
Estel·la Pareja Morte, amb DNI 47.657110-Y, en qualitat de Secretària de la Junta Directiva de 

l’Associació Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, amb domicili a Barcelona, al carrer Santa 

Mònica, número 10, 1r, 08002, i amb NIF, inscrita al registre d’associacions de la Generalitat de 

Catalunya amb el número 29379,  

CERTIFICA 

I.- Que, en data 28 de juny de 2022, al domicili social, se celebrà una Assemblea General 

Extraordinària de l’associació, d’acord amb les disposicions legals i estatutàries aplicables, i es 

van aprovar els ACORDS, que tal i com consten a l’Acta corresponent, es transcriuen literalment 

a continuació:  

Primer.- Aprovar la modificació dels articles 11, 14 i 21 dels estatuts socials de l’Associació 

COMISSIÓ CATALANA D’AJUDA AL REFUGIAT, deixant sense efecte el redactat, i substituïnt-lo 

íntegrament pel text següent per cada un dels articles que queden modificats: 

“Article 11. – 

1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de 

contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió. 

2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment 
i mitjançant un escrit adreçat al domicili o adreça electrònica que consti en la relació 
actualitzada de les persones associades que té l'associació o bé per correu electrònic dirigit 
a cadascuna de les sòcies. L’assistència de totes les persones associades deixa sense efecte 
qualsevol  irregularitat en la convocatòria. 

3. Sistema de substitució. A les reunions de l’Assemblea General, les presideix Presidència o 
qualsevol de les dues persones que ostentin la Copresidència de l’Associació, que es podran 
substituir entre elles. Si no hi són cap de les Presidències, l’ha de substituir la persona 
membre de més antiguitat o la persona de major edat. En el cas de substitució del 
Secretari/ària la persona membres més jove. 

4. El Secretari o la Secretària redacta l'acta de cada reunió, que l’han de signar ell o ella mateixa 
i la Presidència o qualsevol de les dues persones nomenades en cas de Copresidència, amb 
un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les 
votacions i la llista d’assistents. 

5. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior 
a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra 
documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social.” 

 

“Capítol IV. La Junta Directiva 

Article 14.-  

1. Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva, que està composta per una 

Presidència o per una Copresidència segons ho acordi l’assemblea, una secretaria, una 

tresoreria, i en el seu cas les Vocalies. La Junta Directiva pot quedar legalment constituïda 

amb els càrrecs d’una presidència o copresidència, secretaria i tresoreria; quedant la resta 

de càrrecs vacants. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents. 

L’equip de la Junta pot cooptar els membres que creguin oportuns per facilitar la coordinació 

i activitats que es desenvolupen. Aquestes participaran de l’equip però no disposaran de vot 

fins a la seva elecció en assemblea. 



2. Es podrà nomenar, així mateix, una Presidència d’Honor, que només podrà ser ostentada 

per les persones que han estat presidents o presidentes de l’Associació, designada per la 

Junta Directiva, i votada per acord de l’Assemblea General. Les persones nomenades com a 

presidents/es d’honor podran assistir a les reunions de Junta, amb dret de veu i de vot. 

3. Els seus membres són elegits per l’Assemblea General i entre en funcions després d’haver 

acceptat el càrrec. 

4. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel Secretari o Secretària 

sortint, amb el vist i plau del o la President/a sortint i s’ha de comunicar al Registre 

d’Associacions. 

5. Els membres de l’òrgan de govern exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si bé tenen dret a 

la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització 

pels danys produïts per raó d’aquest exercici. 

Si algun membre de l’òrgan de govern exerceix funcions de direcció o gerència o altres que 

no siguin les ordinàries de govern de l’associació, pot ésser retribuït, sempre s’estableixi una 

relació contractual, incloent-hi la de caràcter laboral. El nombre de membres de l’òrgan de 

govern que percebin qualsevol tipus de retribució de l’associació no pot superar la meitat 

dels que integren aquest òrgan. 

 

Capítol V. La Presidència o la Copresidència  

Article 21.-   

1. Per acord de l’Assemblea General, es podrà acordar el nomenament d’una Presidència 

o d’una Copresidència. En el cas de la Copresidència, aquesta és l’òrgan col·legiat de 

representació permanent de l’entitat. 

2. En el cas de Copresidència, aquesta està formada per dues presidències, intentat 

respectar la diversitat de gènere, amb el mateix rang de representació, que actuen de 

forma mancomunada. 

3. Són pròpies de la Presidència o Copresidència, segons ens nomeni, les funcions 

següents:  

a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea 

General i de la Junta Directiva.  

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta 

Directiva.  

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.  

d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta 

Directiva. 

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.  

f) Ordenar els pagaments juntament amb el Tresorer/a.  

g) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l'Assemblea 

General o la Junta Directiva.  

 

4. En el cas d’una Copresidència, aquesta permet en tots els casos una actuació de manera 

indistinta per qualsevol de les dues persones que ostenten la presidència, per a poder 

substituir-se entre elles quan siguin necessari. 

5. Així mateix, en cas d'absència justificada, suspensió, dimissió, mort, incapacitat física, 

incompatibilitat, renúncia o cessament amb anterioritat a l’acabament del seu mandat, 

d’un dels membres de la Copresidència, li substituirà l’altre durant el temps que li 



manqui fins a la finalització del mandat, corresponent-li les funcions atribuïdes a la 

presidència.  

6. En cas d'absència justificada, suspensió, dimissió, mort, incapacitat física, 

incompatibilitat, renúncia o cessament amb anterioritat a l’acabament del seu mandat, 

dels dos membres de la Copresidència, la junta assumirà la convocatòria d'una 

assemblea extraordinària per nomenar la nova Copresidència. 

(...)”  

I perquè així consti als efectes oportuns, lliura el present Certificat, amb el Vist i plau de la 

Presidenta, a Barcelona, el 28 de juny de 2022.  

  

Vist-i-plau   

  

President       Secretària 

Miguel Pajares Alonso      Estel·la Pareja Morte 

 

 


