
 

 

Estatuts d’Amics dels Infants del Marroc (IMA) 

 

Capítol I. Nom, fins, domicili i relacions. 

 

Article 1 

Amb data 9 de gener de 2000, amb el nom d’Associació d’Amics dels Infants del Marroc (IMA) 
es constitueix, a la ciutat de Terrassa, una associació que es regirà pels presents Estatuts i les 
disposicions legals que li siguin aplicables. 

Amb data 28 de març de 2009 es modifiquen els estatuts per adaptar-los a la llei 4/2008 del 24 
d’abril de 2008 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques. 

Amb data 26 de novembre de 2017 es modifiquen alguns articles dels estatuts per a precisar-ne 
la modificació i facilitar la gestió de l’associació. 

 

Article 2 

L’IMA té per fins: 

1. Donar a conèixer la situació d’infants en situació d’abandonament o desemparament al 
Marroc. 

2. Promoure l’acolliment o la tutela d’infants en situació d’abandonament o desemparament 
al Marroc. 

3. Assessorar i donar suport a les famílies sol·licitants tant per a la constitució de l’acolliment 
o la tutela d’infants al Marroc com, si escau, per a la seva posterior adopció a Espanya. 

4. Defensar davant les administracions tot allò referit a l’acolliment o la tutela d’infants al 
Marroc i, si escau, la seva posterior adopció a Espanya. 

5. Vetllar per la transparència dels processos i tramitacions d’acolliment o de tutela d’infants 
al Marroc i, si escau, la seva posterior adopció a Espanya. 

6. Ajudar els infants en situació d’abandonament o desemparament al Marroc i de forma 
especial els acollits en institucions. 

7. Promoure trobades entre famílies que hagin acollit, tutelat o adoptat infants marroquins, 
facilitar la integració d’aquests infants en el nostre entorn i mantenir un contacte viu amb 
la realitat del Marroc tot mostrant respecte i comprensió envers la cultura i el poble 
marroquins. 

8. Contribuir a la lluita contra qualsevol forma de discriminació o violència cap a qualsevol 
persona o col·lectiu, ja sigui per raó de gènere, classe social, edat, origen nacional i/o ètnic, 
religió, diversitat funcional, orientació sexual o identitat de gènere, i en especial contra la 
discriminació de les dones i contra les actituds xenòfobes. 

No té com a finalitat la mediació en matèria d’adopció internacional. 

  



 

Per assolir els fins descrits, es duran a terme activitats com ara: 

• Sessions informatives preadoptives a famílies. 

• Elaboració de guies d’ajut i altra documentació en els processos de kafala. 

• Organització d’activitats de post adopció com xerrades, conferències, etc. 

• Divulgació de la situació dels infants desemparats al Marroc per mitjans tals com email, 
web i altres. 

• Trobades de les famílies. 

• Projectes d’ajuda i col·laboració amb les crèches del Marroc. 

• Relacions institucionals, tant amb les administracions catalanes i espanyoles, com amb les 
crèches i altres estaments del Marroc. 

• I totes aquelles altres que permetin assolir les finalitats descrites en aquest article 

 

Article 3 

IMA, constituïda sense ànim de lucre, per a complir els seus fins estatutaris pot: 

1. Consultar o contractar els/les professionals que estimi adients. 
2. Establir contactes o acords de col·laboració amb organismes públics i/o privats. 
3. Sol·licitar, tramitar i gestionar ajudes i subvencions d’organismes públics i/o privats. 

 

Article 4 

L’IMA, que té la seu a Barcelona, a l’Avinguda Diagonal 365, 1r 2a, desenvolupa les seves funcions 
majoritàriament a Catalunya. No obstant això, també podrà exercir funcions de forma puntual a 
la resta del territori espanyol. L’associació també pot establir delegacions territorials i federar-
se amb associacions afins. 

 

Article 5 

L’IMA es constitueix per temps indefinit. 

 

Capítol II. Membres, drets, deures i baixes. 

 

Article 6 

Pot ser membre de l’IMA qualsevol persona de qualsevol edat. 

La persona que vulgui ser-ne membre ha de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta 
Directiva, la qual prendrà una decisió en la primera reunió que tingui lloc. 

 

  



 

Article 7 

Els membres de l’IMA tenen els següents drets: 

1. Participar en les activitats de l’IMA. 
2. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. 
3. Elegir o ser elegits per als càrrecs de la Junta Directiva. 
4. Rebre informació sobre les activitats de l’IMA. 
5. Fer ús dels serveis comuns que l’IMA estableixi. 
6. Posseir un exemplar dels Estatuts. 

 

Article 8 

Els membres de l’IMA tenen els següents deures: 

1. Ajustar la seva actuació als Estatuts de l’IMA. 
2. Col·laborar en l’assoliment dels fins de l’IMA. 
3. Satisfer les quotes establertes per l’Assemblea General. 

 

Article 9 

Un membre de l’IMA serà baixa de l’IMA: 

1. Si així ho comunica per escrit a la Junta Directiva. 
2. Si no satisfà les quotes establertes per l’Assemblea General. 
3. Si no ajusta la seva actuació als Estatuts de l’IMA. 

 

Capítol III. Assemblea General. 

 

Article 10 

L’Assemblea General, òrgan suprem de decisió de l’IMA, està integrada per tots els membres de 
l’IMA reunits d’acord amb els Estatuts. 

 

Article 11 

L’Assemblea General es reuneix amb caràcter ordinari una vegada l’any per aprovar, si escau, la 
gestió de la Junta Directiva, el pla general d’actuació, l’estat de comptes i el pressupost anuals. 

L’Assemblea General, i només l’Assemblea General, té la facultat de modificar els estatuts. 

L’Assemblea General es reuneix amb caràcter extraordinari per prendre qualsevol altra decisió 
sempre que calgui o bé ho sol·liciti, pel cap baix, un deu per cent del total de membres de l’IMA. 
En aquest cas, l’Assemblea General s’ha de reunir en un període no superior a 20 dies després 
de la sol·licitud dirigida a la presidència i on s’expressi de manera clara i concreta la finalitat i 
l’ordre del dia a tractar. 

 



 

Article 12 

Les convocatòries de l’Assemblea General són cursades per la presidència a tots els membres 
amb una anticipació mínima de set dies, juntament amb l’ordre del dia. 

Les convocatòries de l’Assemblea General es poden fer tant per carta com per correu electrònic. 

L’Assemblea General es constitueix vàlidament, en primera convocatòria, si hi assisteixen la 
meitat més un dels membres. Si no es reuneix el "quòrum" suficient, se celebra l’Assemblea 
trenta minuts més tard, sigui quin sigui el nombre d’assistents. 

 

Article 13 

L’Assemblea General és presidida per la presidència de l’IMA que, en cas d’absència, és 
substituïda per la vice-presidència. 

La secretaria de l’IMA redacta acta de cada reunió de l’Assemblea General, la qual és llegida al 
començament de la reunió següent per tal que s’aprovi, si escau. 

L’Assemblea General pren acords per consens i, subsidiàriament, per majoria de vots dels/de les 
assistents. 

Qualsevol membre d’IMA pot delegar el seu vot tant per escrit com telemàticament en un altre 
que assisteixi a l’assemblea. 

 

Capítol IV. Junta Directiva. 

 

Article 14 

La Junta Directiva, òrgan executiu de l’IMA, està integrada per la presidència, la vice-presidència, 
la secretaria, la tresoreria i, si ho aprova l’Assemblea General, les vocalies. 

 

Article 15 

Els càrrecs de la Junta Directiva són elegits per l’Assemblea General. 

L’exercici dels càrrecs no és remunerat i té una durada de quatre anys susceptibles de reelecció. 

El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari de mandat pot esdevenir-
se per: 

1. Dimissió voluntària. 
2. Baixa com a membre de l’IMA. 
3. Malaltia que incapaciti per a l’exercici del càrrec. 

Les vacants produïdes en la Junta Directiva es cobreixen a la propera Assemblea General, tot i 
que, mentrestant, un membre de l’IMA pot ocupar provisionalment la vacant. 

 

  



 

Article 16 

La Junta Directiva té les facultats següents: 

1. Dirigir, administrar i representar l’IMA. 
2. Executar els acords de l’Assemblea General. 
3. Impulsar els fins estatutaris de l’IMA. 
4. Preparar anualment el pressupost de l’any vinent i l’estat de comptes del proppassat i 

sotmetre’ls a l’aprovació de l’Assemblea General. 

 

Article 17 

La Junta Directiva es reuneix ordinàriament amb la periodicitat que decideixen els seus membres 
i extraordinàriament quan la convoca amb aquest caràcter la presidència o ho sol·licita pel cap 
baix un terç dels seus membres. 

 

Article 18 

La Junta Directiva es constitueix vàlidament si hi assisteixen la meitat dels membres. 

La Junta Directiva pren acords per consens i, subsidiàriament, per majoria de vots dels assistents. 

 

Article 19 

La secretaria de l’IMA redacta acta de cada reunió de la Junta Directiva, la qual és llegida al 
començament de la reunió següent per tal que s’aprovi, si escau. 

 

Capítol V. Presidència i vicepresidència 

 

Article 20 

La presidència de l’IMA, que ho és també de la Junta Directiva, representa legalment l’IMA i 
convoca, presideix i dirigeix les reunions de l’Assemblea General i de la Junta directiva. 

La presidència és substituïda per la vice-presidència en cas d’absència o malaltia. 

La presidència podrà delegar, previ acord de la Junta Directiva, la representació legal d’IMA per 
a la signatura de documents, en especial les sol·licituds d’ajuts i subvencions d’organismes 
públics i/o privats, en qualsevol membre de la Junta Directiva. 

 

Capítol VI. Secretaria i tresoreria 

 

Article 21 

La secretaria de l’IMA, que ho és també de la Junta Directiva, custòdia la documentació de l’IMA, 
aixeca, redacta i signa les actes de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva i 



 

emet certificacions referents a la documentació sota la seva custòdia. 

La secretaria és substituïda per la tresoreria en cas d’absència o malaltia. 

La tresoreria de l’IMA custòdia la documentació econòmica de l’IMA, controla els seus recursos 
econòmics i n’elabora el pressupost i estat de comptes anuals. 

 

Capítol VII. Règim econòmic 

 

Article 22 

L’IMA no té patrimoni fundacional. 

Els recursos econòmics de l’IMA es nodreixen de les quotes dels membres que aprova 
l’Assemblea General, de les subvencions oficials o particulars, de les donacions, herències o 
llegats, de les rendes del propi patrimoni, i d’altres ingressos que puguin obtenir-se. 

 

Capítol VIII. Dissolució 

 

Article 23 

L’IMA pot dissoldre’s per acord de l’Assemblea General convocada expressament amb aquesta 
finalitat. 

L’Assemblea General que acorda la dissolució pot nomenar una comissió liquidadora, la qual, un 
cop ateses les responsabilitats econòmiques pendents, lliuri els recursos econòmics romanents, 
si n’hi ha, a un organisme amb finalitats semblants. 

 

 

 

 

Es fa constar que aquests estatuts són els aprovats en data 26/11/2017 i contenen les 
modificacions aprovades en l’assemblea general de data 28/2/2018. 


