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Tres entitats satisfetes
del Club de Suport Associatiu 

Merche García,
emprenedora social
Ashoka
Merche García, educadora soci-
al, directora del Esplai La Florida 
(L’Hospitalet, Barcelona) i pa-
trona de la Fundació Catalana 
de l’Esplai, ha estat escollida per 
Ashoka com a emprenedora so-
cial pel foment de l’educació en 
el temps de lleure.
Merche García desenvolupa un 
treball molt intens en la promo-
ció de l’educació en el temps de 
lleure a Catalunya i des de fa un 
temps també impulsa l’extensió 
dels models dels centres d’esplai 
a la resta d’Espanya. 
Ashoka és una organització 
mundial que identifica i inver-
teix en idees innovadores en 
mans d’emprenedors socials 
per impulsar canvis estructurals. 
Ashoka compta amb una xarxa 
de més de 2.000 emprenedors 
socials en més de 60 països.

Tresoreria compartida al 
Tercer Sector  
Enfortir les relacions entre el 
Tercer Sector Social i les entitats 
financeres de Catalunya va ser 
l’objectiu de la jornada Invertir 
en les persones. Entitats finan-
ceres i Tercer Sector Social, que 
es va fer el 16 de desembre de 
2010 al Caixafòrum, organitza-
da per la Taula del Tercer Sector 
Social. 
A la jornada hi va haver una tau-
la rodona, “Iniciatives del Tercer 
Sector per donar resposta a les 
pròpies necessitats financeres”, 
on va intervenir Sergi Valentín, 
responsable de finances de la 
Fundació Catalana de l’Esplai 
que va explicar l’experiència de 
Tresoreria compartida o “cash 
pooling” que desenvolupa la 
Fundació. També van intervenir 
representants de Fiare, COOP 
57 i l’empresa social IUNA (de 
Xile), amb la moderació de Lean-
dre Calsina de la Creu Roja. 

Breus

SUPORT ASSOCIATIU

El 2 d’agost acaba el termini 
de què disposen les associaci-
ons i les fundacions catalanes 
per adaptar els seus estatuts a 

la llei 4/2008 de 24 d’abril del 
Llibre tercer del Codi Civil de 
Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques.  

D’acord amb la disposició transi-
tòria primera, les associacions i 
fundacions que no adaptin els 
seus estatuts abans del 2 d’agost 
no podran obtenir ajuts ni sub-
vencions de l’Administració de 
la Generalitat.

Incompliment greu
en cas de fundacions
En el cas de les fundacions, a més, 
la llei indica expressament que la 
no adaptació dels estatuts en el dit 

Les entitats que no tinguin els estatuts
adaptats perdran el dret a rebre subvencions 

Sempre ens hem sentit recolzats

LALI OLIVER, Justícia i Pau

Des de fa bastants anys, a Justícia i Pau comptem 
amb Suport Associatiu per a tres àrees: comp-
tabilitat, informàtica i el programa de gestió de 
socis. Al principi, el Suport comptable es limitava 
a ser una revisió trimestral, però des de fa quatre 
anys es basa en realitzar la comptabilitat de l’en-
titat, un servei que ens funciona molt bé, ja que 

A Casa Orlandai comptem amb l’assessorament 
laboral, fiscal i comptable de Suport Associatiu. 
Utilitzem els programes de gestió de socis, fac-
turació, caixa i comptabilitat. Rebem un servei 
personalitzat en gestió associativa i formació 
especialitzada en Entitats del Tercer Sector. Grà-

A Actuavallès confiem bona part de la gestió 
ordinària de l’entitat en Suport Associatiu; 
rebem els servei de comptabilitat i la gestió 
de recursos humans. A banda dels serveis 
que rebem de manera continuada, confiem en 
Suport Associatiu per resoldre dubtes i pro-

sempre hem treballat amb la mateixa persona i coneix 
molt bé el funcionament de Justícia i Pau en aquest 
àmbit. Pel que fa al Suport informàtic, es tracta de re-
bre un manteniment del nostre equipament i resoldre 
problemes i dubtes que ens vagin sorgint. En tots dos 
casos, sempre hem rebut una atenció ràpida i eficaç, 
que ens ajuda a millorar el dia a dia de l’entitat.

cies a la implantació del programa de comptabilitat 
i l’assessorament personalitzat la gestió de la nos-
tra entitat ha fet un gir de 180 graus. Comptar amb 
l’acompanyament del nostre tècnic en la confecció 
dels comptes anuals i auditories aporta seguretat i 
confiança.

blemes que apareixen en el funcionament diari; 
per a nosaltres això representa el fet diferencial 
respecte a un altre proveïdor de serveis, sempre 
ens hem sentit recolzats i escoltats en les nostres 
inquietuds, sempre se’ns ofereix una resposta, una 
orientació i... un suport.

termini és un incompliment greu de 
les obligacions del càrrec de patró. 

En aquest cas, el protectorat pot 
exercir les accions legals que cor-
responguin contra els patrons. 

Aquesta normativa no resulta 
d’aplicació a les associacions es-
portives inscrites a la Secretaria 
General de l’Esport ni a les asso-
ciacions laborals inscrites al De-
partament de Treball. 

Campanya de Suport Jurídic

En resposta a la multitud de de-
mandes rebudes, el departament 
jurídic de Suport Associatiu ha 
iniciat una campanya per facilitar 
l’adaptació a la llei per a aquelles 
entitats que encara no hagin fet 
els tràmits necessaris o no tinguin 
la seguretat que els seus estatuts 
estiguin d’acord amb la legislació 
vigent. 

Les associacions sòcies del Club 
de Suport podran fer aquesta 
adaptació de mínims a la nova 
llei per un cost de 150€. 

Suport Associatiu

tel. 93 474 74 01
juridic@suport.org.

Ens ajuda a millorar el dia a dia

Ens aporta seguretat i confiança

ALBERTO CAPITÁN, Actuavallès

El 2 d’agost finalitza el termini per fer les adaptacions d’estatuts

NATÀLIA OLIETE , Casa Orlandai


