ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ CULTURAL LLEO IBERIC BOCAIRENT
CAPÍTOL I.- DENOMINACIÓ, FINS, DOMICILI I ÀMBIT
Article 1r.- Denominació
Amb la denominació de “ASSOCIACIÓ CULTURAL LLEO IBERIC BOCAIRENT”, o la seua abreviatura
“ACULLIBER”, es constituïx una entitat sense ànim de lucre, a l'empar de l'article 22 CE, que es regirà per la
Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març reguladora del dret d'associació i normes concordants i les que en cada
moment li siguen aplicables i pels Estatuts vigents.
Article 2n.- Fins
L'associació té com a fi “La Recuperació i Conservació del Patrimoni Històric, i Cultural de Bocairent”.
Article 3r.- Activitats
Per al compliment d'estos fins es realitzaran les activitats i gestions necessàries per a defendre l’integritat i el
manteniment dels edificis singulars, els monuments catalogats i qualsevol altre bé cultural com documents,
quadres, etc., bé de forma individual, o en col·laboració amb altres associacions, entitats o organismes
oficials.
Article 4t.- Llengua oficial de l'associació
L'associació declara la seua inqüestionable defensa de la cultura i la llengua valenciana, però són fets
evidents que una gran part de les publicacions, estudis i altres documents que arrepleguen dades històriques
de Bocairent estan escrits en castellà.
També és cert que alguns associats poden tindre dificultats per a expressar-se o escriure en valencià.
Amb el doble objecte de no perdre cap oportunitat d'enriquir a l'Associació amb la recuperació dels dits
documents i de facilitar, al mateix temps, les iniciatives dels associats, es decidix que:
a. L'idioma oficial de l'Associació és el valencià i en esta llegua es redactaran tots els documents oficials
de l'associació.
b. Els documents històrics rescatats s'arxivaran o digitalitzaran, arribat el cas, en l'idioma en què van ser
escrits, sense perjuí que, de considerar-se convenient, es traduïsquen alguns d'ells al valencià. En este
cas es mantindran units el document original i la seua traducció.
c.

Es respectarà l'idioma dels articles, notes o suggeriments que remeten els associats i així es divulgaran
o es publicaran en els mitjans de què dispose l'Associació.
No obstant es disposarà d'un servici de traducció per si el remitent desitja utilitzar-ho. En cas afirmatiu,
es requerirà la conformitat del remitent al document traduït per a comprovar que la traducció respecta
íntegrament el text i el sentit de l'escrit original.

d. Les Assemblees i reunions de la Junta Directiva es mantindran en valencià, però s'acceptaran
intervencions en castellà si l'intervinent s'expressa millor en este idioma.
Article 5t.- Domicili i àmbit

L'associació establix el seu domicili social a Bocairent C/. Gabriel Miró, núm. 52 i el seu àmbit d'actuació
comprén al Municipi de Bocairent.
CAPÍTOL II.- ÒRGANS DE L'ASSOCIACIÓ
Article 6t.- Òrgans de govern i representació de l'Associació
Els òrgans de govern i representació de l'Associació són, respectivament, l'Assemblea General, i la Junta
Directiva,
CAPÍTOL III.- ASSEMBLEA GENERAL
Article 7m.- Naturalesa
L'Assemblea General és l'òrgan Suprem de l'Associació i estarà composta per tots els socis.
Article 8u.- Reunions
Les reunions de l'Assemblea General seran ordinàries i extraordinàries.
L'ordinària se celebrarà una vegada a l'any, al llarg del tercer trimestre, en el mode i lloc que es determine en
la seua convocatòria.
Les extraordinàries en els supòsits previstos per la llei, prèvia convocatòria per la Junta Directiva o quan ho
sol·licite per escrit un número d'associats no inferior al 10 per 100.
Article 9é.- Convocatòries
Les convocatòries de les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, es faran per escrit,
preferentment per E-mail, o si no n'hi ha, per correu postal, o fax, segons allò que s'ha indicat per l'associat en
la fitxa d'inscripció a l'Associació o en les actualitzacions posteriors, expressant el lloc, dia i hora de la reunió
així com l'orde del dia.
Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l'Assemblea en primera convocatòria hauran de
passar almenys 15 dies, podent així mateix fer-se constar si procedira la data en què es reunirà l'Assemblea
en segona convocatòria, sense que entre l'una i l'altra puga passar un termini inferior a 30 minuts.
Per raons d'urgència podran reduir-se els mencionats terminis, sempre que es garantisca l'assabentat de tots
els associats.
Article 10é.- Quòrum de validesa de constitució i quòrum d'adopció d'acords.
Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes en primera
convocatòria quan concórreguen a elles, presents o representats, un 40 % del total d'associats en primera
convocatòria, i el 20% en segona, entre fundadors i numeraris.
Este percentatge, traduït a nombre d'assistents necessaris per a constituir el quòrum, s'indicarà en el full de
convocatòria.

Cas de no aconseguir-se el quòrum en cap de les convocatòries, es convocarà una altra Assemblea General
en un termini mínim de 15 dies des de la primera data, amb el mateix orde del dia, que quedarà constituïda si
assistixen, entre presents i representats, més del 15 % dels socis i el 10 % en segona.
Els acords es prendran per majoria simple de vots de les persones presents o representades, excepte en els
supòsits de modificació d'estatuts, la dissolució de l'associació, disposició o alienació de béns o remuneració
dels membres de la Junta Directiva, en els que serà necessària una majoria de 2/3 de vots de les persones
presents o representades, decidint en cas d'empat el vot de qualitat del president, o de qui faça.
Article 11é.- Facultats de l'Assemblea General Ordinària
Són facultats de l'Assemblea General Ordinària:
a. Nomenament de la Junta Directiva i els seus càrrecs, administradors i representants així com els seus
socis d'honor.
b. Aprovar, si és el cas, la gestió de la Junta Directiva.
c.

Examinar i aprovar els pressupostos anuals i els Comptes.

d. Aprovar o rebutjar les propostes de la Junta Directiva amb vista a les activitats de l'associació.
e. Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.
f.

Constituir una Federació d'associacions o integrar-se en alguna ja constituïda.

g. Confirmar l'admissió de nous socis, a proposta de la Junta Directiva, sempre que complisquen les
condicions descrites en el capítol V d'estos estatuts, o les que determine en cada moment el
Reglament de Règim Interior de l'associació.
h. Nomenar els socis d'honor, a proposta de la Junta Directiva
i.

Confirmar les sancions greus i molt greus imposades als socis, inclosa l'expulsió de l'associació,
acordades per la Junta Directiva, en compliment d'allò que s'ha expressat en el Reglament de Règim
Interior per a la falta comesa.

j.

Ratificar les gestions proposades per la Junta Directiva sobre sol·licituds de declaració d'utilitat
pública, col·laboració amb altres associacions, federacions o confederacions o integració en les
mateixes, etc. I, en definitiva, totes les relacionades amb la imatge externa de l'associació o amb els
compromisos amb tercers, incloses les administracions públiques.

k.

Aprovar el Reglament de Règim Intern.

l.

Aprovar qualsevol tipus de remuneració als membres de la Junta Directiva.

m. Qualsevol altra que no siga de la competència exclusiva de l'Assemblea Extraordinària.
Article 12é.- Facultats de l'Assemblea General Extraordinària
Correspon a l'Assemblea General Extraordinària la modificació d'Estatuts, la dissolució d'Associació i
despatxar aquells assumptes que per la seua especial gravetat o urgència no puguen esperar a la pròxima
Assemblea General Ordinària

CAPÍTOL IV
JUNTA DIRECTIVA

Article 13é.- Naturalesa i composició
La Junta Directiva és l'òrgan de representació que gestiona i representa els interessos de l'Associació d'acord
amb les disposicions i directives de l'Assemblea General.
Estarà formada per un president, un vicepresident, un secretari, un tresorer i un nombre de Vocals, entre tres i
sis, segons proposta de la pròpia Junta Directiva, designats per l'Assemblea General entre els associats
majors d'edat, en ple ús dels seus drets civils que no estiguen incursos en motius d'incompatibilitat legalment
establits.
El seu mandat tindrà una duració de quatre anys.
Els càrrecs seran exercits sense cap remuneració, encara que els membres podran percebre els gastos
demostrables originats com a conseqüència de la seua activitat, si està previst en el Reglament de Règim
Interior o, si no n'hi ha, si s'aproven en Assemblea General.
Si la Junta Directiva ho estima convenient, podrà designar assessors o col·laboradors per a coordinar
projectes específics.
Estos col·laboradors tindran categoria de Vocal, la seua designació acabarà quan finalitze el projecte o la
col·laboració per a la que van ser requerits, i podran assistir a les reunions de la Junta Directiva, amb dret de
vot, quan es tracte el mencionat projecte o tema de col·laboració.
El president, vicepresident i el secretari de la Junta Directiva seran, així mateix, president, vicepresident i
secretari de l'Associació i de l'Assemblea General.
Article 14é.- Procediments per a l'elecció i substitució de membres.
L'elecció dels membres de la Junta Directiva per l'Assemblea General es realitzarà per mitjà de la presentació
de candidatures, a les que se'ls permetrà l'adequada difusió, amb una antelació del menys 15 dies a la
celebració de la corresponent reunió.
En cas d'absència o malaltia d'algun membre de la Junta Directiva, podrà ser suplit provisionalment per un
altre dels components d'esta, prèvia designació per majoria dels seus membres, excepte en el cas del
president que serà substituït pel vicepresident.
Els membres de la Junta Directiva cessaran:
a. Per transcurs del període del seu mandat.
b. Per renúncia expressa.
c.

Per acord de l'Assemblea General.

Article 15é.- Reunions i quòrum de constitució i adopció d'acords
La Junta Directiva es reunirà prèvia convocatòria havent de passar almenys tres dies entre esta i la seua
celebració, totes les vegades que determine el seu president i a petició de quatre dels seus membres.
Quedarà constituïda quan assistisca la mitat més un dels seus membres i perquè els seus acords siguen
vàlids hauran de ser presos per majoria de vots dels assistents.
En cas d'empat, el vot del president serà de qualitat.
El secretari o, en la seua absència, el primer Vocal, alçaran acta dels acords i temes tractats en cada reunió.

Article 16é.- Facultats de la Junta Directiva
Són Facultats de la Junta Directiva:
a. Dirigir les activitats socials, portar la gestió econòmica i l'administrativa de l'Associació, firmar els
contractes necessaris, assistir a actes i reunions externes en representació de l'Associació i, en
general, prendre totes les decisions necessàries, sempre que no estiguen reservades per a
l'Assemblea General, segons l'article 10 dels presents estatuts.

b. Emetre les convocatòries a Assemblees Generals i Extraordinàries, i preparar l'orde del dia de
les mateixes
c.

Executar els acords de l'Assemblea General.

d. Elaborar i sotmetre a l'aprovació de l'Assemblea General dels Pressupostos Anuals i de l'Estat de
Comptes.
e. Elaborar el Reglament de Règim Interior.
f.

Aprovar, en primera instància, l'admissió de nous associats, que haurà de ratificar la pròxima
Assemblea General.

g. Proposar a l'Assemblea General el nomenament de socis d'honor, amb exposició de les raons que
justifiquen la proposta.
h. Aplicar directament el procediment sancionador previst en el Reglament de Règim Interior per a les
faltes tipificades com lleus dels associats, i proposar a l'Assemblea General les sancions greus i molt
greus, exposant els motius de la proposta.
i.

Nomenar delegats per a alguna determinada activitat de l'Associació.

j.

Mantindre a disposició dels associats una relació d'activitats en curs o previstes.

k.

Custodiar la documentació oficial, els suports informàtics i les bases de dades de l'Associació

l.

Qualsevol altra facultat que no siga de l'exclusiva competència de l'Assemblea General de Socis.

Article 17é.- El president
El president tindrà les atribucions següents:
Representar legalment a l'Associació davant de qualsevol classe d'organismes Públics o privats; convocar,
presidir i alçar les sessions què celebre l'Assemblea General i la Junta Directiva, dirigir les deliberacions de
l'una i l'altra; ordenar pagaments i autoritzar amb la seua firma els documents, actes i correspondència;
adoptar qualsevol mesura urgent que la bona marxa de l'Associació aconselle o en l'exercici de les seues
activitats resulte necessària o convenient, sense perjuí de donar compte posteriorment a la Junta directiva.
Article 18é.- El vicepresident
El vicepresident substituirà el president en absència d'este, motivada per malaltia o qualsevol altre motiu, i
tindrà les mateixes atribucions que ell.
Article 19é.- El secretari
El secretari tindrà a càrrec seu la direcció dels treballs purament administratius de l'Associació, alçarà actes
de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva, expedirà certificacions, portarà els fitxers i

custodiarà la documentació i les bases de dades de l'entitat, remetent si és el cas, les comunicacions a
l'Administració, amb els requisits pertinents.
Article 20é.- El Tresorer
El tresorer recaptarà els fons pertanyents a l'associació i donarà compliment a les ordes de pagament que
expedisca el president.
Article 21é.- Els vocals
Els Vocals tindran les obligacions pròpies del seu càrrec com a membre de la Junta Directiva i així com les
que nasquen de les delegacions o comissions de treball que la pròpia Junta els encomane. El seu número
serà de tres, podent-se ampliar fins a un màxim de sis.
Els Vocals s'anomenaran pel seu número o la seua comesa, sent el Vocal núm. 1 el substitut del secretari i
responsable de les seues funcions, en cas d'absència en alguna reunió o activitat prevista per al càrrec.
CAPÍTOL V
ELS ASSOCIATS
Article 22é.- Requisits per a associar-se
Podran pertànyer a l'Associació aquelles persones majors d'edat i amb capacitat d'obrar que tinguen interés
en el desenvolupament dels fins de l'Associació

La condició d'associat no estarà subjecta a cap tipus de discriminació per raons de sexe, ideologia,
nivell cultural ni qualsevol altra que afecte les llibertats individuals dels socis. Abans bé s'estima
desitjable una varietat d'opinions que aporten diferents punts de vista i enriquisquen els debats i les
iniciatives.
Tampoc serà condició exigible que els aspirants siguen nascuts o estiguen empadronats a Bocairent.
Bastarà amb una vinculació demostrable amb la vila i/o la decisió desinteressada de col·laborar
activament amb els fins de l'Associació
No obstant això, i per a garantir que els interessats entenguen i assumixen plenament els principis
culturals que anima a l'Associació, cada sol·licitud de soci de número vindrà avalada per un dels
associats.
Serà missió de l'avalant presentar els Estatuts i el reglament de Règim Interior de l'Associació a
l'aspirant, i assegurar-se que entén plenament els fins i objectius que la fonamenten.
Article 23é.- Classes de Socis
Dins de l'Associació existiran les següents classes de socis.
a. Socis Fundadors que seran aquells que participen en l'acte de constitució de l'associació
b. Socis de número, que seran els que ingressen després de la constitució de l'Associació.

c.

Socis d'Honor, els que pel seu prestigi o per haver contribuït de manera rellevant a la dignificació i
desenvolupament de l'Associació, es facen creditors a tal distinció. El nomenament dels socis d'Honor
correspon a l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

Article 24é.- Altes i canvis en la Condició de socis
Els socis causaran baixa per algunes de les causes següents:
a. Per renúncia voluntària, comunicada per escrit a la Junta directiva.
b. Per incompliment de les seues obligacions econòmiques, si deixara de satisfer quotes periòdiques en
el cas que s'establisquen.
c.

Per conducta incorrecta, per desprestigiar a l'Associació amb fets o paraules que pertorben greument
els actes organitzats per la mateixa i la normal conveniència entre els associats.

d. Per qualsevol altra de les causes tipificades en el Reglament de Règim Interior
En els supòsits de sanció i separació dels associats, s'informarà en tot cas a l'afectat dels fets que puguen
donar lloc a tals mesures, i se li sentirà prèviament, havent de ser motivat l'acord que, en este sentit,
s'adopte.
Article 25é.- Drets dels socis
Els socis de número i fundadors tindran els següents drets:
a. Prendre part en totes les activitats que organitze l'Associació en compliment dels seus fins.
b. Disfrutar de tots els avantatges i beneficis que l'Associació puga obtindre.
c.

Participar en les Assemblees amb veu i vot.

d. Ser electors i elegibles per als càrrecs directius.
e. Rebre informació sobre els acords adoptats pels òrgans de l'Associació .
f.

Fer suggeriments als membres de la Junta Directiva amb vista al millor compliment dels fins de
l'Associació.

Els Socis d'Honor, tindran els mateixos drets excepte el de vot en l'Assemblea General.
Article 26é.- Deures dels socis
Els socis fundadors i de número tindran les obligacions següents:
a. Complir els presents Estatuts, el Reglament de Règim Interior, i els acords vàlids de les Assemblees
i la Junta Directiva.
b. Abonar les quotes que es fixen.
c.

Assistir a les Assemblees i la resta d'actes que s'organitzen.

d. Exercir, si és el cas, les obligacions inherents al càrrec que ocupen.
e. Contribuir amb el seu comportament al bon nom i prestigi de l'Associació .
f.

Mantindre informada l'Associació de les seues dades de localització, com domicili, telèfon, e-mail,
etc.

CAPÍTOL VI
REGIM DE FINANÇAMENT, COMPTABILITAT I DOCUMENTACIÓ
Article 27é.- Obligacions documentals i comptables
L'Associació disposarà d'una relació actualitzada d'associats.
Així mateix, portarà una comptabilitat on quedarà reflectida la imatge fidel del patrimoni, els resultats, la
situació financera de l'entitat i les activitats realitzades. També disposarà d'un inventari actualitzat dels seus
béns.
En un Llibre d'Actes, figuraran les corresponents a les reunions que celebren els seus òrgans de govern i
representació.
L'Associació es compromet a mantindre la confidencialitat de la informació proporcionada pels associats i a
complir escrupolosament la Llei de Protecció de Dades i de totes les normes presents i futures relacionats
amb la dita llei
Article 28é.-Recursos Econòmics
Els recursos econòmics previstos per al desenrrotllament dels fins i activitats de l'Associació seran els
següents:
a. Les quotes d'entrada, periòdiques o extraordinàries
b. Les subvencions, llegats o herències que poguera rebre de forma legal per part dels associats o de
terceres persones.
c.

Qualsevol altre recurs lícit.

Article 29é.- Patrimoni inicial i tancament d'exercici
L'Associació no té Patrimoni Fundacional.
El tancament d'exercici associatiu coincidirà amb l'últim dia de l'any natural.

CAPÍTOL VII.- DISSOLUCIÓ
Article 30é.- Acord de dissolució
L'Associació es constituïx per temps indefinit i es dissoldrà:
a. Per voluntat dels associats expressada mitjançant un acord de l'Assemblea General.
b. Per impossibilitat de complir els fins previstos en els estatuts apreciada per acord de l'Assemblea
General.
c.

Per sentència judicial.

L'acord de dissolució s'adoptarà per l'Assemblea General, convocada a este efecte, per majoria de 2/3 dels
associats.

Article 31é.- Comissió Liquidadora
En cas de dissolució, s'anomenarà una comissió liquidadora, la qual, una vegada extingides les deutes, i si
existira sobrant líquid ho destinarà per a fins benèfics.
Els liquidadors tindran les funcions que establixen els apartats 30 i 4 de l'article 18 de la llei Orgànica 1/2002
de 22 de març.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En tot quant no estiga previst en els següents Estatuts s'aplicarà la vigent Llei d'associacions d'1/2002 de 22
de març i disposicions complementàries.

