ACTE CONSTITUTIU I ESTATUT DE L’ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE GUIES
CATALANS DEL MÓN
El dia 21 del mes de desembre de l’any 2012 a les 11 del matí es reuneixen a Passatge
del Rellotge 1, 4rt 2a. 08002 de Barcelona els senyors:




Maria Hernandez Reig, nascuda el 25/06/1969 a La Garriga amb NIF:
46127478N i resident a Via Cesare Algranati 21, 00157 Roma (Itàlia).
Josep Folguera Artés, nascut el 29/05/1967 a Santa Perpètua de Mogoda amb
NIF: 77 300 521M i resident a Leuthener Str. 10 10829 Berlín (Alemanya).
Vanessa Barberà Beltran, nascuda el 30/04/1979 a Manresa amb NIF
39353514P i resident a Ritsevoort 341811DP Alkmaar (Països Baixos).

Els tres constitueixen una Associació disciplinada amb els següents articles:
Art. 1 Constitució i denominació.
S’ha constituït una associació anomenada Guies Catalans del món a partir d’ara
anomenada “l’Associació”.
Art. 2 objectius i finalitat.
L'associació és sense ànim de lucre. El seu objectiu primordial és donar a conèixer els
serveis guiats en llengua catalana que existeixen fora de Catalunya i a l’Estat Espanyol
per tal de fomentar l’ús de la llengua catalana i potenciar un turisme de qualitat que
respecti la diversitat i les llengües anomenades minoritàries. L’Associació es
compromet, per tant, a donar a conèixer dins del territori català, Valencià, les illes
Balears i Andorra tals activitats per tal de potenciar-les. Amb aquesta finalitat
l'Associació podrà a tall d’exemple, però no exhaustivament:
1. Promoure i organitzar convenis, conferències, debats, seminaris.
2. Fer pressió a les institucions públiques competents perquè el català sigui
reconegut com a llengua oficial del turisme.
3. Posar en contacte a qui així ho desitgi amb empreses i associacions de guies
turístics catalanoparlants autoritzats.
4. Fer activitat de publicitat d’empreses i entitats situades fora de Catalunya que
ofereixin serveis guiats en català o en altres llengües minoritàries.
5. Ajudar a impulsar noves activitats guiades en llengua catalana en països on
aquestes encara no existeixin i protegir aquestes activitats a on ja hi siguin.
6. Realitzar qualsevol altre tipus d'activitat que permeti aconseguir les seves
finalitats.
Pel que fa al punt 3 i 4, per tal de garantir un servei de alta qualitat i professionalitat cal

especificar que es promouran només els serveis guiats en català que compleixin els
següents requisits:
1. Possessió dels permisos o dels documents que fan el guiatge oficial en els
països a on aquest es duu a terme o en el cas que no existeixi encara, una guia
catalanoparlant amb títol oficial o que les lleis del país no ho requereixin; s'
acceptaran també a persones llicenciades en història, arqueologia o matèries
semblants que faci almenys 6 anys que fan aquesta feina.
2. Residència estable en el país a on es duu a terme el guiatge.
Art. 3.- Domicili.
L'Associació fixa el seu domicili a Carrer Doctor Vich 2, 08530 La Garriga. Serà
possible establir seus secundàries.
Art. 5 Patrimoni de l'Associació.
L'Associació disposarà dels següents mitjans econòmics:
a)
b)
c)
d)
e)

El patrimoni fundacional de 1.000,00 .euros.
Les quotes periòdiques satisfetes pels associats.
Subvencions o donatius d’entitats públiques i de persones.
Donacions i qualsevol altre ingrés lícit.
Ingressos obtinguts amb els serveis oferts per l’Associació.

Art. 5 – Associats.
Podran ser socis totes les persones físiques, jurídiques, empreses i associacions que
acceptin el contingut dels presents Estatuts i que accepti la Junta Directiva un cop ho
hagin sol·licitat. Els socis podran ser:
1. Socis fundadors. Son els socis presents en el moment de la fundació de
l'Associació i aquells que han redactat el document, hi fan aportacions dineràries
o en espècie a fons perdut per a aconseguir fundar-la.
2. Socis numeraris. Tots els guies oficials interessats a servir als fins de
l'associació poden sol·licitar ser socis numeraris. Tots els socis numeraris han
de satisfer una quota anual d'inscripció. La persona sol·licitant ha d'emplenar la
butlleta d'inscripció (en suport paper o electrònic) amb les dades necessàries si
vol tramitar el seu carnet de soci.
3. Socis protectors. L’ associació és sense ànim de lucre, per tant, necessita la
col·laboració tècnica o econòmica d'entitats i persones físiques per al
desenvolupament de les activitats que programa. Els socis protectors hi
participen amb una aportació econòmica. Els socis protectors gaudeixen d'uns
avantatges especials en agraïment per la seva col·laboració.
Els socis hauran d'ajustar la seva actuació a les normes estatutàries i complir els
acords i les normes que assenyalin els òrgans de l’Associació per dur-los a terme.
Els socis hauran de pagar la quota associativa anual i qualsevol altra contribució que
els demani la Junta Directiva.

Excepte els socis i fundadors presents durant aquest acte constitutiu tots els associats
que no sol·licitin per escrit la seva intenció de romandre socis abans de 30 de Juny de
cada any deixaran de ser-ho i a partir d’aleshores no hauran de pagar la quota de soci
anual.
Art. 6.- Pèrdua del dret de soci.
Per voluntat pròpia, per mort, de forma forçosa per la Junta Directiva, els socis hauran
de ser donats de baixa de forma forçosa de l'associació per la Junta Directiva, pels
següents motius:
- Quan hi hagi un retràs de més de 30 dies en el pagament de la quota social.
- Quan infringeixin de manera greu el tarannà de l'associació.
- Quan infringeixin els presents Estatuts o els acords de l'Assemblea dels socis.
L’exclusió de l’Associació es comunicarà mitjançant una carta certificada que s’enviarà
al domicili de l’associat. Els acords de la Junta Directiva en matèria d'admissió i baixa
forçosa de socis, seran apel·lables davant de l'Assemblea de socis. L'apel·lació sols
serà possible dins dels 30 dies naturals posteriors a la notificació de l'acord per la Junta
Directiva.
Art. 7.- Òrgans de l’Associació.
- L’Assemblea dels socis.
- La Junta Directiva.
- El President de l’Associació.
Art 8. – L'Assemblea dels socis.
L’Assemblea dels socis està formada pels associats i les sessions de l'Assemblea
seran convocades pel President de l’Associació amb un mínim de 8 dies d'antelació,
mitjançant un correu electrònic. En casos urgents l'Assemblea podrà ser convocada
amb un mínim de 4 dies d'antelació, mitjançant un fax o correu electrònic.
L'Assemblea quedarà vàlidament constituïda en la primera convocatòria quan hi
assisteixin, com a mínim, la meitat dels socis amb dret a vot i, en la segona
convocatòria, qualssevol que sigui el nombre d'assistents.
Si s’ha de modificar l’acte de constitució serà necessari el vot a favor, d’almenys, dues
terceres parts dels socis presents a l’assemblea.
L’Assemblea es convocarà almenys un cop l’any.
L'Assemblea s’encarregarà de:






L’aprovació de l'estat de comptes i el projecte pressupostari per l'exercici
següent.
Elegir els membres que correspongui a la Junta Directiva.
L'elecció dels revisors.
L’aprovació i canvis de l’acte de constitució i de la reglamentació.
Qualsevol altre tema que la Junta Directiva vulgui discutir.

Cada soci pot fer-se responsable de només el vot d’un altre soci; cap soci pot fer-se
responsable del vot de més de dos socis. Tots els socis tenen dret a vot.

Art 9 .- Junta Directiva.
La Junta Directiva estarà integrada per 3 o 5 socis dels que tenen dret a vot, tots ells
escollits per l'Assemblea. Els membres de la Junta Directiva seran elegits per un
període de 4 anys, amb llibertat de reelecció. La Junta Directiva nomenarà entre els
seus membres un President i si s’escau un Vicepresident.
Correspon a la Junta Directiva, en general, tot allò que faci referència a la bona
administració de l'associació i, en especial, les següents atribucions:






Elaborar els estats de comptes i els projectes pressupostaris a sotmetre a la
sessió ordinària de l'Assemblea de socis.
Fixar la quota social anual segons les necessitats i el funcionament de
l’Associació.
Establir els mitjans per aconseguir els fons necessaris per les despeses
ordinàries i extraordinàries de la gestió.
Donar encàrrecs als socis o a altres persones especificant-ne els deures, i si
s’escau una remuneració.
Interpretar els Estatuts i resoldre els casos que no hi siguin previstos, sense
perjudici del que pugui decidir l'Assemblea de socis.

La Junta directiva, amb l’aprovació d’almenys la meitat dels seus membres, podrà
traspassar part del seu poder a un o més components de la mateixa Junta. En aquest
cas, la Junta decidirà el contingut, els límits i les modalitats de tal.
La remuneració dels membres de la Junta Directiva s’establirà en el moment de
nomenament de l’Assemblea.
La remuneració dels components amb uns determinats encàrrecs l’establirà la Junta
Directiva amb l’aprovació del Tresorer i del Secretari.
La Junta Directiva serà convocada pel President, pel Vicepresident o per una tercera
part dels seus membres.
La Junta podrà ser convocada almenys vuit dies abans de la reunió, mitjançant una
carta certificada o amb qualsevol altre mitjà que provi que la convocatòria ha estat
rebuda pels socis. En casos urgents la convocatòria podrà fer-se mitjançant un correu
electrònic, almenys, 4 dies abans de la data de la reunió.
Art.-10 El President de l’Associació.
El President o, en cas d'absència o impediments, el Vicepresident és el representant
legal de l’Associació judicial i extrajudicialment.
Art 11.- Els Revisors.
L’Assemblea elegirà els Revisors en els casos en què ho prevegi la llei, i en tot cas,
quan ho decideixi l’Assemblea dels socis.
Es composarà de tres membres amb idoneïtat professional. No cal que siguin socis. El
càrrec tindrà una durada de tres anys i seran reelegibles.
Controlaran que la gestió sigui justa tenint en compte els estatuts, redactaran un resum
anual pels socis en motiu de l’aprovació del balanç.

Art 12.- El Balanç.
L’activitat s'acaba el 31 de desembre de cada any. En el termini de cent vint-i-cinc dies,
a partir d’aleshores, la Junta Directiva exposarà a l’Assemblea el balanç relatiu a l’any
anterior. En el cas de beneficis, aquests s’utilitzaran només per la realització de les
activitats citades en l’article 2.
Els beneficis, estalvis i el capital en general no podran ser distribuïts, ni tant sols
indirectament, mentre existeixi l’Associació. Excepte que es destinin a objectius
específics o que això sigui imposat per la llei.
Art 13. - La dissolució.
L’Associació podrà ser dissolta segons les modalitats citades en l’article 27 c.c:
a) Quan el patrimoni sigui insuficient pels objectius de l’Associació.
b) Per les altres causes citades en l’article 27 c.c
L’Associació podrà ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb
caràcter extraordinari expressament per a aquesta finalitat, amb l’aprovació de
l’organisme de control de l’article 3 coma190 de la llei 23 de desembre 1996 n. 662,
excepte si hi ha una altra disposició imposta per la llei vigent en el moment de la
dissolució.
Art 14.- Altres disposicions.
Tot el que no preveu el present estatut està supeditat a les normes del Codi Civil i a les
lleis en matèria.
Han estat elegits membres de la primera Junta Directiva amb els següents càrrecs els
senyors:




Presidenta: Maria Hernandez Reig.
Vicepresidenta: Vanessa Barberà Beltran.
Tresorer: Josep Folguera Artés.

Els quals ho agraeixen i accepten.

