Estatuts de la Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears

ESTATUTS
PLATAFORMA DE VOLUNTARIAT DE LES ILLES BALEARS
TÍTOL I
DE LA PLATAFORMA DE VOLUNTARIAT DE LES ILLES BALEARS
(PLAVIB)
Article 1er: Naturalesa
La Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears (Plataforma d’aquí en
endavant) és una Federació d’Entitats sense ànim de lucre, amb personalitat
jurídica pròpia, independent de la de les persones o entitats associades i amb
plena capacitat per al compliment de les seves finalitats, que es regeix pels
presents Estatuts, a l’emparament de la Constitució Espanyola, de la Llei
Orgànica 1/2002, de 2 de març reguladora del Dret d’Associació, de la Llei
11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears i normes
complementàries.
En queda exclòs qualsevol ànim de lucre.
Article 2n: Denominació, àmbit i durada
La seva denominació és “Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears”
El seu àmbit territorial és la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la seva
durada serà indefinida.
Article 3r: Domicili
El domicili social es fixarà al carrer Arquitecte Bennàssar, 73, 07004 de Palma,
sense que això perjudiqui que pel desenvolupament de les seves activitats,
s’utilitzin els locals que es creguin oportuns en qualsevol lloc de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
El canvi de domicili es podrà realitzar previ acord de la Comissió Executiva en
funció de les necessitats de la Plataforma.

Article 4art: Finalitats i activitats
1. Promoure el voluntariat a la societat, i sensibilitzar a aquesta del seu valor
solidari i transformador.
2. Intercanviar experiències de feina i facilitar la col·laboració entre els
components de la Plataforma i d’altres plataformes establertes a l’Estat
Espanyol.
3. Estudiar la realitat jurídica existent i promoure en conseqüència els marcs
jurídics que permetin potenciar el voluntariat.
4. Participar de forma permanent a l’elaboració de propostes sobre polítiques
i programes de voluntariat que desenvolupi l’administració a tots els nivells.
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5. Servir de marc per a la defensa dels interessos i la independència de les
entitats en la seva labor de promoció del voluntariat.
6. Qualsevol altra finalitat de foment, desenvolupament i enfortiment del
voluntariat.
Per aconseguir les finalitats la Plataforma promourà i realitzarà activitats de
formació, assessorament i sensibilització en temàtica sobre voluntariat, a més
d’intercanvis, trobades, tallers, seminaris i altres proposades per les membres
de la Plataforma.
Art. 5è: Composició
Podran ser membres de la Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears les
persones físiques o jurídiques, que complint els requisits exigits, siguin
admeses per l’Assemblea General.

TÍTOL II
DE LES MEMBRES
Article 6è: Classes i requisits
1.- Membres de Ple Dret:
Podran ser membres de ple dret les entitats privades sense ànim de lucre amb
personalitat jurídica pròpia que puguin acreditar servei permanent de
voluntariat, que respectin el codi ètic i que duguin, com a mínim, dos anys en
funcionament amb voluntaris.
Requisits de les entitats que sol·licitin la inclusió en la Plataforma de Voluntariat
de les Illes Balears:
a) Ser entitats sense ànim de lucre inscrites en el registre que pertoqui de la
CAIB.
b) Que la seva tasca estigui basada en la solidaritat, la gratuïtat i l’altruisme.
c) Que desenvolupi la seva activitat dins el marc del voluntariat.
d) Compromís del compliment del codi ètic del voluntariat.
e) Constituïdes fa dos anys com a mínim.
2.- Membres Adherides:
Entitats jurídiques sense ànim de lucre, que participen en la realització d’alguns
objectius però no poden ser membres de ple dret per no reunir algun dels
requisits estipulats a l’apartat 1 del present article, i aquelles entitats que
reunint les condicions per ser membres de ple dret manifesten la seva voluntat
de formar part de la Plataforma com a membres adherides.
Requisits d’aquestes membres:
a) Que la seva tasca estigui basada en la solidaritat, la gratuïtat i l’altruisme
b) Que desenvolupi la seva activitat dins el marc del voluntariat
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c) Compromís del compliment del codi ètic del voluntariat
3.- Membres Col·laboradores:
Persones físiques o jurídiques que col·laboren en accions puntuals de la
Plataforma per a la consecució d’un o varis objectius d’aquesta.
Article 7è: Drets de les Membres
1.- Són drets de les Membres de Ple Dret:
a) Participar a la Plataforma i rebre informació sobre les seves activitats.
b) Participar en els Òrgans de Govern amb veu i vot, d’acord amb les
especificacions dels Estatuts i, si es dóna el cas, del Reglament de Règim
Intern.
c) Expressar les seves opinions, suggeriments i crítiques davant els Òrgans de
Govern de la Plataforma.
d) Beneficiar-se dels serveis que pugui prestar la Plataforma.
e) Obtenir el suport de la Plataforma sempre que així ho acordi l’Assemblea
f) General de la mateixa, o la Comissió Executiva entre assemblees.
g) Ser persona electora i elegible per a càrrecs de representació.
h) Rebre informació sobre els acords adoptats pels òrgans de la Plataforma.
i) A ser escoltada amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries
contra l’entitat i a ser informada dels fets que donin lloc a tals mesures,
havent de ser motivat l’acord que, en el seu cas, imposi la sanció.
j) A impugnar els acords dels òrgans de la Plataforma que estimi contraris a
la llei o als Estatuts.
2.- Són drets de les Membres Adherides:
a) Participar a les assemblees, comissions de treball i altres activitats amb veu
però sense vot.

3.- Són drets de les Membres Col·laboradores:
a) Participar amb veu i sense vot, a requeriment de la Plataforma com a
persones físiques o jurídiques convidades, a les assemblees o activitats que
facin referència a aspectes relacionats amb la seva col·laboració.
Article 8è: Deures de les Membres
1.- Són deures de les Membres de Ple Dret:
a) Participar a les activitats i òrgans de govern de la Plataforma.
b) Compartir les finalitats de la Plataforma i col·laborar per a la consecució de
les mateixes.
c) Estar al dia del pagament de la quota, que fixarà anualment l’assemblea
d) quan aprovi el pressupost.
e) Complir el disposat en els presents Estatuts, el Reglament de Règim Intern,
i els acords adoptats pels Òrgans de Govern de la Plataforma.
f) Comunicar als Òrgans de Govern de la Plataforma qualsevol canvi
estatutari, de composició d’òrgans directius, d’implantació, així com els
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projectes de treball anuals de les seves respectives entitats de treball
voluntari.
g) Subscriure el codi ètic de les organitzacions de voluntariat i comprometre’s
al seu compliment.
2.- Són deures de les Membres Adherides:
h) Complir les responsabilitats adquirides amb la Plataforma estant obligades
al pagament de la quota anual que fixarà l’assemblea.
i) Comunicar als Òrgans de Govern de la Plataforma qualsevol canvi
estatutari, de composició d’òrgans directius, d’implantació, així com els
projectes de treball anuals de les seves respectives entitats de treball
voluntari.
j) Subscriure el codi ètic de les organitzacions de voluntariat i comprometre’s
al seu compliment.
3.- Són deures de les Membres Col·laboradores:
a) Complir les responsabilitats adquirides amb la Plataforma.
b) Subscriure el codi ètic de les organitzacions de voluntariat i comprometre’s
al seu compliment.
Article 10è: Pèrdua de la condició de Membre
La condició de membre es perdrà:
a) Per dissolució de l’Entitat Membre.
b) Per decisió de l’Entitat Membre (baixa voluntària)
c) Per impagament de les quotes, d’acord amb el que estableix el
d) reglament de règim intern.
e) Per manca de compliment del Codi Ètic del voluntariat.
f) Per a qualsevol incompliment greu dels deures de les Membres, segons el
g) recollit en els presents estatuts i/o en el Reglament del Règim Intern.
Articles 11è: Separació Voluntària
1.- Les entitats membres tenen dret a separar-se voluntàriament de la
Plataforma en qualsevol moment.

TÍTOL III
DE L’ASSEMBLEA GENERAL, LA COMISSIÓ EXECUTIVA I DE LA
FORMA D’ADMINISTRACIÓ
Article 12è: Enumeració d’Òrgans Directius
Els òrgans directius de la Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears són:
a) L’Assemblea General
b) La Comissió Executiva
Capítol Primer: De l’Assemblea General
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Article 13è: Tipus i Convocatòria
1.- L’Assemblea General pot reunir-se amb caràcter ordinari i extraordinari.
2.- L’Assemblea General Ordinària es reunirà, prèvia convocatòria de la
Comissió Executiva, una vegada a l’any, quedant constituïda en primera
convocatòria amb l’assistència de al menys 2/3 de les Membres de Ple Dret, i
en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre de membres presents.
3.- L’Assemblea General Extraordinària es reunirà per convocatòria de la
Comissió Executiva o quan ho sol·liciti un nombre no inferior al 10% de les
Membres de Ple Dret assenyalant els assumptes a tractar en ambdós casos.
4.- Les convocatòries es realitzaran per carta dirigida nominalment a cada un
de les membres.
5.- Els assumptes a tractar s’especificaran a l’ordre del dia que s’acompanyarà
a la convocatòria.
6.- Les reunions hauran de convocar-se almenys amb quinze dies d’antelació.
7.- La segona convocatòria haurà de celebrar-se mitja hora després de la
primera.
Article 14è: Composició de l’Assemblea General
1.- L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de la Plataforma i estarà
composada per tots els membres d’aquesta, segon el recollit a l’article 6è dels
presents Estatuts.
2.- Cada Membre de Ple Dret tindrà dret a un vot.
3.- L’Assemblea General es constituirà vàlidament, prèvia convocatòria
efectuada quinze dies abans de la reunió, quan concorrin a ella, presents o
representades, en primera convocatòria amb l’assistència de al menys 2/3 de
les Membres de Ple Dret, i en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre
de membres presents. La presidència i la secretaria de la Comissió Executiva
també ho seran de l’Assemblea General.
4.- L’Assemblea General es convocarà per la Comissió Executiva, amb caràcter
extraordinari, quan ho sol·liciti un nombre d’associades no inferior al 10%.
5.- Els acords de l’Assemblea General s’adoptaran per majoria simple de les
persones presents, quan els vots afirmatius superin els negatius. No obstant,
requeriran majoria qualificada de les persones presents, que resultarà quan els
vots afirmatius superin la meitat, els acords relatius a dissolució de l’entitat,
modificació dels Estatuts, disposició o alienació de béns i remuneració de les
membres de l’òrgan de representació.
Article 15è: Competències de l’Assemblea General
Correspon a l’Assemblea General les següents funcions:
1.- Definir la política general de la Plataforma.
2.- Marcar els objectius a complir en el període entre Assemblees, efectuant
manaments a la Comissió Executiva de la Plataforma per al compliment dels
objectius marcats y aprovar el programa anual.
3.- Aprovar, si procedeix, la Memòria Anual, Estat de Comptes, Balanç de
situació i projectes de pressupostos presentats per a la Comissió Executiva.
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4.- Aprovar, si procedeix, la gestió de la Comissió Executiva.
5.- Fixar les quotes, despeses i altres aportacions de les membres.
6.- Aprovar, si procedeix, l’admissió i expulsió de totes les classes de Membres.
7.- Elegir i cessar a les Membres de la Comissió Executiva.
8.- Aprovar o modificar els reglaments que es disposin.
9.- Modificar els Estatuts.
10.- Acordar la dissolució de la Plataforma i designar la Comissió Liquidadora.
11.- Aprovar la constitució o inclusió de la Plataforma Regional en altres entitats
d’àmbit regional, nacional o internacional.
12.- Sol·licitar la declaració d’entitat d’utilitat pública.
13.- Fixar la política general de contractació de personal.
14.- Deliberar, si procedeix, sobre quantes qüestions sotmeti a la seva
consideració la Presidència, la Comissió Executiva o un terç de les Membres.
15.- Ratificar, si procedeix, la designació de la Secretaria Tècnica realitzada per
la Comissió Executiva, el règim de funcionament i competències del qual es
regularan reglamentàriament.
16.- Designar als dos Censors de Comptes.
17.- Aprovar el Codi Ètic i les seves possibles modificacions.
18.- Qualsevol altre assumpte que per la seva importància sigui precís sotmetre
a Assemblea.
Capítol Segon: De la Comissió Executiva
Article 16è Comissió Executiva
1.- La Comissió Executiva és l’òrgan encarregat d’executar els acords de
l’Assemblea General, promou la coordinació i assumeix la direcció i
representació de la Plataforma quan l’assemblea general no està reunida.
2.- El temps de manament serà de dos anys, amb un termini màxim de dues
legislatures consecutives. Tots els càrrecs de la Comissió Executiva tindran
caràcter gratuït, sense perjudici del seu dret a que els hi siguin reemborsades
les despeses ocasionades de l’acompliment de les seves funcions.
3.- Es reunirà com a mínim un cop per trimestre, més les reunions
extraordinàries que es considerin oportunes.
4.- La Comissió Executiva delegarà la representació en qui consideri oportú
quan l’assumpte o la impossibilitat de les membres de dit òrgan aconsellin tal
mesura.
Article 17è: Composició de la Comissió Executiva
1.- La Comissió Executiva estarà formada pel President/a, Secretari/a,
Tresorer/a i un nombre de Vocalies entre 1 i 8. Aquestes vocalies tindran
caràcter representatiu de les diferents illes.
2.- Els i les membres de la Comissió Executiva seran persones físiques, en
representació de les persones jurídiques membres de ple dret de l’Assemblea
General, anomenats i cessats per la mateixa.
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Article 18 è: Competències de la Comissió Executiva
Correspon a la Comissió Executiva les següents funcions:
a) Vetllar i executar els acords presos per l'Assemblea.
b) Elevar a l’aprovació de l'Assemblea l’informe de Gestió, la Memòria i el
Programa anual, així com l’Estat de Comptes, Balanç de Situació i el
Pressupost.
c) Presentar els informes sobre les entitats perquè l'Assemblea General pugui
admetre o desestimar la seva sol·licitud d’admissió com Entitats membres
de la Plataforma.
d) Establir comissions de treball per a qüestions concretes i coordinar-les.
e) Convidar a les entitats a sol·licitar la seva admissió com a Membres de Ple
Dret, Adherides i com a Col·laboradores de la Plataforma.
f) Designar la Gerència de la Plataforma, i contractar al personal segons la
política marcada per l'Assemblea General.
g) Emetre els informes i dictàmens que li siguin sol·licitats o acordi per pròpia
iniciativa.
h) Informar sobre la interpretació, en cada cas, del Reglament de Règim
Intern, que haurà de ser ratificada per l'Assemblea General.
i) Vetllar perquè totes les membres de la Plataforma compleixin els Estatuts i
els Reglaments Interns.
j) Dictar resolucions entre Assemblees que es considerin necessàries per al
bon funcionament i administració de la Plataforma i no es contradiguin amb
els Estatuts ni amb els Reglaments Interns.
k) Convidar a les seves reunions a aquelles persones que estimi convenient en
qualitat d’experts o tècnics que podran aportar els seus coneixements al
treball de la Comissió Executiva i/o comissions específiques de treball.
l) Delegar la representació en qui consideri oportú.
m) Admetre i acomiadar al personal contractat segons el que marqui el
Reglament de Règim Intern.
Capítol tercer: De les persones membres de la Comissió Executiva
Article 19 è: Funcions de Presidència
Són funcions de Presidència:
a) Presidir l'Assemblea General i les reunions de la Comissió Executiva.
b) Representar a la Plataforma davant tot tipus d’organismes públics i privats
dintre i fora de l'Estat Espanyol.
c) Delegar la seva representativitat quan ho consideri convenient.
d) Executar els acords adoptats per la Comissió Permanent.
e) Convocar i aixecar les reunions que celebrin tant l'Assemblea General com
la Comissió Permanent.
f) Donar el vist-i-plau a les actes i certificacions aixecades per la Secretaria.
g) Ordenar els pagaments.
h) Impulsar, dirigir i coordinar els treballs de la Comissió Permanent.
i) Actuar en nom de la Plataforma i de manera mancomunada amb la
Tresoreria o Secretaria en els següents passos:
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1) Atorgament de tota classe d’escriptures, documents públics, i privats
consistents a comprar, vendre, gravar o hipotecar immobles i cedir-los
o prendre’ls en arrendament.
2) Tenir signatura en els diferents comptes bancàries que s’obrin aquest
efecte.
3) Realització de pagaments,
4) Negociació i contractació de préstecs, o qualsevol altre operació
d’endeutament.
j) Actuar en representació de la Plataforma per ell mateix en els següents
casos:
1) Realitzar cobraments de quantes quantitats es deguin a la Plataforma
fins i tot de la Hisenda Pública i de la Tresoreria i davant el Banc
d'Espanya.
2) Acceptar donacions, llegats, herències, rebre subvencions i qualsevol
altre acte equivalent.
k) Organitzar i disposar el funcionament diari de la Plataforma en la totalitat
de les activitats.
l) Adoptar les mesures de caràcter urgent que consideri necessàries per al
bon govern i administració de la Plataforma previ avís a la Comissió
Permanent i obtenint la seva ratificació per la mateixa a posteriori.
m) Aquelles altres que li atribueixi el Reglament de Règim Intern.
Article 20è.- Funcions de la Secretaria
Corresponen a la Secretaria les següents funcions:
a) Intervenir com a tal en tots els actes de la Plataforma, Assemblea General
i Comissió Permanent, formulant les convocatòries i instant-les.
b) Redactar amb el vist-i-plau de la Presidència tant la documentació social
com les actes de les reunions de l'Assemblea General i de la Comissió
Executiva i subscriure-la.
c) Dur i custodiar els arxius, el llibre Registre d'Entitats Membres i el llibre
d'Actes.
d) Supervisar la Secretaria Administrativa.
e) Expedir amb el vist-i-plau de la Presidència les certificacions que se
sol·licitin pels interessats, i aquella documentació que així ho requereixi.
Article 21.- Funcions de la Tresoreria
a) Custodiar els fons de la Plataforma i cuidar de l’ordre i bona marxa de la
caixa social, incloses les quantitats concedides per les Institucions de l'Estat,
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de les Administracions Locals o
qualsevol altra que es concedís.
b) Pagar els deslliuraments que autoritzi el President.
c) Informar periòdicament a la Comissió Executiva de la situació econòmica de
la Plataforma.
d) Elaborar el Projecte de Pressupostos.
i) Supervisar la comptabilitat, l’inventari, els informes d’estat de comptes i tot
allò que sigui necessari per a complir amb les seves anteriors funcions.
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f) Recaptar les quotes de les membres i qualsevol cobrament periòdic i/o
extraordinari.

Article 22- Funcions dels Vocalies
a) Són triades per l'Assemblea General i exerciran les funcions encomanades
per la Comissió Executiva i la pròpia Assemblea.
Capítol Quart: Dels censors de comptes
Article 23è – Funcions dels censors de comptes
a) Seran triats en Assemblea General per un període d'un any.
b) Es designaran com a Censors de Comptes dues organitzacions, triades entre
les Entitats Membres, que no formin part de la Comissió Executiva. Aquelles al
seu torn designaran al seu representant per a realitzar la esmentada tasca.
c) Seran funcions del Censor de Comptes:
1) Supervisar i donar el vist-i-plau al informe econòmic i balanç anual.
2) Estudiar el pressupost anual.
Capítol Cinquè: De les comissions específiques de treball
Article 24è: Comissions Específiques de Treball
Es poden establir comissions de treball, en funció de les necessitats de la
Plataforma, creades per l’Assemblea General o la Comissió Executiva, poden
participar-hi persones alienes a la Plataforma i les seves conclusions són
merament informatives.
Les presideix i coordina una o vàries membres de la Comissió Executiva o la
persona amb qui deleguin.

TÍTOL IV
DEL RÈGIM ECONÒMIC
Article 25 - Règim econòmic
a) El patrimoni de la Plataforma estarà format pel conjunt dels seus drets de
caràcter real o personal i el de les seves obligacions.
b) Els recursos econòmics de la Plataforma estaran constituïts per:
1) Les quotes que satisfan les membres.
2) Les subvencions, donacions, donatius, llegats i herències que es facin a
favor de la mateixa.
3) Els béns propis, mobles i immobles.
4) El rendiment del seu patrimoni.
5) Qualsevol altra aportació que s’obtingui per a ser destinada al
compliment de les finalitats de la Plataforma.
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6) El pressupost s’ajustarà al finançament de les activitats segons els
acords presos en Assemblea General i/o el que s’estableix en el
Reglament de règim Intern.
c) La Plataforma manca de patrimoni inicial, i el tancament de l’exercici
associatiu coincidirà amb l’últim dia de l'any natural.
TÍTOL V
DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
Article 26è.- Modificació d'estatuts
Els presents Estatuts només podran ser modificats en virtut d'acord de
l'Assemblea General Extraordinària que haurà de ser adoptat per 2/3 de les
persones delegades de les Entitats Membres de Ple Dret presents.
La proposta de modificació serà realitzada per la Comissió Executiva o per la
meitat més un de les Entitats Membres de Ple Dret de la Plataforma.
TÍTOL VI
DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ
Article 27è.- Dissolució i liquidació
La Plataforma es dissoldrà per les següents causes:
1) Voluntat de les seves membres.
2) Per les causes generals de dissolució de qualsevol associació recollides en
l’article 39 del Codi Civil.
3) Per sentència judicial.
Quan la decisió correspon a l'Assemblea General, convocada a tal fi, l'acord
haurà de ser adoptat pels dos terços de les persones delegades de les Entitats
Membres.
Article 28è.- Liquidació del patrimoni
a) Aprovada la dissolució de la Plataforma o a decisió, si escau, per l’autoritat
judicial es procedirà a triar per l'Assemblea una Comissió liquidadora del
patrimoni.
b) L'Assemblea General conservarà durant el període de liquidació la plenitud
de poders i facultats que tenia amb anterioritat a l’acord de dissolució.
c) La Comissió Liquidadora, una vegada satisfetes els deutes de la Plataforma
i si existís sobrant líquid ho destinarà íntegrament a fins benèfiques
d’interès general, que tendeixin a promoure el voluntariat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
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En tot allò que no preveu aquests estatuts la Plataforma de Voluntariat de les
Illes Balears es regirà per la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de Març, reguladora
del Dret d’Associació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
Formaran part de la plataforma com a membres de Ple Dret, la ONCE, i
qualsevol entitat amb igual naturalesa jurídica que ho sol·liciti i compleixi els
requisits marcats a l’article 6è.

