terceres parts dels
membres de la Junta Directiva, i efectuada dins d'un període de 15
dies.

10 LA DISSOLUCIÓ
L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General,
convocada

amb

caràcter

extraordinari

expressament

per

a

aquest fi.
Els diners dels que disposi en el moment de tancar s'han de lliurar
directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre
que,

en

l'àmbit

territorial

d'actuació

de

l'associació,

destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques.

hagi

