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ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ JUVENIL 

AGRUPAMENT ESCOLTA ROCAFORT 
 

 

TÍTOL 1 

L’ASSOCIACIÓ 

 

 

CAPÍTOL 1: CONSTITUCIÓ, DENOMINACIÓ I FINALITAT. 

 

Art.1.- Amb la denominació de ASSOCIACIÓ JUVENIL AGRUPAMENT ESCOLTA 

ROCAFORT, es constitueix a Cardedeu una Associació Juvenil d’acord amb el 

procediment legal regulat per la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març que regula el Dret 

d’Associació i, més concretament, pel Reial Decret 397/1988 de 22 d’abril sobre les 

Associacions Juvenils. 

 

Art.1.B.- De igual forma, la present Associació Juvenil es constitueix respectant 

la legalitat vigent a la Comunitat Autònoma de Catalunya, expressada en la Llei 

7/1997 de 18 de juny, d’Associacions. 

 

Art.1.C.- Tanmateix l’Associació es compromet a reconèixer i respectar la 

normativa referent a les Activitats de Lleure Infantil i Juvenil, regulades a nivell 

estatal pel Reial Decret 337/2000 de 24 d’octubre i a nivell català pel 

Decret 137/2003 de 10 de juny. 

 

Art.2.- L’ Associació Juvenil Agrupament Escolta Rocafort és una associació que té per 

objecte l’educació dels nois i noies de Catalunya, envers el seu desenvolupament com 

a ciutadans compromesos seguint els principis i el Mètode Escolta i Guia, fundat per 

Sir Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, Lord of Gilwell, i les directrius del Buró 

Mundial, adaptades a la realitat nacional i social catalana. 

 

Art.3.- Per aconseguir aquest fins es proposen: 

a) El desenvolupament físic, dins les possibilitats del infant o jove, 

especialment a través de la vida en contacte amb la natura. 

b) El desenvolupament del caràcter i la personalitat. 

c) El treball en equip i l’assoliment de responsabilitats, dins de la seva edat i 

les seves capacitats. 

d) L’educació en igualtat de drets i deures dels nois i noies. 

e) Promoure el servei als altres, la solidaritat i el respecte dins tots els àmbits. 

f) El coneixement, l’estimació i els servei a Catalunya. 

 

L’ Associació Juvenil Agrupament Escolta Rocafort, d’acord amb aquests principis i 

finalitats, tindrà curs d’organitzar totes les activitats adients per assolir el seu objectiu 

com campaments, camps de treball, cursos de formació, sortides a la natura, reunions, 

jocs, conferències, etc. 
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Art.4.- De conformitat amb els principis de l’Escoltisme i el Guiatge internacionals, 

l’Associació Juvenil Agrupament Escolta Rocafort està deslligada de tota doctrina o 

actuació de qualsevol partit o organització política, tot i respectant les idees particulars 

dels seus membres. 

 

Art.5.- La durada d’aquesta Associació serà per temps indefinit. L’acord de dissolució 

es prendrà de conformitat al present estatut. 

 

Art.6.- L’ Associació Juvenil Agrupament Escolta Rocafort es crea a l’empar de 

l’Associació Germanor Escolta de Catalunya. 

 

Art.6. B – El 20 de gener de 2002 la Germanor Escolta de Catalunya queda 

integrada a la nova associació “ASDE - Acció Escolta de Catalunya” que és qui 

empara des d’aquell moment a l’Associació Juvenil Agrupament Escolta Rocafort. 

 

Art.6. C – L’associació “ASDE - Acció Escolta de Catalunya” pertany a l’associació 

escolta d’àmbit estatal Federación de Asociaciones de Scouts de España (ASDE), 

a través de la qual l’Associació Juvenil Agrupament Escolta Rocafort obté 

reconeixement internacional. 

 

Art.7.- L’Associació estarà formada per unitats, que són la base de la organització 

escolta/guia. Aquestes unitats estaran formades per nois i noies de les edats 

aconsellades a través del Buró Mundial i la pròpia dinàmica marcada pel Consell 

d’Agrupament. 

 

 

CAPÍTOL 2: DOMICILI PRINCIPAL I ÀMBIT TERRITORIAL 

 

Art.8.- L’Associació Juvenil Agrupament Escolta Rocafort té el seu àmbit d’actuació 

principal en territori de Catalunya, i el seu domicili social es troba situat al Carrer 

Girona 4, de Cardedeu (Barcelona). 
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TÍTOL 2 

ELS ÒRGANS DE L’ASSOCIACIÓ 

 

 

CAPÍTOL 1: ÒRGANS DIRECTIUS 

 

Art.9.- Són òrgans directius: 

a) L’Assemblea General de Socis i Sòcies 

b) El Consell d’Agrupament 

 

 

CAPÍTOL 2: L’ASSEMBLEA GENERAL 

 

Art.10.- Està formada per la totalitat dels seus membres, i és l’òrgan d’expressió de la 

voluntat general de l’Associació. Pot constituir-se en Assemblea Ordinària i 

Extraordinària. 

 

Art.11.- Els acords es prendran per majoria simple, excepte per: 

a) Nomenament de membres del Consell d’Agrupament 

b) Modificació d’estatuts 

c) Dissolució de l’Associació 

En aquests casos és necessari el vot favorable dels 3/4 dels assistents amb dret a vot. 

 

Art.12.- L’Assemblea General la formaran tots els socis: els joves a partir de 14 anys 

que formin part de l’Associació, els pares/mares/tutors legals dels infants menors de 

14 anys, i juntament amb el Consell d’Agrupament. Tots els assistents tindran dret a 

veu i vot. 

 

Art.13.- Els socis poden delegar, per escrit, el seu vot en un altre soci, sempre que 

sigui comunicada dita delegació a la Secretaria de l’Associació amb un mínim de 24 

d’hores d’antelació a la celebració de l’assemblea. Cada soci sols podrà representar a 

un altre soci. 

 

Art.14.- Els acords aprovats en Assemblea afecten a la totalitat dels socis. 

 

Art.15.- Facultats de l’Assemblea General Ordinària: 

a) Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior. 

b) Examen i aprovació de comptes i balanços de l’exercici econòmic. 

Aprovació dels pressupostos de ingressos i despeses de cadascun dels 

exercicis econòmics. 

 

Art.16.- Facultats de l’Assemblea General Extraordinària: 

a) Elecció d’un nou Equip d’Agrupament (Cap d’Agrupament i Adjunt/s). Es 

farà entre els candidats que, avalats per un mínim de 5 socis i un 10% del 

total, presentin la seva candidatura amb un mes d’antelació a la data 

d’elecció. 

b) Modificació dels estatuts i la dissolució de l’Associació. 

c) Aprovació del règim intern de l’Associació. 
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d) Aprovació d’altres decisions convenients pel funcionament general de 

l’Associació. 

e) Tot allò que derivi de l’aplicació estatutària i no estigui expressament atribuït 

al Consell d’Agrupament. 

 

Art.17.- L’Assemblea General Ordinària es reunirà dins el quart trimestre natural per 

donar comptes de la memòria i estat de comptes de l’exercici anterior. Serà convocada 

pel Consell d’Agrupament, per escrit i amb suficient antelació, indicant lloc, data i ordre 

del dia. 

 

Art.18.- L’Assemblea Extraordinària podrà ser convocada pel Consell d’Agrupament o 

a petició del 30% dels socis, mitjançant escrit adreçat al Cap d’Agrupament, on 

s’exposi el motiu de la convocatòria i l’ordre del dia. Aquesta proposta es presentarà al 

Consell d’Agrupament, el qual fixarà data i lloc de celebració, dins un termini màxim de 

30 dies. 

 

Art.19.- Dins l’Assemblea, els membres del Consell d’Agrupament actuaran amb els 

seus càrrecs. S’aixecarà Acta de tots els acords i les incidències. L’Acta, un cop 

aprovada a la següent Assemblea, es reflectirà en un llibre d’Actes, amb la signatura 

de l’Equip d’Agrupament i el secretari/a. 

 

Art.20.- Els acords presos en Assemblea afecten a tots els membres de l’Associació. 

 

 

CAPÍTOL 3: CONSELL D’AGRUPAMENT 

 

Art.21.- Està integrat per un Cap d’Agrupament, un o més Adjunts d’Agrupament, un 

Secretari, un Tresorer i els Caps d’Unitat i adjunts, amb la resta de càrrecs que se’ls hi 

hagi atorgat. 

 

Art.22.- Els càrrecs tindran la durada que reglamentàriament es determini, amb la 

possibilitat de reelecció. 

 

Art.23.- Les reunions tindran una periodicitat mensual, excepte que les circumstàncies 

recomanin una periodicitat menor. La celebració d’una reunió de Consell d’Agrupament 

requerirà la presència, com a mínim, d’un representant de cada Unitat oberta a 

l’Agrupament i d’un representant de l’Equip Directiu. 

 

Art.24.- Les decisions del Consell d’Agrupament seran preses prioritàriament per mitjà 

del consens entre tots els membres. 

 

Art.24.B.- En cas que aquest consens no sigui possible es procedirà a una votació per 

assolir l’acord en el si del Consell d’Agrupament, durant la qual es requerirà assolir una 

majoria simple dels vots. Cadascuna de les unitats tindrà un vot, al qual s’afegirà el vot 

de l’Equip d’Agrupament, essent aquest últim un vot de qualitat.  

 

Art.25.- Funcions del Consell d’Agrupament: 

a) Convocar i fixar la data de celebració d’Assemblees; 
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b) Responsabilitzar-se de la bona marxa de l’Associació, el manteniment dels 

seus principis i el desenvolupament dels acords aprovats per les 

Assemblees; 

c) Tenir cura del compliment dels objectius i vetllar pel progrés qualitatiu i 

quantitatiu de l’Associació; 

d) Proposar la investidura dels Caps d’unitat, com es determini 

reglamentàriament; 

e) Confeccionar els pressupostos i la memòria per presentar-los a 

l’Assemblea; 

f) Administrar el patrimoni i els recursos econòmics de l’Associació. Realitzar 

compra, venda i lloguer en nom i per l’Associació; 

g) Vetllar pel compliment del presents estatuts; 

h) Exercir aquelles funcions que no corresponguin expressament a cap altre 

òrgan de l’Associació; 

i) Aprovar l’admissió o exclusió de membres de l’Associació. 

 

Art.26.- Funcions del Cap d’Agrupament: 

a) Presidir el Consell d’Agrupament; 

b) Presidir les Assemblees Ordinàries i Extraordinàries; 

c) Direcció de l’Associació; 

d) Representació davant de tercers i jurídicament. 

 

Art.27.- Funcions de l’Equip d’Agrupament: 

a) Direcció i gestió de l’Associació; 

b) La representació davant de tercers; 

c) Acordar l’ordre del dia de les reunions i assemblees. 

 

Art.28.- Funcions del Secretari/a: Confecció del Registre de socis, aixecar acta de les 

reunions i assemblees i les tasques administratives relacionades amb l’Associació. 

 

Art.29.- Funcions del Tresorer: Control d’ingressos i despeses, confecció dels llibres 

contables adients, i aquelles que el Consell d’Agrupament determini. 

 

Art.30.- Funcions del Bibliotecari: Custodia dels llibres i els documents de l’Associació. 

 

Art.31.- Funcions dels Caps d’Unitat: Seran totes aquelles destinades a desenvolupar, 

dins el seu àmbit d’edat, el mètode escolta. Aquestes funcions es determinaran 

reglamentàriament. 

 

Art.32.- En cas de quedar vacant el càrrec de Cap d’Agrupament, assolirà les funcions 

el cap més antic i, en cas de dubte, el de més edat, fins que en Assemblea General 

Extraordinària es cobreixin les vacants. Aquesta Assemblea haurà de celebrar-se en el 

termini màxim de dos mesos des del cessament. 

 

Art.33.- El càrrec de Cap d’Agrupament tindrà una durada màxima de 4 anys, 

renovable per un segon mandat.  
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TÍTOL 3 

DELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, DRETS I OBLIGACIONS 

 

 

CAPÍTOL 1: SOCIS 

 

Art.34.- Tindran la condició de socis/es tots aquells que formen part del Consell 

d’Agrupament o les diferents unitats, amb els límits legals d’edat. 

 

Art.35.- En el cas dels socis menors de 14 anys, els seus tutors legals podran actuar 

en representació seva, assistint a les Assemblees Generals i participant dels seus 

drets i deures. 

 

Art.36.- Tots els socis podran prendre part de les Assemblees amb veu i vot. 

 

Art.37.- Tipus de socis: 

a) Col·laboradors: persona que, per vocació o professió tenen un vincle amb 

l’Associació i volen col·laborar als fins d’aquesta. 

b) Actius: els altres socis. 

 

 

CAPÍTOL 2: DRETS I DEURES 

 

Art.38.- Els socis tenen els drets: 

a) Prendre part de les Assemblees. 

b) Ser escollits pels càrrecs de l’Associació, en les condicions que 

reglamentàriament es determinin. 

c) Proposar al Consell d’Agrupament queixes i/o suggerències. 

d) Ser informats sobre el funcionament de l’Associació. 

e) Tenir accés als documents de l’Associació, sempre que es demani per 

escrit al Consell d’Agrupament. 

f) Participar a les activitats organitzades per l’Associació i/o les seves unitats, 

que siguin adients a la seva edat. 

 

Art.39.- Els socis tenen els següents deures: 

a) Hauran d’acceptar els principis i normes dels presents estatuts. 

b) Compliment dels acords presos en Assemblea i les decisions del Consell 

d’Agrupament i dels Caps d’Agrupament. 

c) Compliment dels càrrecs i les tasques pels quals hagin estat designats. 

d) Abonar les quotes que es determinin. 

e) Respectar, en tots els àmbits, a l’Associació i els seus membres. 

 

 

CAPÍTOL 3: ADMISSIÓ I PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE SOCI 

 

Art.40.- Haurà de sol·licitar-se per escrit al Consell d’Agrupament, fent constar, junt a 

les seves dades personals, aquelles que es considerin adients pel bon funcionament 

de l’Associació, sempre respectant el dret a la intimitat de la persona. 
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Art.41.- L’admissió s’inscriurà en el llibre de registre corresponent, i serà cursada al 

interessat la credencial corresponent que acrediti la seva condició. 

 

Art.42.- La condició de soci es perd: 

a) A petició pròpia 

b) Per manca de pagament de les quotes durant un període de 6 mesos. 

c) Per qualsevol falta greu recollida en el Reglament de Règim Intern. La 

pèrdua de la condició de soci haurà d’estar ratificada per l’Assemblea 

General. 
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TÍTOL 4 

PATRIMONI FUNDACIONAL I MITJANS ECONÒMICS 

 

 

CAPÍTOL 1: PATRIMONI FUNDACIONAL 

 

Art. 43.- L’Associació es constitueix sense patrimoni fundacional. 

 

 

CAPÍTOL 2: MITJANS ECONÒMICS 

 

Art.44.- L’ Associació Juvenil Agrupament Escolta Rocafort podrà posseir béns de tota 

mena, mobles i immobles, i cobrirà les seves despeses amb quotes dels socis, 

subvencions i donatius que, de forma legal, li siguin lliurats. 

 

Art.45.- L’import de les quotes serà aprovat pel Consell d’Agrupament i notificat amb 

suficient antel·lació al conjunt dels socis. L’import de les quotes en cap cas es 

reintegrarà. 

 

Art.46.- Les aportacions voluntàries sempre es consideraran donacions, sense generar 

cap mena de compromís. 

 

Art.47.- El Consell d’Agrupament pot fixar una aportació inicial per l’admissió de nous 

socis. 

 

Art.48.- Finalitzat l’exercici, el Consell d’Agrupament confeccionarà una memòria del 

balanç anual, que es posarà a disposició dels socis dins un termini mínim de 15 dies 

abans de la celebració de l’Assemblea General Ordinària, on deurà ser aprovada o 

censurada. 

 

Art.49.- L’Agrupament podrà disposar de comptes bancaris per a la seva correcta 

administració. L’accés a aquests comptes corrents haurà de ser compartit per un 

mínim de dues persones autoritzades pel Consell d’Agrupament. 

 

 

CAPÍTOL 3: PRESSUPOST 

 

Art.50.- El Consell d’Agrupament presentarà a l’Assemblea General Ordinària, per la 

seva aprovació o censura, el pressupost de l’exercici. En cas de censura, es 

presentarà un nou pressupost en un termini inferior de 60 dies. 

 

Art.51.- No s’estableix cap límit al pressupost anual de l’entitat, que s’elaborarà en 

funció del nombre de socis i de les previsions econòmiques. 
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TÍTOL 5 

INTERPRETACIÓ, REFORMA I DISSOLUCIÓ 

 

 

CAPÍTOL 1: INTERPRETACIÓ DELS ESTATUTS. 

 

Art.52.- Qualsevol dubte en la interpretació dels presents estatuts serà resolt pel 

Consell d’Agrupament. En cas de persistir el dubte, aquest serà sotmès al criteri de 

l’Assemblea General. 

 

Art.53.- La reforma dels presents estatuts es farà d’acord als articles 11 i 16. 

 

 

CAPÍTOL 2: PROCÉS DE DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ I LIQUIDACIÓ DEL 

PATRIMONI 

 

Art.54.- L’Associació es dissoldrà pels següents motius: 

a) Voluntat dels socis acordada per majoria de 3/4. 

b) Ordre de l’autoritat competent. 

c) Per atemptar contra Òrgans i Institucions Públiques 

 

Art.55.- Acordada la dissolució, el Consell d’Agrupament procedirà a dur la liquidació a 

zero, i fixarà l’haver líquid resultants. Si n’hi hagués, es destinarà a altres associacions 

amb objectius i característiques similars o en absència d’aquestes es destinaran a 

finalitats benèfiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estatuts aprovats en Assemblea General Extraordinària de Socis, el divendres dia 19 de 

Febrer de 2010 al local de l’Agrupament Escolta Rocafort del Carrer Girona, a Cardedeu. 


