
(Adaptats a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació)

En …………………………, a ……..  de …………………………   de ……….

Els qui subscriuen el present document, i a l'empara del que es disposa en la Llei
Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, han acordat la
constitució d'una Associació de caràcter cultural i no lucratiu, el règim del qual i
funcionament s'ajustarà al previst en la citada norma, disposicions complementàries i en
particular als següents

ESTATUTS

Art. 1.- Objectius

L'Associació tindrà les següents finalitats, de caràcter cultural, sense ànim de lucre i sense
ocupació de qüestions polítiques:
I.- Fomentar la cultura d'Okinawa, mitjançant la pràctica i el coneixement del karate i
kobudo de l'escola Shubukan del sensei Uema.

Art. 2.- Denominació i durada

L'Associació es denominarà “OKINAWA  KARATE KOBUDO TERRASSA” i tindrà un
termini de vigència indefinit.

Art. 3.- Domicili

El domicili de l'Associació es troba situat a l'avinguda Lacetània  nº 64  de Terrassa.

Art. 4.- Àmbit geogràfic

L'àmbit geogràfic d'actuació de l'Associació se circumscriu a Catalunya.

Art. 5.- Òrgans de govern

L'Associació es regirà pels següents òrgans de govern:
– Assemblea General de l'Associació.
– Junta Directiva.

Art. 6.- De l'Assemblea General

Primer.- L'Assemblea General és l'òrgan suprem de l'Associació. Està composta per tots
els membres que formen part de la mateixa, i les seves decisions tenen caràcter vinculant
per a tots els associats,que assisteixin a l'assemblea.
El mestre ( Xavi Meneses Puig ) també formarà part d'aquesta associació, tenint veu, vot i
decisió vinculant en els acords presos.

Segon.- L'Assemblea General es reunirà almenys una vegada a l'any i sempre quan ho



acordi la Junta Directiva. L'Assemblea haurà de ser presidida pel President, a excepció de
la seva absència justificada que en aquell cas serà presidida pel vicepresident.

Tercer.- Funcions.
S'atribueixen a l'Assemblea General les següents:
1r.- Elecció dels membres de la Junta Directiva, per un període de dos anys, en reunió
que se celebrarà bianualment .
2n.- Rebre l'informe anual de la Junta Directiva sobre les activitats desenvolupades.
3r.- Rebre l'informe sobre ingressos i despeses anuals.
4t.- (Altres)

Quart.- Constitució.
L'Assemblea General es constituirà legalment amb la concurrència de la meitat més un de
qualsevol dels socis, sense límit numèric.

Cinquè.- Adopció dels acords.
Els acords de l'Assemblea General s'adoptaran en les reunions celebrades amb els socis
presents en aquella reunió.
Tot i això, no es podran prendre decisions sense el consentiment del mestre.

Art. 7.- De la Junta Directiva

Primer.- Composició.
La Junta Directiva es compon dels següents membres:
– Un President o Presidenta.
– Un Vicepresident o Vicepresidenta.
– Un Tresorer o Tresorera.
– Un Secretari o Secretària.
– Un nombre de vocals que seran designats per l'Assemblea General.

Segon.- Funcions.
La Junta Directiva dirigeix els assumptes de l'Associació de cara al compliment de les
finalitats d'aquesta, disposant dels més alts poders, dins dels límits que la Llei i els
presents Estatuts estableixen.
La Junta Directiva s'encarregarà així mateix de l'organització de les activitats socials i de
l'admissió de nous membres en l'Associació (els nous socis sempre hauran de ser
famílies dels i les alumnes que assisteixin al karate o que el practiquen).

Tercer.- Acords.
La Junta Directiva adoptarà els seus acords per majoria dels seus membres presents, i
amb el vist-i-plau del mestre ( Xavi Meneses Puig ).

Cambra.- Constitució.
Per a la vàlida adopció dels acords de la Junta Directiva serà precisa l'almenys la
presència del seu President més dos membres, així com també la presència del mestre  (
Xavi Meneses Puig ).

Cinquè.- President.
El President de la Junta Directiva representa a l'Associació, i les decisions seran preses
en l'Assemblea General i amb el vist-i-plau de la resta de membres presents en la reunió.



Sisè.- Vicepresident.
El Vicepresident substituirà al President de la Junta Directiva quan aquest s'absenti per
causes justificades.

Setè.- Secretari.
El Secretari de la Junta Directiva vincula als membres d'aquesta i a tots els socis amb el
President, prepararà les reunions i assemblees i executarà les indicacions que rebi del
President, amb vista a les activitats de l'Associació urgents, així com les convocatòries de
la Junta Directiva.

Vuitè.- Restants membres.
Les funcions dels altres membres de la Junta Directiva seran les que es corresponguin
amb les seves respectives denominacions, així com totes aquelles que els siguin
delegades per la pròpia Junta d'acord amb el càrrec que ostenten.

Novè.- No retribució.
Els càrrecs dins de la Junta Directiva seran gratuïts i honorífics.

Art. 8.- Llibres de l'Associació

Es portarà un Llibre d'Actes i Reunions, en el qual es farà constar l'esdevingut en les
mateixes.

Art. 9.- Obligacions de l'Associació

L'Associació quedarà compromesa per aquells actes en els quals consti conjuntament la
signatura del seu President i Vicepresident.

Art. 10.- Dels membres de l'Associació

Primer.- Exempció de responsabilitats
Els membres de l'Associació queden exempts de tota responsabilitat individual pels
compromisos adquirits per l'Associació.
Segon.- Drets.
Els membres de l'Associació ostentaran els següents drets:
1r.- Assistència amb veu i vot a les Assemblees Generals.
2n.- Triar i ser triat membre de la Junta Directiva.
3r.- Participar en quantes activitats emprengui l'Associació.
4t.- Utilitzar els distintius que l’identifiquin com a membre de la mateixa.
5è.- Exposar a la Junta Directiva quantes queixes, suggeriments o peticions d'informació
sobre l'Associació consideri necessàries per al bon funcionament de la mateixa.

Tercer.- Deures dels associats.
Són els següents:
1r.- Complir els acords adoptats per l'Assemblea General.
2n.- Contribuir al manteniment de l'Associació mitjançant l'abonament de les quotes



corresponents que es fixin en la Junta General.
3r.- Cooperar de manera personal i activa en el desenvolupament de les activitats de
l'Associació.
4t.- Els socis, que siguin família dels infants que realitzen el Karate, han de ser conscients
del respecte cap a la cultura i els valors que es desprenen de l'ensenyament del karate,
en aquest cas basat en l'escola Shubukan i l'estil de karate Shorin Ryu d'Okinawa.
5è.- Transmissió als seus fills del respecte cap a l'activitat que desenvolupa l'associació.

Quart.- Pèrdua de la condició d'associat.
Són causa de la mateixa:
1r.- La baixa voluntària.
2n.- L'impagament de les quotes, prèvia la seva reclamació.
3r.- No es perdrà la condició d'associat, però sí que es perdrà l'assistència, veu i vot en
l'Assemblea General per la falta al respecte a qualsevol dels associats, i especialment al
President, Vicepresident, Secretari, Tresorer, Vocals, o qualsevol un altre membre de
l'Associació.
4t.- Es decidirà que un/a alumne no podrà seguir participant dels coneixement de l'escola
Shubukan si el mestre ( Xavi Meneses Puig ) que imparteix la classe, així ho decideix.
Un/a alumne pot ser expulsat de l'activitat de l'associació quan el mestre  ( Xavi Meneses
Puig ) consideri:
- faltes de respecte reiterades cap als companys/es.
- faltes de respecte reiterades cap al mestre.
- utilització dels aprenentatges del karate per a actes violents no justificats.

Art. 11.- Patrimoni de l'Associació

L'Associació, que manca de patrimoni fundacional, comptarà amb els següents recursos:

1r.- Les quotes mensuals fixades per l'Assemblea General.
2n.- Subvencions dels organismes oficials que si escau pugui percebre.
3r.- Donacions que a títol gratuït pugui percebre, així com herències o llegats d'entitats o
particulars.

Art. 12.- Dissolució de l'Associació

L'associació es podrà dissoldre en els següents casos:
- Arribat el moment en que els socis no tinguin ànim de continuar treballant per
l'associació.
- L'associació no arribi al mínim de socis (el mínim de socis ha de ser de 15  )
- El mestre  ( Xavi Meneses Puig ) no pugui continuar exercint els seus ensenyaments
dins l'associació.

Art. 13.- Règim d'administració, comptabilitat i documentació

Els diners recaptats amb les quotes mensuals seran invertides en:
- Formació del mestre ( Xavi Meneses Puig ) i/o alumnes, essent aquests els que s'hagin
de desplaçar per a rebre la formació, o que vingui al dojo el mestre de l'escola Shubukan
a impartir formació (s'entén que s'haurà de pagar el desplaçament, allotjament,
manutenció i formació)



Art. 14.- Data de tancament de l'exercici associatiu

Serà el 31 de maig de cada any.

Art. 15.- Patrimoni inicial i els recursos econòmics

L'associació no compta amb un patrimoni inicial, els recursos amb els qual comptarà
seran  les aportacions dels associats, la quantia dels quals es revisarà cada any per
l'Assemblea General, establint-se per al primer exercici en …………………………  euros
mensuals per associat.

Art. 16.- Modificació dels estatuts
Aquests estatuts poden ser modificats cada any amb presència i vist-i-plau del mestre  (
Xavi Meneses Puig ).


