
CAPÍTOL PRIMER
Denominació, finalitats, domicili i àmbit territorial d’acció.

ARTICLE 1. Es constitueix, a València, l’associació que es denominarà 
INTERSINDICAL SOLIDÀRIA. L’entitat es regirà per la vigent llei d’associacions, la 
Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, la lley 14/2008 
d´associacions autonomica i normes concordants i les que a cada moment li siguen 
aplicables i pels presents estatuts.

ARTICLE 2. INTERSINDICAL SOLIDÀRIA finalitats i activitats.

INTERSINDICAL SOLIDÀRIA és una organització de cooperació, educació per al 
desenvolupament i sensibilització, sense finalitats lucratives, els principals 
objectius de les quals són:

La cooperació amb vista a l’ajuda mútua i solidària, el desenvolupament de diferents 
aspectes socioculturals i polítics als països empobrits i en àmbits d’exclusió social 
recollint necessitats i propostes no satisfetes en l’àmbit d’ecodesenvolupament 
local,

La promoció d’accions de cooperació i el desenvolupament de processos de 
sensibilització i formació.

INTERSINDICAL SOLIDÀRIA és una organització que entre els seus camps 
d’actuació es troben: la convivència ciutadana, la igualtat social, la interculturalitat, 
la solidaritat i la defensa del desenvolupament sostenible, intentant aconseguir-ho 
mitjançant la cooperació per al desenvolupament.

INTERSINDICAL SOLIDÀRIA és una organització internacionalista, d’acció no 
violenta i d’educació per a la pau.

INTERSINDICAL SOLIDÀRIA és una organització que lluita per la transformació de la 
societat. Les seues finalitats últimes estan en la contribució a l’establiment d’una 
societat justa i solidària, oberta a la realitat Nord-Sud, respectuosa amb la 
diferència, democràtica, defensora dels drets humans, socials, econòmics i 
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culturals.

Són finalitats de l’organització la cooperació de totes les persones associades amb 
vista a l’ajuda mútua, la defensa dels seus interessos generals, l’elevació del seu 
nivell cultural i el seu grau de participació en la societat quan aquestes persones 
siguen immigrants o refugiades, la promoció d’accions d’integració, la 
sensibilització i la cooperació al desenvolupament de processos de sensibilització i 
formació de l’entorn social, en les actituds de solidaritat i cooperació.

Per dur a terme les seues finalitats, l’associació establirà gabinets de serveis 
d’assessorament, orientació, acció social, defensa legal i jurídica i informació per 
tots aquells aspectes relacionats amb la sensibilització i la cooperació per al 
desenvolupament, la solidaritat, els drets humans, socials, econòmics i culturals, la 
immigració i qualsevol altra circumstància de solidaritat en el seu àmbit d’actuació.

A més, podrà organitzar conferències, sessions de treball, cursos, projeccions, 
trobades, concursos, taules redones, jornades, seminaris, concerts i actes d’anàleg 
caràcter.
 
El treball de sensibilització i de cooperació per al desenvolupament i de projectes de 
col·laboració internacional s’incorpora a l’acció de l’associació al costat del conjunt 
d’activitats desenvolupades dins del territori i en l’àmbit dels treballs de les ONGD. 

La realització d’activitats relacionades amb els principis i objectius de la cooperació 
internacional, per al desenvolupament, segons condició especificada en l’article 32 
de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament. 

Les finalitats quedaran subjectes a l’ordenament jurídic vigent i observaran el 
regulat per les lleis anteriorment enunciades i per les disposicions legals vigents de 
caràcter general.

ARTICLE 3. El domicili social radicarà en el C/ Juan de Mena, núm. 18, baixos, 46008 
de la ciutat de València. A més es podran crear seus socials en altres ciutats i 
l’assemblea general podrà canviar el domicili social, amb la consegüent 
comunicació del seu acord a la direcció general de Justícia.

L’associació podrà confederar-se amb altres organitzacions d’àmbit autonòmic de 
l’Estat espanyol que subscriguen idèntiques finalitats i manifesten el desig de 
complir el principi d’igualtat i sobre la base de la seua personalitat jurídica pròpia.

ARTICLE 4. L’associació desenvoluparà les seues activitats en l’àmbit de la 
comunitat autònoma valenciana, a més podrà col·laborar en projectes de caràcter 
estatal, tindrà durada indefinida i només es dissoldrà per acord de l’assemblea 
general extraordinària, amb majoria de dos terços de les persones presents en 
aquesta assemblea extraordinària, o per qualsevol de les causes previstes en les 
lleis.

ARTICLE 5. Aquesta associació tindrà la personalitat jurídica pròpia que li 
confereixen les lleis, com a titular de drets i responsable de les obligacions que 



contraga en tota classe d’actes, contractes de trànsit civil, alienació i gravamen de 
béns, mobles i immobles, necessaris per al desenvolupament de les seues finalitats 
i gestió d’interessos generals de les persones associades.

CAPÍTOL SEGON
Dels òrgans administratius, de les seues competències i de la forma 
d’administració.

ARTICLE 6. Els òrgans seran: la junta directiva, la comissió econòmica i l’assemblea 
general.

ARTICLE 7. El màxim òrgan serà l’assemblea general, que serà l’encarregada de 
designar la comissió econòmica i la junta directiva. Estarà formada pel president/a, 
un vicepresident/a, un secretari/ària, un tresorer/a, i tots els vocals es considere 
oportú amb un mínim de sis i un maxim de vint, totes elles triades en l’assemblea 
general.

ARTICLE 8. L’assemblea general, integrada per totes les persones associades, es 
reunirà sempre que ho acorde la junta directiva, per iniciativa pròpia o a petició d’un 
10 % almenys de les persones associades. En les convocatòries s’inclouran la 
proposta de l’ordre del dia. 

L’assemblea general es convocarà una vegada l’any per aprovar el pla general 
d’activitats, aprovar la gestió de la junta directiva, els pressupostos anuals 
d’ingressos i despeses i el balanç de l’any anterior. Aquesta reunió serà durant el 
primer mes de l’any.

L’assemblea general es regirà per un reglament de funcionament elaborat per la 
junta directiva i ratificat posteriorment per la propera assemblea.

ARTICLE 9. L’assemblea general es reunirà en sessió extraordinària per acord de la 
junta directiva o a petició d’un 10% almenys de les persones associades.

ARTICLE 10. La convocatòria d’assemblea general, ordinària o extraordinària, es 
realitzarà per escrit amb quinze dies d’antelació. En aquesta s’ha de fer constar lloc, 
data i hora, així com ordre del dia, així com l’hora de la segona convocatòria, sense 
que entre una convocatòria i l’altra pot passar un termini inferior a mitja hora. 

ARTICLE 11. Les assemblees generals, tant les ordinàries com les extraordinàries, 
quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria, quan hi concórreguen, 
almenys la meitat més una de les persones associades i en segona convocatòria, 
per les persones assistents. 

ARTICLE 12. Els acords de les assemblees generals s’adopten per majoria de vots 
de les persones assistents i per vot lliure i individual. 

 Són competència de l'Assemblea General:

a) Aprovar, si és procedent, la gestió de l'òrgan de representació.



b) Examinar i aprovar o rebutjar els pressupostos anuals d'ingressos i 
despeses, i també la memòria anual d'activitats.

c) Establir les línies generals d'actuació que permeten a l'associació complir 
amb les seues finalitats.

d) Disposar totes les mesures encaminades a garantir el funcionament 
democràtic de l'associació.

e) Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.
f) Elegir i destituir els membres de l'òrgan de representació.
g) L’expulsió de socis, a proposta de l'òrgan de representació.
h) Constitució de federacions i integració en elles.
i) Sol·licitud de declaració d'utilitat pública.
j) Dissolució de l'associació.
k) Modificació d'estatuts.
l) Disposició i alienació de béns.
m) Acordar la remuneració dels membres de l'òrgan de representació, la 

qual haurà de figural en les comptes anuals aprovades per l'Assemblea.

Per a l’elecció de les persones que formen part de la junta directiva i qualsevol altra 
responsabilitat la votació serà sempre secreta.

Per a la resta dels temes, la votació podrà ser a mà alçada, si bé, si ho sol·licita el 
20% de les persones assistents serà secreta. 

No obstant això, serà necessari el vot de les dues terceres parts de les persones 
assistents, per adoptar acords en assemblea general sobre nomenament de la junta 
directiva, per a la modificació d’Estatuts i dissolució de l’associació.

ARTICLE 13. És funció de la junta directiva programar i dirigir les activitats socials, 
aprovades en l’assemblea general, portar la gestió administrativa i econòmica, la 
sol·licitud de declaració d’utilitat pública, sotmetre a l’aprovació de l’assemblea 
general el pressupost anual d’ingressos i despeses, així com l’estat de comptes de 
l’any anterior.

La junta directiva té les següents facultats:

a) Ostentar i exercitar la representació de l'associació i dur a terme la 
direcció i l'administració de la manera més àmplia que reconega la llei i 
complir les decisions preses per l'Assemblea General, i, d'acord amb les 
normes, les instruccions i les directrius generals que l’Assemblea General 
establisca.

b) Prendre els acords necessaris per a la compareixença davant dels 
organismes públics, per a l'exercici de tota classe d'accions legals i per a 
interposar els recursos pertinents.

c) Resoldre sobre l'admissió de nous associats, portant la relació 
actualitzada de tots els associats.

d) Proposar a l'Assemblea General l'establiment de les quotes que els 
membres de l'associació hagen de satisfer.

e) Convocar les assemblees generals i controlar que els acords que allí 
s'adopten es complisquen. En especial, i pel que fa als acords sobre 
modificació d'Estatuts, es notificarà al Registre d'Associacions el 



contingut de la modificació en el termini d'un mes, comptador  des de la 
data de celebració de l'Assemblea convocada per a tal efecte.

f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea 
General, perquè els aprove, i confeccionar els pressupostos de l'exercici 
següent.

g) Portar una comptabilitat conforme a les normes específiques, que 
permeta obtindre la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació 
financera de l'entitat.

h) Efectuar l'inventari dels béns de l'associació.
i) Elaborar la memòria anual d'activitats i sotmetre-la a l'aprovació de 

l'Assemblea General.
j) Resoldre provisionalment qualsevol cas imprevist en els Estatuts presents 

i donar compte d'això en la primera Assemblea General subsegüent.
k) Qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda d'una manera específica 

en els estatuts a l'Assemblea General.

ARTICLE 14. La junta directiva celebrarà les sessions tantes vegades com determine 
el president/a, a iniciativa pròpia o a petició de qualsevol dels seus components. 
Serà presidida pel president/a i, en cas d’abasència d’aquest, pel vicepresident/a. 
Perquè els acords de la junta directiva siguen vàlids, s’adoptaran per majoria de vots 
de les persones assistents, i serà necessària la concurrència de la meitat més un 
almenys dels seus membres. El secretari/ària n’estendrà acta, que es transcriurà 
en el llibre d’actes.

ARTICLE 15. Les persones de la junta directiva presidiran les comissions i grups de 
treball que s’acorden constituir i dirigiran els serveis de l’entitat. El personal de la 
secretaria, assessoria, administració, i un altre personal al servei de l’associació 
serà nomenat per la junta directiva, d’acord amb un reglament de contractació 
aprovat en l’assemblea, que n’acordarà a més la retribució. 

ARTICLE 16. Els càrrecs que componen la junta directiva que seran gratuïts es 
triaran per un període de quatre anys, encara que poden ser reelegits per un màxim 
de tres períodes seguits, i és possible també la seua reelecció posterior a un 
període. 

En l’assemblea ordinària corresponent, la junta directiva podrà ser ratificada o 
censurada, mitjançant una moció de confiança o una moció de censura, 
respectivament

La censura podrà ser de tipus constructiu o de tipus personal individual a algun dels 
seus membres o al conjunt de l’òrgan directiu. Aquesta censura es formalitzarà amb 
la presentació d’una candidatura alternativa. Estan facultats per a presentar 
aquesta moció de censura la junta directiva en funcions o un 20% de les persones 
delegades de l’assemblea general.

La moció de confiança podrà ser presentada pel president/a, la majoria de la junta 
directiva o a petició, votada per majoria simple, de l’assemblea general.

ARTICLE 17. El president/a n’assumeix la representació legal. Per a la seua actuació 
i representació prendrà totes les decisions que siguen necessàries, ordres de 



pagament i resolucions, i executarà els acords adoptats per la junta directiva i 
l’assemblea general, de què presidirà les sessions. Serà designat per l’assemblea 
general entre els socis i sòcies amb sis mesos d’antiguitat almenys. La presidència 
serà de quatre anys.

ARTICLE 18. El president/a tindrà les atribucions següents, a més de les ja citades:

           a) Coordinar i programar, juntament amb la junta directiva, les activitats de 
l’associació.
 b) Convocar i moderar les sessions que celebre la junta directiva i 
l’assemblea general.
 c) Proposar, junt amb la junta directiva, el pla d’activitats, i impulsar-ne i 
dirigir-ne les tasques.
 d) Ordenar els pagaments, acordats vàlidament per acord de la tresoreria. 
 e) Portar les relacions amb tot tipus d’entitats públiques i/o privades, 
autonòmiques, estatals o internacionals.

ARTICLE 19. El vicepresident/a tindrà les atribucions següents:

a) Suplir en la representació la presidència quan aquesta no està present.
b) Així com totes les funcions que li assigne per delegació l’assemblea.

ARTICLE 20. El secretari/ària rebrà i tramitarà les sol·licituds d’ingressos de les 
persones que desitgen pertànyer a l’associació, portarà el fitxer i el llibre de registre 
de persones associades, i serà responsable dels treballs administratius de l’entitat i 
dels llibres oficials.

ARTICLE 21. El tresorer/a dirigirà la comptabilitat, prendrà raó i portarà compte 
dels ingressos i de les despeses socials, i intervindrà en totes les operacions d’ordre 
econòmic. Recaptarà i custodiarà els fons pertanyents a l’associació i donarà 
compliment de les ordres de pagament, d’acord a l’article 13, que expedisca la 
presidència. Formarà part de la comissió econòmica. 

Formalitzarà el pressupost anual d’ingressos i despeses, així com l’estat de 
comptes de l’any anterior que seran presentats a la junta directiva, perquè aquesta, 
al seu torn, els sotmeta a l’aprovació de l’assemblea general.

La tresoreria vetlarà per l’aportació de les persones associades.

ARTICLE 22. Es podran establir àrees de treball que seran coordinades per 
persones pertanyents a la junta directiva. 

CAPÍTOL TERCER
De les persones associades, els seus drets i deures.

ARTICLE 23. Podran ser socis o sòcies de l’associació, les persones majors d’edat 
que tinguen interés a treballar per a les finalitats d’aquesta que estiguen afiliades a 
algun sindicat de la Intersindical Valenciana i siguen admeses per la junta directiva. 

La junta directiva podrà atorgar el nomenament honorari a les persones o entitats 



que estime oportú, a títol merament honorífic, sense que això comporte la condició 
jurídica de sòcia.

ARTICLE 24. Els qui desitgen pertànyer a l’associació, ho sol·licitaran per escrit al 
secretari/ària, la qual en donarà compte a la junta directiva, que resoldrà sobre 
l’admissió o denegació provisional, i quedarà pendent de ratificació fins a la primera 
assemblea general que se celebre.

No s’adquireix la condició de persona associada mentre no es complisquen les 
condicions i se satisfaça la quota periòdica o extraordinària que establisca 
l’assemblea general.

Les persones associades podran recuperar la condició d’associades en fer efectiu el 
pagament del deute en un període màxim de tres mesos de moratòria.

Persones associades honoràries. Seran aquelles persones i entitats que per la seua 
condició siguen proposades i accepten. Estaran exemptes del pagament de quotes, 
si bé mantindran iguals drets i obligacions que les persones associades ordinàries, 
exceptuant el dret de vot i en les persones individuals que no tindran tampoc el dret 
de vot individual i que, cas de realitzar la seua aportació activa amb propostes i 
comunicacions, ho faran a través de la junta directiva.

CAPÍTOL QUART.
Règim sanceionador

ARTICLE 25.- La junta directiva podrà separar provisionalment de l’associació a 
aquelles persones associades que cometen actes que els faça indignes de 
pertànyer-hi. 

Les persones associades també causaran baixa si no estan al corrent de pagament 
de les quotes a l’associació. Les persones associades podran recuperar la condició 
d’associades en fer efectiu el pagament del deute en un període màxim de tres 
mesos de moratòria.

Es presumirà que hi ha els següents tipus d'actes:

            a) Quan deliberadament l'associat impedisca o pose obstacles al compliment 
de les finalitats socials.
            b) Quan intencionadament entrebanque, de qualsevol manera, el 
funcionament dels òrgans de govern i representació de l'associació.

La separació serà precedida d’expedient en el qual haurà de ser escoltada la 
persona interessada, i contra l’acord de la junta directiva es podrà presentar recurs 
davant la primera assemblea general que se celebre. 

ARTICLE 26. Les persones associades membres de l’associació tindran els drets 
següents:
          a) Participar en les activitats que promoga l’associació i en els actes socials 
que organitze per a totes les persones associades.
 b) Exercir el dret de veu i vot en les assemblees generals d’acord amb el que 



establisca la junta directiva.
 c) Ser nomenades membres de la junta directiva, en la forma que preveuen 
aquests estatuts i d’acord amb el que s’establisca en el reglament.
 d) Posseir un exemplar d’aquests estatuts i tindre coneixement dels acords 
adoptats pels òrgans directius.
           e) Que se’ls pose de manifest l’estat de comptes dels ingressos i despeses de 
l’associació tots els anys.

ARTICLE 27. La junta directiva podrà sancionar les persones associades de forma 
provisional per infringir reiteradament els presents estatuts o els acords de 
l’assemblea general. Aquestes sancions quedaran pendents de ratificació per 
l’assemblea general. Les sancions poden comprendre des de la suspensió dels seus 
drets durant un mes fins a la separació definitiva de l’associació, en els termes que 
preveu l’article 24.

CAPÍTOL QUINT.
Del règim econòmic.

ARTICLE 28. El patrimoni fundacional de l’associació ascendeix a 1000 €. Aquest 
patrimoni l’aportaran les persones associades fundadores.

ARTICLE 29. Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament de les 
activitats socials seran les següents:

a) Les quotes periòdiques seran fixades anualment per l’assemblea general. 
b) Els productes dels béns i drets que li corresponguen, així com les 
subvencions, llegats, donacions que puga rebre de forma legal.
c) Els ingressos que obtinga l’associació mitjançant les activitats que acorde 
realitzar la junta directiva, sempre dins de les finalitats estatutàries.

L’exercici econòmic tancarà el 31 de desembre de cada any.

ARTICLE 30. L’administració dels fons es durà a terme sotmesa a la corresponent 
intervenció, de la comissió econòmica, formada per tres persones, i una d’elles ha 
de ser la persona que actue com a tresorera de la junta i les altres dues seran 
persones que no siguen membres de la junta directiva, nomenades per l’assemblea 
general amb la publicitat suficient a fi que les persones associades puguen tindre 
coneixement periòdicament de la destinació dels fons, sense perjuí del dret 
consignat referent a aquest assumpte en l’apartat i) de l’article 24 dels presents 
estatuts.

ARTICLE 31. L’associació podrà dissoldre’s per decisió majoritària de dos terços de 
les persones associades. En cas de dissoldre’s, l’assemblea general que acorde la 
dissolució nomenarà una comissió liquidadora, composta per cinc persones 
designades entre les de la junta directiva, la qual es farà càrrec dels fons que hi 
haja, perquè una vegada satisfetes les obligacions, el romanent, si n’hi haguera, 
sigui lliurat a la INTERSINDICAL VALENCIANA.



CAPÍTOL SISE.
Resolució de conflictes.

ARTICLE 32. De conformitat amb el que disposa l'article 40 de la Llei Orgànica 
1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, les qüestions litigioses que 
puguen sorgir en relació amb el tráfico jurídic privat de les associacions i del seu 
funcionament intern seran competència de la Jurisdicció Civil.
 
 Els acords i actuacions de les associacions podran ser impugnats per 
qualsevol associat o persona que acredite un interés legítim. Els associats podran 
impugnar els acords i actuacions de les associacions que estimen contraris als 
Estatuts, dins del termini de quaranta dies a partir de la data d'adopció dels 
mateixos, instant la seua rectificació o anul·lació i la suspensió preventiva si és 
procedent, o acumulant ambdós pretensions pels tràmits establits en la Llei 
d'Enjudiciament Civil.

 No obstant l'anterior, també podran resoldre's els conflictes de forma 
extrajudicial per mitjà d'arbitratge, a través d'un procediment ajustat a allò que s'ha 
disposat per la Llei 36/1.988 de 5 de desembre d'Arbitratge, i amb subjecció, en tot 
cas, als principis essencials d'audiència, contradicció i igualtat entre les parts.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

 Amb caràcter subsidiari dels Estatuts i dels acords vàlidament adoptats pels 
seus òrgans de govern i de representació, en tot allò que no estiga previst en els 
presents Estatuts s'aplicarà la vigent Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, 
reguladora del Dret d'Associació i les disposicions complementàries.

València, 16 d’abril de 2011

Signat:

Vicent Maurí i Genovés    Celestino Navarro Amorós.
President.       Secretari.


