L'ATENEU. ESPAI CÍVIC I CULTURAL DE BÉTERA
ESTATUTS
CAPÍTOL 1
Denominació, domicili, àmbit, finalitats i activitats.
Article 1. Denominació.
“L'Ateneu. Espai cívic i cultural de Bétera” és una associació d'àmbit local, constituïda a Bétera
(Camp de Túria), que es regeix per la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret
d'Associació, per la Llei 14/2008, de 18 de novembre, de la Generalitat, d'Associacions de la
Comunitat Valenciana, per les disposicions reglamentàries que les desenvolupen, pels presents
Estatuts i pels acords vàlidament adoptats pels òrgans de l'associació.
Article 2. Personalitat jurídica.
L'Associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d'obrar per a administrar i disposar
dels seus béns i complir els fins que se propose.
Article 3. Domicili i àmbit d'actuació.
El domicili de “L'Ateneu. Espai cívic i cultural de Bétera” queda fixat a Bétera, al carrer Llarg
núm.14, i podrà ser traslladat a un altre lloc per decisió de l'Assemblea General.
Les activitats de “L'Ateneu. Espai cívic i cultural de Bétera” es desenvoluparan principalment
en el municipi de Bétera, sense que això siga obstacle per a dur a terme qualsevol tipus d'acció
o de de relació i col·laboració amb altres entitats del Camp de Túria i/o resta del País Valencià
amb les quals compartisca valors i principis.
Article 4. Finalitats.
Els objectius de “L'Ateneu. Espai cívic i cultural de Bétera” són, bàsicament, els següents:
a) Foment de la democràcia, en el sentit més ampli i més genuí de la paraula.
Mitjançant la promoció de processos democràtics de presa de decisions i impuls de la
participació ciutadana, en l'interior de l'ateneu i també en la vida pública.
b) Promoció de valors com la cultura del diàleg, la llibertat de decisió d'individus i de
col·lectius, el respecte a la diversitat, la tolerància, la cultura de pau i la solidaritat.
c) Dignificació de la identitat valenciana, entesa com a màxima expressió de les
qualitats d'un poble i com a dipositària de les virtuts i la personalitat d'aquest, des d'una
perspectiva de màxim respecte per les diferents identitats i cultures.
d) Foment de la cultura, entesa com el conjunt de coneixences, però també de valors i
de models, que ajuden a l'home a formar-se a si mateix de manera integral i a situar-se
en la societat i comprometre's amb ella. Ús i impuls de la llengua i la cultura pròpies,
així com de les diferents disciplines artístiques i de la creativitat en les seues múltiples
expressions.
e) Impuls de l'actuació cívica com a instrument d'intervenció en la realitat local i
comarcal.
f) Defensa del medi, com a millor manera per a preservar la seua riquesa actual, i de
llegar un patrimoni natural en condicions a les generacions futures.
g) Posada en valor del patrimoni cultural i històric de Bétera.
h) Estímul de la formació de les persones, en un sentit integral, únic instrument que pot
assegurar el seu ple desenvolupament moral i una implicació i participació satisfactòria
en la societat.
i) Foment del progrés social, i de valors com la igualtat, el treball per la inclusió social, la
igualtat d'oportunitats, la protecció dels col·lectius desfavorits, etc.
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j) Promoció de la integració al poble dels barris perifèrics i de les urbanitzacions.
Article 5. Activitats.
Per a la consecució dels objectius enumerats en l'article anterior, es faran les activitats
següents, a més d'altres:
a) Promoció processos de participació ciutadana i d'actuació cívica en l'àmbit municipal i
comarcal.
b) Accions destinades a l'enfortiment del teixit social del poble, i accions conjuntes amb
altres associacions i entitats.
c) Activitats culturals i artístiques com presentacions, exposicions, concerts, biblioteca,
taller de teatre, taller de lectura, etc.
d) Accions adreçades als infants, com ara animació cultural i activitats d'esplai.
e) Informar de la realitat envolta amb la realització d'una publicació periòdica i una web.
f) Activitats relacionades amb la cultura i llengua pròpies, com ara cursos de valencià, i
també de coneixement, relació i diàleg amb altres cultures, com l'establiment de
parelles lingüístiques.
g) Activitats de protecció i divulgació del medi ambient, i també del patrimoni
arquitectònic i artístic, com ara senderisme, descoberta, circuits locals i repoblacions.
h) Realització d'accions formatives variades, com ara cursets relacionats amb les noves
tecnologies.
i) Treballs dins l'àmbit de l'acció social.
Aquesta Associació no té finalitat lucrativa.
CAPITOL II
Els Associats
Article 6. Requisits dels associats.
Podran ser membres de l'Associació les persones físiques majors d'edat i amb capacitat legal
d'obrar, i les persones jurídiques, que d'alguna manera tinguen interés en servir els objectius
de la mateixa i siguen admesos per la Junta Directiva, la qual podrà atorgar el nomenament de
membre honorífic, sense que açò comporte la condició jurídica d'associat.
Podran ser admesos els menors de 18 anys en concepte d'associats juvenils, amb els mateixos
drets que els restants.
Article 7. Admissió dels associats.
Totes les persones que vulguen pertànyer a l'Associació ho sol·licitaran per escrit. El President
en donarà compte a la Junta Directiva, que resoldrà l'admissió si el sol·licitant s'ajusta a les
condiciones exigides en els estatuts.
No es té la condició d'associat mentre no es satisfaga la quota d'entrada, en la quantia i forma
que establisca la Junta Directiva.
Article 8. Drets dels associats.
Tots els associats ostenten els següents drets:
a) A participar en les activitats de l'Associació i en els seus òrgans de govern i
representació.
b) A assistir a l'Assemblea General i a exercir el dret de vot, d'acord amb els estatuts.
c) A ser informat sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l'Associació,
del seu estat de comptes i del desenvolupament de la seua activitat.
d) A ser escoltat amb caràcter previ a l'adopció de mesures disciplinàries contra ell i a ser
informat dels fets que donen lloc a eixes mesures. L'acord que en el seu cas impose la
sanció ha de ser obligatòriament motivat.
e) A impugnar els acords dels òrgans de l'Associació que estime contraris a la llei o als
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estatuts.
Article 9. Deures dels associats.
Són deures dels associats:
a) Compartir els objectius de l'Associació i col·laborar en la seua consecució.
b) Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que conforme als estatuts puguen
correspondre a cada associat.
c) Complir la resta de les obligacions que resulten de les disposicions estatutàries.
d) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i representació
de l'Associació.
Article 10. Baixa en la condició d'associat.
Els associats causaran baixa en l'Associació per qualsevol de les causes següents:
a) Per renuncia voluntària, que serà comunicada per escrit a la Junta Directiva. Aquesta
renúncia no serà efectiva fins al mes següent d'haver estat rebuda la comunicació.
b) Per acord de la Junta Directiva, quan l'associat, per la seua conducta, per la falta de
pagament de tres quotes, per desprestigiar l'Associació, per haver comés una falta
greu o pel fet de pertorbar la bona administració i el bon govern de l'Associació,
s'haja fet mereixedor d'aquesta sanció. Prèviament serà concedit a l'interessat un
termini de quinze dies perquè expose tot allò que crega convenient en descàrrec
seu. L'associat que crega haver estat expulsat injustament, podrà recórrer davant
l'Assemblea General, què, prèvia audiència a l'associat, resoldrà. Contra l'acord de
l'Assemblea General no hi haurà cap recurs més que el procedent davant els
Tribunals de Justícia.
Article 11. Conseqüències de la baixa.
La baixa d'un associat du implícita la pèrdua de tots els drets que tenia en l'Associació.
Article 12. Reingrés en l'Associació.
Els associats que, havent-se'n donat de baixa, desitgen ingressar-hi de nou, hauran de tramitar
la sol·licitud corresponent com si es tractara d'un ingrés habitual.
CAPÍTOL III
Òrgans de govern i de representació de l'Associació.
Article 13.
L'Associació serà regida per les normes aplicables d'acord amb l'article 1 d'aquests Estatuts,
per les decisions de l'Assemblea General d'Associats i, en representació d'aquesta, per la Junta
Directiva.
L'Assemblea General
Article 14.
L'Assemblea General és l'òrgan suprem de govern de l'Associació. Estarà integrada per tots els
associats, adoptarà els seus acords pel principi majoritari o de democràcia interna i haurà de
reunir-se, almenys, una vegada a l'any.
Cada associat hi tindrà un vot, que sols es podrà delegar en un altre associat que tinga dret a
votar, i sempre mitjançant un escrit específic per a cada reunió.
Article 15.
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1. L'Assemblea General es reunirà amb caràcter ordinari dins del primer trimestre de cada any
i, amb caràcter extraordinari, quan el President ho crega oportú, o bé quan ho acordara la Junta
Directiva per majoria dels membres, o també quan ho sol·licitara per escrit un nombre
d'associats no inferior a la quarta part dels associats inscrits que estiguen al corrent de les
quotes.
2. Correspon a l'Assemblea General convocada amb caràcter ordinari:
a) L'examen i l'aprovació, si s'escau, de la memòria, comptes i balanços de cada
exercici.
b) Elegir els membres de la Junta Directiva, i nomenar el President i el Secretari
General.
c) Nomenar els vocals corresponents.
3. Correspon a l'Assemblea General convocada amb caràcter extraordinari:
a)
b)
c)
d)

Els assumptes que amb aquest caràcter s'hi sotmetran.
Acordar la reforma dels Estatuts.
Aprovar o modificar el Reglament de Règim Intern de l'Associació.
L'alienació o el gravamen d'immobles de l'Associació.

Article 16.
L'Assemblea General serà convocada obligatòriament per la Junta Directiva mitjançant un avís
dirigit a cada associat amb una antelació de quinze dies; en aquest avís constarà el dia, l'hora i
el lloc de reunió, així com també l'Ordre del Dia, el qual haurà de ser sotmès a la consideració i
decisió de l'Assemblea. La convocatòria es podrà fer per mitjans electrònics, sota les
condicions regulades per l'article 7.1 de la Llei 14/2008.
En cap cas l'Assemblea General no podrà tractar assumptes que no figuren prèviament
en l'Ordre del Dia, llevat del que disposa l'article següent.
Article 17.
L'Ordre del Dia de l'Assemblea General Ordinària inclourà, en primer lloc la lectura de l'Acta de
l'Assemblea anterior i la Memòria anual reglamentària. A més, la Junta Directiva hi retrà
comptes de la seua gestió i de l'estat de comptes de l'Entitat, i els sotmetrà a l'examen i
l'aprovació de l'Assemblea.
S'hi procedirà també, quan s'escaiga, a la renovació dels càrrecs de la Junta Directiva que
hagen prescrit o estiguen vacants.
Podran figurar en l'Ordre del Dia de les Assemblees Generals Ordinàries aquelles proposicions
que la Junta Directiva acorde incloure-hi i les que siguen presentades per un nombre de
associats no inferior a la quarta part dels inscrits que estiguen al corrent de les quotes.
Aquestes proposicions hauran de ser formulades per escrit, signades pels interessats i caldrà
que siguen lliurades a la Secretaria de l'Entitat, almenys dos dies abans del termini assignat
per a la celebració de l'Assemblea General ordinària.
Article 18.
En les Assemblees Generals Ordinàries els acords es prendran per majoria simple de vots
presents i representats quan els vots afirmatius superen els negatius. No obstant això,
requeriran majoria qualificada de les persones presents o representades (la qual resultarà quan
els vots afirmatius superen la meitat) els acords relatius a:
a) La dissolució de l'Associació.
b) La modificació dels estatuts.
c) La disposició o alienació de bens.
d) La remuneració dels membres de l'òrgan de representació.
La votació serà secreta, sempre que ho sol·licite el cinc per cent dels assistents.
Article 19.
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Perquè l'Assemblea General (tant l'ordinària com l'extraordinària) puga prendre acords, caldrà
l'assistència, en primera convocatòria, de la meitat dels associats més un. Si no s'assoleix
aquest nombre d'associats, transcorreguts trenta minuts - i sempre que hagués estat anunciat
així en l'avís corresponent- s'efectuarà la reunió en segona convocatòria i hi podran ser presos
acords, siga quin siga el nombre d'assistents.
Article 20.
Les Actes de les sessions de l'Assemblea General, a més de les decisions que hi siguen
adoptades, inclouran les diverses opinions exposades pels associats, i a petició de qualsevol
d'ells s'hi podrà fer constar textualment una proposició o proposta.
Al començament de cada reunió de l'Assemblea General, es llegirà l'acta de la reunió anterior,
a fi d'aprovar-la o no.
La Junta Directiva
Article 21.
Constituiran la Junta Directiva un President/a, un Vice-president/a, un Tresorer/a, un
Secretari/ària, un Vice-secretari/ària i un nombre de Vocals comprès entre un mínim d'un i un
màxim de dotze, nombre que cada dos anys determinarà l'Assemblea General en el moment
de procedir a l'elecció i a les renovacions de Junta Directiva.
Article 22.
La Junta Directiva serà nomenada per l'Assemblea General.
Article 23.
La duració dels càrrecs de la Junta Directiva serà de quatre anys i els càrrecs seran reelegibles.
La meitat de la Junta podrà ser renovada cada dos anys. En aquest cas constituiran el primer
torn el President, el Tresorer, el Vice-secretari i la meitat (o fracció major) dels Vocals, per
sorteig. Un segon torn estarà constituït pel Vice-president, el secretari i l'altra meitat (o fracció
menor) dels Vocals.
Article 24.
La Junta Directiva es considerarà constituïda - pel que fa a la validesa dels acords- quan hi
assistisquen almenys la meitat més un dels components, entre ells, obligatòriament, el
President o aquell qui el substituïsca. Els acords s'hi prendran per majoria dels vots presents. El
vot del President serà de qualitat i resoldrà els empats.
Els membres de la Junta Directiva hauran d'assistir a les sessions puntualment.
En cas de no poder fer-ho caldrà que n'assabenten el President. La falta d'assistència a quatre
sessions consecutives, sense avís o justificació prèvia, pot ser motiu de destitució.
Article 25.
Seran vàlides les delegacions per absència, malaltia o qualsevol altra causa justificada, a favor
d'un altre membre de la Junta Directiva.
Article 26.
La Junta Directiva es reunirà almenys una vegada cada trimestre natural i sempre que siga
convocada pel President, el qual haurà de convocar-la necessàriament si ho sol·licita la majoria
de membres de la Junta.
Article 27.
La Junta Directiva assumirà les funcions de representació de l'Associació i tindrà, a més, les
atribucions següents:
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a) Resoldre sobre l'admissió dels associats.
b) Nomenar les delegacions, ponències, etc., que jutge necessàries per als fins que
s'avinguen amb l'interès i la bona marxa de l'Associació.
c) Cobrir provisionalment, si arriba el cas, les vacants de la mateixa Junta.
d) Traçar les orientacions per a complir millor els objectius de l'Associació i els mitjans i
procediments per a desenvolupar-los.
e) Dirigir els serveis de l'Associació i nomenar i separar-ne el personal.
f) Tenir cura constant del compliment d'aquests Estatuts i d'altres disposicions legals
vigents.
g) Regir l'Associació amb plenitud d'atribucions, en tot allò que no siga reservat a
l'Assemblea General; també li pertocarà l'execució dels acords d'aquesta.
h) Per assolir els fins de l'Associació, la Directiva s'encarregarà d'assenyalar les
seccions o comissions corresponents, amb la missió definida i característica. La
creació de les susdites comissions també podrà realitzar-se a petició d'un quart dels
associats.
i) I, de manera especial, exercir tota la resta de funcions que li correspondran per a la
bona administració de l'Associació.
El President
Article 28.
Correspondrà al President:
a) Convocar i presidir la Junta Directiva i l'Assemblea General de l'Associació.
b) Ostentar la representació unitària de la societat, especialment davant de tota mena de
tribunals, organismes, etc., amb extenses facultats, fins i tot la de nomenar apoderats per als
efectes esmentats.
c) Prendre les mesures que considere urgents i de millora per al govern, el règim i
l'administració de la Societat i retre comptes davant la Junta Directiva en la primera sessió.
d) Tenir cura del compliment d'aquests Estatuts i dels acords de l'Assemblea General i de la
Junta Directiva.
e) Subscriure, juntament amb el Secretari, les actes de les sessions i tota mena de documents
que emanen de la Societat,
f) Autoritzar amb el vist i plau dels documents de Tresoreria, etc.
El Vice-president
Article 29.
Correspondrà al Vice-president substituir el President en totes les funcions que assenyala
l'article anterior, en els casos d'absència, malaltia o dimissió, i col·laborar en tot moment amb
el President.
El Tresorer
Article 30.
Correspondrà al Tresorer:
a) Custodiar els fons de l'Associació,
b) Efectuar els cobraments i els pagaments que el President ordene i anotar-los en el llibre
corresponent d'ingressos i despeses.
c) Presentar semestralment un estat de comptes a la Directiva, per a la seua conformitat.
El Secretari
Article 31é.
Correspondrà al Secretari:
a) Custodiar els llibres, els documents i el segell de l'Associació, llevat dels de comptabilitat.
6

b) Portar al dia el registre dels associats, anotar-ne les altes i baixes i retre'n comptes al
Tresorer.
c) Redactar les actes de les Juntes Generals i de la Junta Directiva, que signarà juntament amb
el President.
d) Lliurar les certificacions referents als llibres i documents de l'Associació, amb els vist i plau
del President.
e) Encarregar-se de la correspondència.
El Vice-secretari
Article 32.
Correspondrà al Vice-secretari substituir el Secretari en tot el que assenyala l'article anterior,
en els casos d'absència, malaltia o dimissió, i col·laborar en tot moment amb el Secretari.
Els Vocals de la Junta Directiva
Article 33.
Correspondrà als vocals col·laborar amb els altres membres de la Junta Directiva en totes les
funcions i substituir qualsevol dels membres en cas d'absència, vacant o malaltia.
CAPÍTOL IV
El règim econòmic.
Article 34.
El patrimoni inicial de l'Associació està valorat en zero euros.
Els recursos de l'Associació per al compliment i desenvolupament dels seus fins, seran els
següents:

a) Els drets d'entrada dels associats. Els drets d'entrada seran fixats anualment per
l'Assemblea en convocatòria ordinària.
b) Les quotes dels associats, la quantia de les quals serà fixada anualment per
l'Assemblea.
c) Els donatius, les herències i els llegats que reba i les subvencions que puguen ser-li
assignades per altres entitats i organismes públics i privats.
d) Les rendes que puguen produir-li els bens que posseïsca.
e) Qualsevol altre ingrés lícit.
Article 35.
L’exercici associatiu i econòmic serà anual i el seu tancament tindrà lloc el 31 de desembre de
cada any.
El President elaborarà una proposta de pressupostos per a cada any, que haurà de ser
aprovada per l'Assemblea General.
El pressupost de despeses haurà d'ajustar-se als ingressos previstos de l'Associació.
Règim d'Administració, comptabilitat i documentació.
Article 36.
L'administració dels fons, d'acord amb els pressupostos aprovats per l'Assemblea,
correspondrà a la Junta Directiva, que retrà comptes anualment a la mateixa.
Article 37.
Les sessions dels òrgans col·legiats quedaran recollides en les corresponents actes que
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signaran el President i el Secretari o persones que els hagen substituït.
Totes les comunicacions que els òrgans de govern i representació dirigisquen als associats
hauran de fer-se per escrit i anar signades pel President i el Secretari, o per mitjans electrònics
en les condicions expressades en l'article 16 d'aquests estatuts.
Correspon al tresorer, sota la supervisió de la Junta Directiva, la duta i custòdia de la
comptabilitat.
Llevat del que estableix el paràgraf anterior, la custòdia de la documentació correspon al
Secretari.
Tots els associats tindran dret a conèixer la documentació recollida a les actes dels òrgans de
govern de l'Associació, així com la comptabilitat. Així mateix, els associats tindran dret a
fotocopiar al seu càrrec la documentació de l'Associació.
Article 38.
En els comptes corrents o llibretes d'estalvi, oberts en establiments de crèdit,
hauran de figurar les signatures del president, del vice-president,
del tresorer i del secretari.
Per poder disposar de fons, seran suficients dues signatures, una de les quals,
necessàriament, serà la del tresorer o bé la del president.
CAPÍTOL V
Dissolució.
Article 38.
L'Associació podrà ser dissolta:
a) Si així ho acorda l'Assemblea General, convocada expressament per a aquest fi en
convocatòria única i amb el vot favorable de més de la meitat de les persones presents
o representades.
b) Per les causes determinades en l'article 39 del Codi Civil.
c) Per sentència judicial ferma.
Article 39.
La dissolució de l'Associació obre el període de liquidació, fins a la fi del qual l'entitat
conservarà la seua entitat jurídica.
Els membres de la Junta Directiva en el moment de la dissolució es convertiran en liquidadors,
llevat que l'Assemblea General designe a altres, o bé els qui el jutge, en el seu cas, decidisca.
Correspon als liquidadors:
a) Vetlar per la integritat del patrimoni de l'Associació.
b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguen precises per a la
liquidació.
c) Cobrar els crèdits de l'Associació.
d) Liquidar el patrimoni i pagar als creditors.
e) Aplicar els bens sobrants de l'Associació als fins previstos pels Estatuts.
f) Sol·licitar la cancel·lació de les anotacions en el Registre corresponent.
En cas d'insolvència de l'Associació, l'òrgan de representació o, si és el cas, els liquidadors, han
de promoure immediatament l'oportú procediment concursal davant el jutge competent.
El romanent net que resulte de la liquidació es destinarà directament a fins benèfics i/o
docents, en concret a l'Institut d'Estudis Comarcals del Camp de Túria.
Els associats no respondran personalment dels deutes de l'Associació.
Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació, i la resta de persones que obren
en nom i representació de l'Associació, respondran davant d'aquesta i davant de tercers pels
danys causats i els deutes contrets per actes dolosos, culposos o negligents.
Bétera, a 29 de març de 2010
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