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Proposta de modificació dels Estatuts 
 
Redactat actual de l’article 2 
 
Art. 2  Les finalitats essencials del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la 

Bordeta seran: 
 

- Fomentar i defensar la vida associativa i la participació ciutadana a tots els 
nivells. 

 
- Contribuir al redreçament de la consciència col·lectiva en un sentit popular, 

català i democràtic. 
 
- Col·laborar en el millorament de les condicions de vida quotidiana en els seus 

diversos aspectes: social, urbà, esportiu i altres. 
 
- Defensar el dret de totes les persones i col·lectivitats a l’accés a la cultura. 
 
- Promoure tota classe d’activitats de caire general i interès col·lectiu per als 

veïns dels nostres barris, i també treballs de recerca i publicacions que 
divulguin el seu coneixement, el folklore i altres aspectes relacionats amb els 
apartats anteriors. 

 
- Promoure i fomentar l’activitat fisicoesportiva sense ànim de lucre tot adquirint, 

construint, ampliant i/o gestionant equipaments, si s’escau. 
 

- Fomentar la llengua catalana. 
 

- Fomentar la cohesió social a través del treball intercultural. 
 

- Fomentar iniciatives a favor de la recuperació de la memòria Democràtica. 
 

- Promoure actituds ecològiques entre la ciutadania i de protecció del medi 
ambient. 

 
En queda exclòs tot ànim de lucre. Els eventuals resultats econòmics 
obtinguts es destinaran exclusivament a l'acompliment de les finalitats 
d'interès general establertes als presents estatuts. En cap cas no poden 
repartir-se els béns de l'associació entre les persones associades ni ser 
cedits gratuïtament a persones físiques o jurídiques amb interès lucratiu. 
 

Redactat que es proposa 
 
Art. 2  Les finalitats essencials del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la 

Bordeta seran: 
 

- Fomentar i defensar la vida associativa i la participació ciutadana a tots els 
nivells. 

 
- Contribuir al redreçament de la consciència col·lectiva en un sentit popular, 

català i democràtic. 
 
- Col·laborar en el millorament de les condicions de vida quotidiana en els seus 

diversos aspectes: social, urbà, esportiu i altres. 
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- Defensar el dret de totes les persones i col·lectivitats a l’accés a la cultura. 
 
- Promoure tota classe d’activitats de caire general i interès col·lectiu per al 

veïnat  dels nostres barris, i també treballs de recerca i publicacions que 
divulguin el seu coneixement, el folklore i altres aspectes relacionats amb els 
apartats anteriors. 

 
- Promoure i fomentar l’activitat fisicoesportiva sense ànim de lucre tot adquirint, 

construint, ampliant i/o gestionant equipaments, si s’escau. 
 

- Fomentar la llengua catalana. 
 

- Fomentar la cohesió social a través del treball intercultural. 
 

- Fomentar iniciatives a favor de la recuperació de la memòria Democràtica. 
 

- Promoure actituds ecològiques entre la ciutadania i de protecció del medi 
ambient. 

 
- Promoure una educació inclusiva i facilitadora de l a igualtat 

d’oportunitats de la ciutadania. 
 

- Promoure la lluita contra qualsevol discriminació p er motiu 
d'orientació sexual, identitat sexual i expressió d e gènere. 

 
- Lluitar contra tota discriminació i segregació per raons de 

procedència territorial i/o cultural. 
 

En queda exclòs tot ànim de lucre. Els eventuals resultats econòmics 
obtinguts es destinaran exclusivament a l'acompliment de les finalitats 
d'interès general establertes als presents estatuts. En cap cas no poden 
repartir-se els béns de l'associació entre les persones associades ni ser 
cedits gratuïtament a persones físiques o jurídiques amb interès lucratiu. 
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Redactat actual de l’article 3 
 
Art. 3 El domicili social del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 

és al carrer de Sants, núm. 79 de Barcelona, el qual es podrà canviar per 
decisió de l’Assemblea. 

 
Les activitats del Secretariat es desenvoluparan principalment a Barcelona, 
dins els tres barris de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, en l’espai delimitat pels 
carrers següents: plaça dels Països Catalans, carrer de Tarragona, plaça 
d’Espanya, Gran Via de les Corts Catalanes, Riera Blanca, travessera de les 
Corts, carrer del Marquès de Sentmenat i avinguda de Josep Tarradellas. 
 

Redactat que es proposa 
 

Art. 3 El domicili social del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 
és al carrer de Sants, núm. 79 de Barcelona, el qual es podrà canviar per 
decisió de l’Assemblea. 

 
Les activitats del Secretariat es desenvoluparan principalment a Barcelona, 
dins els tres barris de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, en l’espai delimitat pels 
carrers següents: plaça dels Països Catalans, carrer de Tarragona, plaça 
d’Espanya, Gran Via de les Corts Catalanes, Riera Blanca, travessera de les 
Corts, carrer del Vallespir, carrer del Marquès de Sentmenat i avinguda de 
Josep Tarradellas. 

 
Redactat actual del títol del capítol II 
 
CAPÍTOL II 
Entitats associades 
 
Redactat que es proposa 
 
CAPÍTOL II 
2.1 Entitats associades 
 
Redactat actual de l’article 8 
 
Art. 8  El Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta està format per totes 

les entitats, associacions, col·lectius i grups coordinats de persones, l’actuació 
dels quals es desenvolupi en el seu àmbit d’acció territorial, que la seva finalitat 
no sigui de caràcter lucratiu i assumeixin aquests Estatuts. 

 
Redactat que es proposa 
 
Art. 8  El Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta està format per totes 

les entitats i associacions l’actuació de les  quals es desenvolupi en el seu àmbit 
d’acció territorial, que la seva finalitat no sigui de caràcter lucratiu i assumeixin 
aquests Estatuts. També tindran la consideració d’entitats associades  les 
federacions la majoria de les associacions de les q uals pertanyin al 
territori objecte del Secretariat d’Entitats de San ts, Hostafrancs i la 
Bordeta. En queden excloses les cooperatives, les f ormacions polítiques, 
les organitzacions sindicals i els serveis públics llevat dels centres 
educatius públics.   
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Redactat actual de l’article 9 
 
Art. 9  Les entitats associades referides en l’article anterior hauran de fer la seva 

proposta d’adhesió per escrit al Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i 
la Bordeta, perquè l’Assemblea determini la seva acceptació. 

 
Redactat que es proposa 
 
Art. 9 Les entitats referides en l’article anterior hauran de fer la seva proposta 

d’adhesió per escrit al Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la 
Bordeta, perquè l’Assemblea determini la seva acceptació. 

 
Redactat afegit amb la inclusió de dos articles 
 
2.2 Les entitats observadores 
 
Art. 12 Les entitats observadores són entitats sens e drets polítics, amb veu i 

sense vot a l’assemblea general d’entitats. Seran e ntitats observadores 
les entitats no registrades i les seccions d’entita ts associades. 

 
Art. 13 La Comissió Executiva podrà admetre i donar  de baixa entitats 

observadores i n’informarà a l’assemblea. 
 
** A partir d’aquí el nombre de l’articulat canvia pel de dos nombres més** 
 
CAPÍTOL III 
Assemblea General i Òrgans de Govern 
 
Redactat actual de l’article 14 
 
Art. 14 L’òrgan sobirà del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta serà 

l’ASSEMBLEA GENERAL D’ENTITATS que es reunirà tantes vegades com 
calgui per a la bona marxa del Secretariat i, almenys obligatòriament, una 
vegada dins del primer semestre de cada any. 

 
Redactat que es proposa 
 
Art. 1 4 L’òrgan sobirà del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta serà 

l’ASSEMBLEA GENERAL D’ENTITATS que es reunirà tantes vegades com 
calgui per a la bona marxa del Secretariat i, almenys obligatòriament, una 
vegada preferentment  dins del primer semestre de cada any. 

 
Redactat actual de l’article 15 
 
Art. 15 En les votacions que s’efectuïn, cada entitat associada del Secretariat d’Entitats 

de Sants, Hostafrancs i la Bordeta tindrà dret a un nombre determinat de vots 
en funció del nombre de socis de cada entitat en la proporció següent: entitats 
de 3 a 100 socis, 1 vot; entitats entre 101 i 300 socis, 2 vots i entitats amb més 
de 300 socis, 3 vots. Els acords es prendran per majoria simple de les entitats 
representades en l’Assemblea. Les persones presents a les Assemblees només 
podran representar una entitat associada del Secretariat. En cas d’empat el 
president tindrà vot de qualitat. 
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Redactat que es proposa 
 
Art. 1 5 En les votacions que s’efectuïn, cada entitat associada del Secretariat d’Entitats 

de Sants, Hostafrancs i la Bordeta tindrà dret a un nombre determinat de vots 
en funció del nombre de persones associades  de cada entitat en la proporció 
següent: entitats de tres  a cent  persones associades , un  vot; entitats entre 
cent una  i tres-centes  persones associades , dos  vots i entitats amb més de 
tres-centes  persones associades , tres  vots. Els acords es prendran per 
majoria simple de les entitats representades en l’Assemblea. Les persones 
presents a les Assemblees només podran representar una entitat associada del 
Secretariat. En cas d’empat la presidència  tindrà vot de qualitat. 

 
Redactat actual de l’article 16 
 
Art. 16  A les Assemblees es convocarà totes les entitats associades i les entitats que 

hagin sol·licitat ser associades; aquestes darreres tindran dret de veu però no 
tindran dret de vot a l’Assemblea. 

 
La convocatòria s'ha de comunicar com a mínim quinze dies abans de la data 
de celebració de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al 
domicili que consti en la relació actualitzada d’entitats associades que té el 
Secretariat. L'assistència de totes les entitats associades deixa sense efecte 
qualsevol irregularitat en la convocatòria. 

 
Redactat que es proposa 
 
Art. 1 6 A les Assemblees es convocarà totes les entitats associades. També es  

convocarà  les entitats que hagin sol·licitat ser associades i les entitats 
observadores,  les quals  tindran dret de veu però no tindran dret de vot a 
l’Assemblea. 

 
La convocatòria s'ha de comunicar com a mínim quinze dies abans de la data 
de celebració de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al 
domicili que consti en la relació actualitzada d’entitats associades que té el 
Secretariat. L'assistència de totes les entitats associades deixa sense efecte 
qualsevol irregularitat en la convocatòria. 

 
Redactat actual de l’article 17 
 
Art. 17 L'Assemblea té les facultats següents: 
 

a)  Modificar els estatuts. 
 
b)  Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne 

l'activitat. 
 
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també 

adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució 
al sosteniment de les despeses del Secretariat i aprovar la gestió feta 
per l'òrgan de govern. 

 
d)  Acordar la dissolució o transformació de la Federació. 
 
e)  Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n. 
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f)  Sol·licitar la declaració d'utilitat pública. 
 

g)  Aprovar el reglament de règim interior. 
 
h)  Aprovar les altes i les baixes de les entitats associades. 
 
i) Fer eleccions estatutàries quan escaiguin. 
 
j) Exposar precs i preguntes referents a les activitats del Secretariat. 
 
k) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament 

atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. 
 
Redactat que es proposa 
 
Art. 1 7 L'Assemblea té les facultats següents: 
 

a)  Modificar els estatuts. 
 
b)  Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne 

l'activitat. 
 
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també 

adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució 
al sosteniment de les despeses del Secretariat i aprovar la gestió feta 
per l'òrgan de govern. 

 
d)  Acordar la dissolució o transformació de la Federació. 
 
e)  Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n. 
 
f)  Sol·licitar la declaració d'utilitat pública. 

 
g)  Aprovar el reglament de règim interior. 
 
h)  Aprovar les altes i les baixes de les entitats associades. 
 
i) Fer eleccions estatutàries quan escaiguin. 
 
j) Emetre opinions  i preguntes referents a les activitats del Secretariat. 
 
k)  Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament 

atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. 
 
Redactat actual de l’article 18 
 
Art. 18   L'Assemblea és convocada per: 
 

- la Comissió Executiva mitjançant una convocatòria escrita dirigida a cada 
una de les entitats associades, que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del 
dia, el lloc, la data i l'hora de celebració de la reunió en primera i en segona 
convocatòria. 

 
- El deu per cent de les entitats associades a què es fa referència en l’article 8 

d’aquests Estatuts. 
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Les reunions de l'Assemblea, les presideix el president de la Comissió 
Executiva del Secretariat. Si no hi és, el substituirà el vocal de més edat de la 
Comissió Executiva. Hi ha d'actuar com a Secretari qui ocupi el mateix càrrec 
a la Comissió Executiva. Igualment en cas d’absència del Secretari el 
substituirà el vocal de menor edat.  

 
El Secretari redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el 
President, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, 
el resultat de les votacions i la llista d'assistents. 

 
Redactat que es proposa 
 
Art. 1 8  L'Assemblea és convocada per: 
 

- la Comissió Executiva mitjançant una convocatòria escrita dirigida a cada 
una de les entitats associades, les que ho hagin sol·licitat  i les 
observadores , que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la 
data i l'hora de celebració de la reunió. 

 
- El deu per cent de les entitats associades a què es fa referència en l’article 8 

d’aquests Estatuts. 
 

Les reunions de l'Assemblea, les dirigeix  la presidència  de la Comissió 
Executiva del Secretariat. Si no hi és, la substituirà la vocalia  de més edat de 
la Comissió Executiva. Ostentarà la funció de la secretaria  qui ocupi el 
mateix càrrec a la Comissió Executiva. Igualment en cas d’absència de la 
secretaria,  la substituirà la vocalia  de menor edat.  

 
La secretaria  redacta l'acta de cada reunió, que han de signar tant  la 
secretaria  com la presidència , amb un extracte de les deliberacions, el text 
dels acords adoptats, el resultat de les votacions i la llista d'assistents. 

 
Redactat actual de l’article 20 
 
Art. 20  La Comissió Executiva del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la 

Bordeta estarà formada pels sis càrrecs següents: 
 

- Presidència. 
 
- Secretaria. 

 
- Tresoreria. 

 
- 3 vocals. 

 
L’exercici del càrrec no serà retribuït. 

 
Redactat que es proposa 
 
Art. 20 La Comissió Executiva del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la 

Bordeta estarà formada pels sis càrrecs següents: 
 

- Presidència. 
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- Secretaria. 
 

- Tresoreria. 
 

- Tres  vocalies . 
 

L’exercici del càrrec no serà retribuït. 
 
Redactat actual de l’article 22 
 
Art. 22 La Comissió Executiva posarà a elecció a l’Assemblea corresponent una llista 

oberta de candidats presentats fins a set dies abans de l’Assemblea, 
disposats a ocupar algun dels sis càrrecs. Els sis candidats més votats es 
constituiran com a Comissió Executiva i, posteriorment a l’Assemblea, 
s’adjudicaran els càrrecs de presidència, secretaria i tresoreria entre els seus 
membres més votats, i els càrrecs de vocals entre la resta. 

 
Si durant el seu mandat la Comissió Executiva quedés reduïda a la meitat 
dels seus membres, s'hauran de convocar noves eleccions en el termini 
màxim de 3 mesos per elegir íntegrament una nova Comissió Executiva. 

 
Redactat que es proposa 
 
Art. 2 2 La Comissió Executiva posarà a elecció a l’Assemblea corresponent una llista 

oberta de candidatures presentades  fins a set dies abans de l’Assemblea, 
disposades  a ocupar algun dels sis càrrecs. Les  sis candidatures  més 
votades  es constituiran com a Comissió Executiva i, posteriorment a 
l’Assemblea, s’adjudicaran els càrrecs. 

 
Si durant el seu mandat la Comissió Executiva quedés reduïda a menys de  
la meitat dels seus membres, s'hauran de convocar noves eleccions en el 
termini màxim de tres  mesos per elegir íntegrament una nova Comissió 
Executiva. 

 
Redactat actual de l’article 25 
 
Art. 25   La Comissió Executiva, convocada prèviament per la Presidència o per la 

persona que la substitueixi, es reunirà, com a mínim, cada tres mesos. 
 

Les entitats associades podran sol·licitar d’assistir a la reunió de la Comissió 
Executiva sempre i quan ho demanin amb antelació i per escrit, amb veu i 
sense vot. 
 
La Comissió Executiva es reunirà també en sessió extraordinària quan ho 
sol·liciti per escrit un terç dels membres que la componen. 
 
La Comissió Executiva queda constituïda vàlidament d’acord amb allò que 
preveuen els presents Estatuts i amb un quòrum de la meitat més un dels 
seus membres. 
 
Els membres de la Comissió Executiva estan obligats a assistir a totes les 
reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden 
excusar-se'n. No s’admet la delegació de vot entre els membres de la 
Comissió Executiva. L'assistència de la Presidència i de la Secretaria, o de 
les persones que els substitueixin, és necessària sempre. 
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Redactat que es proposa 
 
Art. 2 5  La Comissió Executiva, convocada prèviament per la presidència o per la 

persona que la substitueixi, es reunirà, com a mínim, cada tres mesos. 
 

Les entitats associades podran sol·licitar d’assistir a la reunió de la Comissió 
Executiva sempre i quan ho demanin amb antelació i per escrit, amb veu i 
sense vot. 
 
La Comissió Executiva es reunirà també en sessió extraordinària quan ho 
sol·liciti per escrit un terç dels membres que la componen. 
 
La Comissió Executiva queda constituïda vàlidament d’acord amb allò que 
preveuen els presents Estatuts i amb un quòrum de la meitat dels seus 
membres. 
 
Els Les persones  membres de la Comissió Executiva assistiran  a totes les 
reunions que es convoquin; per causes justificades, poden excusar-se'n. No 
s’admet la delegació de vot entre els les persones membres de la Comissió 
Executiva. L'assistència de la Presidència i de la Secretaria, o de les 
persones que els substitueixin, és necessària sempre. 

 
Redactat actual de l’article 26 

 
Art. 26  El Secretariat es pot dissoldre si ho acorda l'Assemblea, convocada amb 

caràcter extraordinari expressament per a aquest fi. 
 

També podrà dissoldre's per les altres causes previstes a la Llei 
d'Associacions. 
 
L’acord de dissolució haurà d’adoptar-se per la majoria de dues terceres 
parts dels assistents. 
 
Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea ha de prendre les mesures 
oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com 
a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent. 
 
L'Assemblea està facultada per elegir un o tres liquidadors sempre que ho 
cregui necessari, que podran ser nomenats entre les entitats associades o bé 
ser persones terceres. La durada del període de liquidació serà establerta per 
l’Assemblea. 
 
El romanent net que resulti de la liquidació es lliurarà directament a l'entitat o 
entitats privades sense ànim de lucre de l'àmbit territorial del Secretariat amb 
finalitats iguals o similars a les seves. 
 
Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els 
apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Comissió 
Executiva si l'Assemblea no confereix aquesta missió a una comissió 
liquidadora especialment designada. 
 



10 
 

Redactat que es proposa 
 
Art. 2 6 El Secretariat es pot dissoldre si ho acorda l'Assemblea, convocada amb 

caràcter extraordinari expressament per a aquest fi. 
 

També podrà dissoldre's per les altres causes previstes a la legislació 
vigent . 
 
L’acord de dissolució haurà d’adoptar-se per la majoria de dues terceres 
parts de les entitats assistents . 
 
Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea ha de prendre les mesures 
oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com 
a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent. 
 
L'Assemblea està facultada per elegir una o tres persones liquidadores  
sempre que ho cregui necessari, que podran ser nomenades  entre les 
entitats associades o bé ser persones terceres. La durada del període de 
liquidació serà establerta per l’Assemblea. 
 
El romanent net que resulti de la liquidació es lliurarà directament a l'entitat o 
entitats privades sense ànim de lucre de l'àmbit territorial del Secretariat amb 
finalitats iguals o similars a les seves. 
 
Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els 
apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Comissió 
Executiva si l'Assemblea no confereix aquesta missió a una comissió 
liquidadora especialment designada. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

 

Les entitats associades que han participat a les reunions són les següents:  Associació 

de Veïns Centre Social de Sants; Associació de Veïns, Comercials i Industrials del 

Triangle de Sants; Club Ciclista Catalunya – Barcelona; Club d’Handbol Sants BCN 

UBAE; Club Màgic Sants; Col·lectiu d’Artistes de Sants; Federació d’Associacions, 

Entitats i Comissions d’Hostafrancs; Federació d’Esplais i Caus de Sants-Montjuïc; 

Federació Festa Major de Sants; Fundació Randa Lluís Maria Xirinacs i Unió 

Excursionista de Catalunya de Sants. 


