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PREÀMBUL
TÍTOL I - DENOMINACIÓ,
FINALITATS, ÀMBIT I DOMICILI

La Federació d’Organitzacions per a la Justícia Global (en endavant «Lafede.cat») fa seu
l’esperit i finalitats amb les quals es van constituir i actuen la Federació Catalana d’ONG
per la Pau –FCONGP–, la Federació Catalana d’ONG per als Drets Humans –FCONGDH–, i la
Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament –FCONGD–, i vol fer un pas endavant
per tal d’enfortir l’actuació i la col·laboració entre les organitzacions que treballen en aquests
àmbits. Per això, Lafede.cat manté relacions de màxima col·laboració amb aquestes altres
tres federacions mentre continuïn actives, i vol ser continuadora de la seva tasca un cop
deixin d’actuar i, en concret, en els tres àmbits de treball: la promoció de la pau, els drets
humans i cooperació al desenvolupament.

TÍTOL II - DELS MEMBRES, LLURS
DRETS I OBLIGACIONS
TÍTOL III - DE l’ORGANITZACIÓ
I EL FUNCIONAMENT
TÍTOL IV - DE LA MODIFICACIÓ
DELS ESTATUTS
TÍTOL V - DEL RÈGIM ECONÒMIC
TÍTOL VI - DEL RÈGIM SANCIONADOR
TÍTOL VII - DE LA DISSOLUCIÓ
I LIQUIDACIÓ
TÍTOL VIII - JURISDICCIÓ
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TÍTOL I - DENOMINACIÓ,
FINALITATS, ÀMBIT I DOMICILI
b.
Article 1
Lafede.cat regula les seves activitats d’acord amb el que
estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques;
la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret
d’associació, i els seus estatuts.

c.

d.
Article 2
Lafede.cat té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena
d’obrar per administrar i disposar dels seus béns i cabals i
de les finalitats que es proposa.

e.
f.

Article 3
g.
3.1. Lafede.cat es proposa les finalitats següents:
a. Fomentar, organitzar i portar a terme les actuacions
coordinades i conjuntes de les entitats associades per
al foment i la defensa d’una cultura de pau, els drets

h.

humans i la cooperació al desenvolupament dels països
empobrits.
Facilitar la relació amb les institucions públiques
i privades catalanes en qüestions del foment i la
defensa de la pau, els drets humans i de la cooperació
al desenvolupament que afectin la globalitat de les
entitats associades.
Dur a terme un seguiment dels fons públics destinats al
foment i la defensa de la pau , els drets humans i l’ajuda
d’emergència, l’acció humanitària i/o el desenvolupament
en tot l’àmbit català, i, per extensió, de l’espanyol i
l’europeu, de forma rigorosa i crítica.
Defensar els valors de la pau, la justícia i la solidaritat
que ens mouen, amb l’objectiu últim de contribuir a
l’eradicació de la pobresa i l’establiment de la justícia
social, amb la utilització de diferents instruments.
Crear un lloc de trobada i debat entre les entitats que
es dediquen a aquestes finalitats.
Sensibilitzar la societat catalana en favor dels valors
de la cooperació al desenvolupament, la pau, els drets
humans i la solidaritat.
Fomentar el treball en xarxa a escala nacional, estatal
i internacional entre les entitats que es dediquen en
aquestes finalitats.
Promoure la participació i la formació de voluntariat a
les entitats federades.

En queda exclòs tot ànim de lucre.
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3.2. Les activitats que es duran a terme seran:

Article 5

a. Promoure xarxes, campanyes, manifestos i actes
d’entitats associades i propis.
b. Actuar d’intermediaris entre les entitats i les
administracions públiques i privades.
c. Elaborar informes de denúncia i d’incidència.
d. Donar informació i formació a la ciutadania en temes
de pau, drets humans i desenvolupament.
e. I totes aquelles altres que es creguin necessàries per la
consecució de les seves finalitats.

Lafede.cat té una durada indefinida, tindrà el seu àmbit
majoritari d’actuació en tot el territori de Catalunya i
disposarà d’una estructura adequada a les seves finalitats.
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Article 4
El domicili de Lafede.cat s’estableix a Barcelona, al carrer
Tàpies 1-3.
A més, es podran crear delegacions territorials per a
l’expansió i el desenvolupament de les seves activitats. El
canvi de la seu social serà facultat de l’Assemblea General,
mentre que la constitució de delegacions o de locals
secundaris per a l’actuació, serà atribució de la Junta
Directiva, tot informant-ne oportunament l’Assemblea.

TÍTOL VII - DE LA DISSOLUCIÓ
I LIQUIDACIÓ
TÍTOL VIII - JURISDICCIÓ
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TÍTOL II - DELS MEMBRES, LLURS
DRETS I OBLIGACIONS
d.
Article 6
Lafede.cat està formada per membres associats o
ordinaris i membres col·laboradors o observadors.
6.1. Podran formar part de Lafede.cat com a
membres associats o ordinaris les organitzacions no
governamentals que compleixin els requisits següents:
a. No tenir afany i/o finalitat de lucre, ni ser sectàries o
discriminatòries.
b. Tenir com a finalitat principal la promoció de la
cultura de pau, la defensa i difusió dels drets
humans, la solidaritat internacional o la cooperació
al desenvolupament, mitjançant projectes de
desenvolupament al Sud en qualsevol àmbit, ajut
humanitari i d’emergència, inversions ètiques, comerç
just, sensibilització social, recerca, reflexió, formació,
incidència política o cultural, o qualsevol altra
activitat que contribueixi a l’eradicació de la pobresa
o a la justícia social, tant en l’àmbit nacional com
internacional.
c. Haver desenvolupat activitats d’aquestes
característiques dins del territori de Catalunya durant

e.

f.

g.
h.

i.

un període mínim de dos anys anteriors a la sol·licitud
d’admissió.
Gaudir d’independència orgànica i jeràrquica de les
administracions i institucions públiques, partits polítics
o grups empresarials privats. S’entendrà que no són
independents aquelles organitzacions que hagin estat
creades o depenguin orgànicament o funcionalment
d’aquest tipus d’institucions o entitats o que tinguin
estatutàriament als seus òrgans de direcció persones
designades per aquelles.
Gaudir d’autonomia de gestió respecte de qualsevol
altra entitat. Això exigeix, almenys, gaudir de
personalitat jurídica pròpia, òrgans decisoris separats
i gestió pròpia, encara que hi hagi alguna relació o
vinculació amb aquestes altres entitats. En tot cas, cal
que aquesta relació o vinculació sigui pública.
Posseir autonomia i capacitat de gestió pròpia en
relació amb la direcció, quan aquesta estigui fora de
Catalunya.
Tenir una estructura i organització estables.
Disposar d’un registre de persones associades o
col·laboradores, donants i voluntàries que superin
en nombre i representació el grup de persones
fundadores.
Incloure mecanismes transparents i participatius que
assegurin l’escrutini i el debat públic sobre les seves
polítiques, pràctiques i funcionament econòmic.
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j. Abraçar una voluntat de ser agent de canvi social
d’acord amb els valors de la democràcia, el pluralisme,
la no discriminació, la defensa de la dignitat humana,
l’autonomia i la participació.
k. Disposar de local social o seu virtual i un volum
d’activitat demostrable a Catalunya.
l. Acceptar els Estatuts i el Codi ètic de Lafede.cat.

Article 7

6.2. També podran formar part de Lafede.cat, com
a entitats associades, les xarxes, plataformes,
coordinadores, federacions o altres associacions
civils constituïdes legalment a Catalunya que,
d’acord amb els seus estatuts, actuïn en un
determinat àmbit territorial dins de Catalunya i que
tinguin exclusivament com a membres o associats
organitzacions no governamentals que compleixin
substancialment els mateixos requisits dels apartats
anteriors. Aquestes entitats han de comptar amb un
mínim de cinc persones jurídiques associades.

a. L’aval de dues entitats membres de Lafede.cat on
s’indiqui expressament que coneixen suficientment
l’entitat i jutgen que compleix les condicions
especificades als Estatuts i al Codi ètic.
b. La resta de documents que estableixi el Reglament
de règim intern de Lafede.cat a fi d’acreditar el
compliment dels requisits.

6.3. Podran formar part de Lafede.cat com a entitats
observadores o col·laboradores aquelles que, malgrat
no complir alguns dels requisits anteriors (a excepció
dels requisits 6.1.a, 6.1.b i 6.1.j), així ho sol·licitin
i es comprometin a contribuir amb col·laboracions
personals o econòmiques al compliment de les
finalitats de Lafede.cat.

7.1. Per ser admesa com a membre de Lafede.cat,
l’entitat interessada ha de presentar a la Junta
Directiva una sol·licitud que exposi les seves
motivacions per federar-se i adjuntar la documentació
següent:

7.2. L’Assemblea General resoldrà sobre l’admissió de
l’entitat, en la reunió ordinària immediatament següent
a la sol·licitud, previ informe de la Junta Directiva.
L’acord d’admissió requereix el vot favorable dels dos
terços de les entitats presents a l’Assemblea en votació
secreta.

Article 8
Els drets que corresponen als membres associats
de Lafede.cat són els següents:
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8.1. Són drets dels membres ordinaris o associats:
a. Assistir i participar activament a les reunions de
l’Assemblea General, amb dret de veu i vot.
b. Elegir o ser elegit per als llocs de representació o
l’exercici de càrrecs directius.
c. Exercir la representació que se li confereixi en cada
cas.
d. Intervenir en el govern i en les gestions, així com en els
serveis i les activitats de Lafede.cat, d’acord amb les
normes legals i estatutàries.
e. Exposar a l’Assemblea i la Junta Directiva tot el que
consideri que pugui contribuir a fer més rica la vida
de Lafede.cat i més eficaç la realització dels objectius
socials bàsics.
f. Sol·licitar i obtenir informació sobre l’administració
i la gestió de la Junta Directiva o de les persones
mandatàries de Lafede.cat.
g. Rebre informació sobre les activitats de Lafede.cat i
participar-hi.
h. Fer ús dels serveis comuns que s’estableixin o que
estiguin a disposició de Lafede.cat, sota les condicions
que dicti el reglament intern corresponent.
i. Participar en qualsevol dels tres àmbits de Lafede.cat
(pau, drets humans o desenvolupament) i a qualsevol
comissió o grups de treball.
j. Posseir un exemplar dels Estatuts.
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k. Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures
disciplinàries.
l. Consultar els llibres de Lafede.cat.
8.2. Són drets dels membres observadors o
col·laboradors:
Participar plenament en la vida associativa de Lafede.cat
amb els mateixos drets que els membres associats o
ordinaris, excepte:
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a. Exercir el dret de vot.
b. Ser elegit per a càrrecs directius.
c. Exercir la representació pública de Lafede.cat.

TÍTOL VI - DEL RÈGIM SANCIONADOR
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I LIQUIDACIÓ
TÍTOL VIII - JURISDICCIÓ

Article 9
Els deures de les entitats membres de Lafede.cat són:
a. Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries i al
Codi ètic i de conducta vigent i aprovat per l’Assemblea
General.
b. Complir els acords de l’Assemblea General i les normes
que assenyali la Junta Directiva per dur a terme
aquests acords.
c. Satisfer puntualment les quotes que s’hi estableixin,
segons el Reglament de règim intern.

● ESTATUTS ● LAFEDE.CAT

d. Mantenir la col·laboració que calgui en interès del bon
funcionament de Lafede.cat, contribuir a la realització
dels seus objectius i participar-hi activament.
e. Assistir a les reunions de l’Assemblea.
f. Presentar anualment, abans del 30 de juliol, la
memòria o l’informe d’activitats i el balanç econòmic,
auditat o visat, segons el que determini el Reglament
de règim intern.

Article 10
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Són causa de baixa a Lafede.cat:
a. La voluntat de l’organització interessada, comunicada
per escrit a la Junta Directiva.
b. No satisfer puntualment les quotes fixades.
c. No complir les obligacions estatutàries.
d. L’incompliment de l’article 9.f d’aquests Estatuts,
previ requeriment de la Junta, que haurà d’atorgar un
termini suplementari de dos mesos.
e. La no assistència a tres assemblees consecutives.
f. L’expulsió o la separació, acordada com a resultat d’un
expedient sancionador, segons allò que preveuen els
Estatuts i la normativa aplicable. La baixa de l’entitat
no suposarà en cap cas l’exoneració de les seves
responsabilitats i obligacions pendents fins al dia de la
baixa.

TÍTOL VII - DE LA DISSOLUCIÓ
I LIQUIDACIÓ
TÍTOL VIII - JURISDICCIÓ

● ESTATUTS ● LAFEDE.CAT

TÍTOL III - DE l’ORGANITZACIÓ
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11.3. Tots els membres quedaran subjectes als acords
de l’Assemblea General, que inclou els absents, els
que discrepin i els qui, tot i ser-hi presents, s’hagin
abstingut de votar.

TÍTOL I - DENOMINACIÓ,
FINALITATS, ÀMBIT I DOMICILI

Article 12

TÍTOL III - DE l’ORGANITZACIÓ
I EL FUNCIONAMENT

L’Assemblea General té les facultats següents:

TÍTOL IV - DE LA MODIFICACIÓ
DELS ESTATUTS

a. Modificar els Estatuts de Lafede.cat.
b. Adoptar els acords relatius a la representació legal, la
gestió i la defensa dels interessos dels seus membres.
c. Controlar l’activitat i la gestió de la Junta Directiva.
d. Aprovar els pressupostos anuals de despeses i
ingressos i la memòria anual d’activitats.
e. Elegir els membres de la Junta Directiva, així com
destituir-los i substituir-los.
f. Establir els objectius i les línies generals d’actuació
que permetin a Lafede.cat el compliment de les seves
finalitats.
g. Fixar les quotes que els membres de Lafede.cat hauran
de satisfer.
h. Dissoldre i liquidar Lafede.cat.
i. Conèixer les sol·licituds de nous membres i resoldre
sobre la seva admissió.
j. Examinar i aprovar l’estat de comptes i el balanç
de Lafede.cat.

TÍTOL V - DEL RÈGIM ECONÒMIC

CAPÍTOL I - ÒRGANS SOCIALS
a.
b.
c.
d.

Assemblea General.
Junta Directiva.
Comissió de Seguiment del Codi ètic i de conducta.
Tres àmbits temàtics: pau, drets humans i
desenvolupament.
e. Comissions i grups de treball.

CAPÍTOL II - ASSEMBLEA GENERAL

Article 11
11.1. L’Assemblea General és l’òrgan suprem
de Lafede.cat; els seus membres en formen part per
dret propi i irrenunciable.
11.2. Els membres de Lafede.cat, reunits en
l’Assemblea General, legalment constituïda, decidiran
els assumptes propis de la seva competència.
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k. Aprovar el Reglament de règim intern de Lafede.cat.
l. Acordar la suspensió o la baixa definitiva, amb
expedient previ, de membres, i conèixer les baixes per
altres motius.
m. Acordar formar part d’altres federacions,
confederacions, coordinadores i qualsevol mena
d’associacions amb altres entitats o separar-se’n.
n. Elegir els membres de la Comissió de Seguiment del
Codi ètic i de conducta i substituir-los.
o. Resoldre qualsevol qüestió no atribuïda a cap altre
òrgan de Lafede.cat.
p. Vetllar perquè la Junta Directiva tingui una
representació mínima de dos membres d’entitats que
treballen en cada un dels àmbits de pau, drets humans
i desenvolupament, un dels quals serà escollit com a
vicepresidència.
q. Vetllar perquè en cap cas hi pugui haver dos membres
d’una mateixa entitat a la Junta Directiva.
r. Vetllar perquè entre els membres de la Junta Directiva
hi hagi el màxim de paritat de gènere.
La relació de les facultats indicades en aquest article té un
caràcter merament enunciatiu i no suposa cap mena de
limitació a les àmplies atribucions de l’Assemblea General.

10 ●

Article 13
13.1. L’Assemblea General es reunirà en sessió
ordinària, com a mínim un cop a l’any, dins del primer
semestre on, com a mínim i necessàriament, es
presentaran els punts d i j de l’article 12, i també hi
haurà un apartat de precs i preguntes.
13.2. L’Assemblea General es reunirà amb caràcter
extraordinari sempre que la Junta Directiva ho
consideri convenient, a requeriment d’un terç de la
Junta Directiva o bé quan ho sol·liciti un nombre de
membres de Lafede.cat que representi, com a mínim,
un deu per cent del total. En els dos últims supòsits,
ho farà en un termini màxim de 30 dies naturals a
partir de la data de la sol·licitud.

Article 14
14.1. La convocatòria de les assemblees generals,
tant ordinàries com extraordinàries es farà per correu
postal, electrònic o qualsevol altre mitjà telemàtic,
sempre que quedi garantida la comunicació, amb
una anticipació de quinze dies com a mínim. La
convocatòria expressarà el dia i l’hora i el lloc de la
reunió, que pot ser diferent a la seu social, així com
l’ordre del dia. S’inclouran preceptivament en l’ordre
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del dia de l’assemblea les qüestions suscitades per
cada grup de treball, sempre que prèviament s’hagin
comunicat a la Junta Directiva.
14.2. Presidirà les reunions de l’Assemblea General
la mateixa persona que exerceix la presidència
de Lafede.cat. Si no pogués ser així, pot delegar en
qui ocupi una vicepresidència o, successivament, la
persona de més edat d’una vicepresidència o una
vocalia. La mateixa persona que exerceix la secretaria
de la Junta Directiva l’exercirà de l’Assemblea.
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L’Assemblea elegirà entre les persones presents dues
que facin d’interventores per tal que ratifiquin l’acta de
la sessió dins d’un termini màxim de 45 dies naturals
posteriors a la seva celebració.
Un cop ratificada per la intervenció, l’acta serà enviada
a totes les entitats membres. En cas que no hi hagi cap
reclamació en el termini d’un mes, l’acta es considerarà
aprovada a tots els efectes.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General
es llegirà l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o
s’esmeni, tret que hagi estat aprovada pel procediment
previst en l’últim paràgraf d’aquest article. Deu dies abans
de l’assemblea, però, l’acta o qualsevol altra documentació
pertinent haurà de ser al local social a disposició de les
entitats federades.
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Article 15
14.3. La persona responsable de secretaria redacta
l’acta de cada reunió, amb un extracte de les
deliberacions, el text dels acords adoptats, el
resultat numèric de les votacions i la llista de les
organitzacions assistents. Serà signada per la mateixa
persona i confirmada pel president o presidenta.

PREÀMBUL

15.1. L’Assemblea quedarà constituïda vàlidament
en convocatòria única independentment del nombre
d’entitats assistents.
15.2. El 10% de membres de Lafede.cat podran, prèvia
notificació a la Junta Directiva, incloure en l’ordre del
dia un o més assumptes per tractar; si ja s’ha convocat
l’assemblea ho podran fer dins el primer terç del
període comprès entre la recepció de la convocatòria i
la data de la reunió.
També ho podran fer directament a l’Assemblea, que serà
la que decidirà el que consideri convenient, però que en
tot cas només podrà adoptar acords al respecte amb
l’aprovació dels dos terços de les persones presents.

TÍTOL VI - DEL RÈGIM SANCIONADOR
TÍTOL VII - DE LA DISSOLUCIÓ
I LIQUIDACIÓ
TÍTOL VIII - JURISDICCIÓ
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Article 16
16.1. A les assemblees, a cada entitat membre amb
dret de vot li correspon un sol vot. No s’acceptaran
delegacions de vot entre entitats membres ni vots per
correu.
16.2. Els acords es prendran per majoria simple dels
vots emesos per les entitats membres presents. En
cas d’empat la presidència tindrà el dret de vot de
qualitat.
16.3. Per adoptar acords sobre l’admissió i separació
de membres, la modificació dels Estatuts, la dissolució
de Lafede.cat, la constitució d’una federació de
federacions similars o la integració en una que ja
existeixi, caldrà un nombre de vots equivalents a les
dues terceres parts de les entitats membres presents.
16.4. Sempre que ho sol·liciti el 10% d’entitats
presents a l’Assemblea, o bé en els assumptes en
què és preceptiu, el vot serà mitjançant procediment
secret.
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CAPÍTOL III - JUNTA DIRECTIVA

PREÀMBUL
TÍTOL I - DENOMINACIÓ,
FINALITATS, ÀMBIT I DOMICILI

Article 17
17.1. Lafede.cat la regirà, administrarà i representarà la
Junta Directiva formada per:
a.
b.
c.
d.
e.

la presidència de Lafede.cat,
dues vicepresidències,
una vocalia que tindrà la funció de secretariat,
una vocalia que tindrà la funció de tresoreria,
i un màxim de sis vocalies més.

17.2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva es
farà per votació secreta de l’Assemblea General. Si es
presenten diverses candidatures l’elecció es farà per
majoria relativa.
17.3. Cada dos anys es renovarà la meitat de la
Junta. La primera meitat es renova amb dues
vicepresidències, el secretariat i dues vocalies. La
segona meitat es renova amb la presidència, una
vicepresidència, tresoreria i tres vocalies.
17.4. Qualsevol entitat membre de Lafede.cat podrà
presentar candidats de la seva entitat als càrrecs de la

TÍTOL II - DELS MEMBRES, LLURS
DRETS I OBLIGACIONS
TÍTOL III - DE l’ORGANITZACIÓ
I EL FUNCIONAMENT
TÍTOL IV - DE LA MODIFICACIÓ
DELS ESTATUTS
TÍTOL V - DEL RÈGIM ECONÒMIC
TÍTOL VI - DEL RÈGIM SANCIONADOR
TÍTOL VII - DE LA DISSOLUCIÓ
I LIQUIDACIÓ
TÍTOL VIII - JURISDICCIÓ

● ESTATUTS ● LAFEDE.CAT
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Junta Directiva, però cap entitat podrà tenir més d’un
representant a la Junta.

sensibilitats i especialitzacions. El president i les dues
vicepresidències representaran cada un dels àmbits.

17.5. Es faran votacions separades per a la presidència,
vicepresidències i vocalies, i l’elecció serà per la
majoria de vots de les entitats presents.

Article 18

17.6. El secretariat i la tresoreria, els designarà la Junta
Directiva d’entre les vocalies elegides. La qualitat de
presidència, vicepresidència, secretariat i tresoreria
haurà de recaure en persones diferents.
17.7. L’exercici del càrrec serà sense remuneració,
sens perjudici del rescabalament de les despeses
suportades i les indemnitzacions pels perjudicis
causats per aquest exercici.
17.8. Cal vetllar perquè a la Junta Directiva hi hagi una
equitat de gènere entre els membres, i en qualsevol cas
la proporció entre dones i homes no podrà ser més alta
del 65%-35%.
17.9. Cal vetllar per tal que a la Junta i als càrrecs
siguin presents, en proporcions adequades,
entitats membres dels tres àmbits temàtics
de Lafede.cat (promoció de la pau, els drets
humans i cooperació al desenvolupament) per
assolir la màxima representativitat i les diferents

18.1. Les persones de la Junta Directiva exerciran
el càrrec durant un període de quatre anys i són
reelegibles només per un altre període consecutiu de
quatre anys, encara que podrà ser elegit, però, una
altra persona de la mateixa entitat. Després d’un
termini de dos anys des del final de la reelecció al
càrrec, podran optar novament a un càrrec directiu.
18.2. Si algú que exerceix com a membre de la Junta
és elegit, abans d’acabar el mandat de quatre anys,
per a la presidència o vicepresidència, s’iniciarà un
nou mandat de quatre anys en el nou càrrec. Acabat
aquest nou mandat, pot ser reelegit per a un segon
mandat de quatre anys, tret del cas que en el moment
de ser elegit per a la presidència o vicepresidència es
trobés exercint un segon mandat consecutiu com a
membre de la Junta.

PREÀMBUL
TÍTOL I - DENOMINACIÓ,
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TÍTOL II - DELS MEMBRES, LLURS
DRETS I OBLIGACIONS
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TÍTOL VII - DE LA DISSOLUCIÓ
I LIQUIDACIÓ
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18.3. El cessament del càrrec abans d’extingir-se el
termini reglamentari podrà esdevenir:
a. Per dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit
en el qual es raonin els motius.
b. Per malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
c. Per baixa com a membre de Lafede.cat de l’entitat que
el va proposar.
d. Per decisió de l’entitat membre que va proposar el
candidat, comunicada per escrit a la Junta.
e. Per sanció imposada per una falta comesa en l’exercici
del càrrec.
f. Per decisió de l’Assemblea, amb proposta prèvia de la
Junta o del percentatge de membres establert a l’article
13.2, que caldrà justificar.
18.4. Les vacants que es produeixin a la Junta es
cobriran, en primera instància, per les persones més
votades que no hagin resultat elegides a l’assemblea
anterior, o en segona instància mitjançant una nova
elecció a la primera Assemblea General que es dugui
a terme. No obstant això, les persones elegides com
a substitutes per a qualsevol càrrec que hagi quedat
prematurament vacant tindran un mandat solament
pel temps que resti fins al final del mandat de la
persona que substitueixen. En cas que quedi vacant
el càrrec de presidència, exercirà provisionalment
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les seves funcions qui indica l’article 24.3 fins que
s’elegeixi algú altre.

PREÀMBUL
TÍTOL I - DENOMINACIÓ,
FINALITATS, ÀMBIT I DOMICILI

Article 19

TÍTOL II - DELS MEMBRES, LLURS
DRETS I OBLIGACIONS

La Junta Directiva posseeix les facultats següents:

TÍTOL III - DE l’ORGANITZACIÓ
I EL FUNCIONAMENT

a. Exercir la representació, la direcció i l’administració
de Lafede.cat de la manera més àmplia que reconegui
la llei i complir, d’aquesta manera, les decisions preses
per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, les
instruccions i les directrius generals que estableixi.
b. Prendre els acords que calgui en relació amb la
compareixença davant dels organismes públics per
exercir tot tipus d’accions legals i interposar els
recursos pertinents.
c. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels
interessos de Lafede.cat.
d. Proposar a l’Assemblea General l’establiment de la
quantia de les quotes que els membres de Lafede.cat
hi hauran de satisfer.
e. Convocar les assemblees generals i controlar que es
compleixin els acords que s’hi adoptin.
f. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici
a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar
els pressupostos de l’exercici següent.

TÍTOL IV - DE LA MODIFICACIÓ
DELS ESTATUTS
TÍTOL V - DEL RÈGIM ECONÒMIC
TÍTOL VI - DEL RÈGIM SANCIONADOR
TÍTOL VII - DE LA DISSOLUCIÓ
I LIQUIDACIÓ
TÍTOL VIII - JURISDICCIÓ
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g. Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a
l’aprovació de l’Assemblea General.
h. Contractar els treballadors o treballadores que pugui
tenir Lafede.cat.
i. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els
serveis funcionin amb normalitat.
j. Establir comissions i grups de treball per aconseguir,
de la manera més eficient i eficaç, les finalitats
de Lafede.cat i autoritzar els actes que aquests grups
projectin realitzar.
k. Nomenar la vocalia de la Junta Directiva que s’haurà
d’encarregar de cada comissió i grup de treball.
l. Dur a terme les gestions necessàries davant dels
organismes públics, entitats i altres persones, per
aconseguir:
1. Subvencions o altres ajuts.
2. L’ús de locals o edificis.
m. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi a qualsevol
establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons
que hi hagi en aquests dipòsits, així com sol·licitar
línies de crèdit. La disposició de fons es determina a
l’article 36.
n. Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst als
Estatuts, i retre’n compte a la primera assemblea.
o. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda
d’una manera específica a algun altre òrgan de govern
de Lafede.cat o que aquest delegui expressament en la
Junta Directiva.

15 ●

p. Impulsar el coneixement i la difusió del Codi ètic.
q. Vetllar perquè els actes, les manifestacions, les
activitats i les publicacions segueixin les línies generals
de Lafede.cat, i perquè la seva pròpia actuació i la de
tots els membres de Lafede.cat es faci d’acord amb
aquests Estatuts, els reglaments de règim intern i els
acords de l’Assemblea.
r. Elaborar el Reglament de règim intern de Lafede.cat,
les seves modificacions i presentar-lo a l’Assemblea per
a la seva aprovació.
s. Rebre els suggeriments dels membres i prendre els
acords al respecte o presentant-los a l’Assemblea, si
escau.
t. Decidir provisionalment sobre la pèrdua de la condició
de membre de Lafede.cat, decisió que haurà de
ser presa per una majoria qualificada de 3/4 dels
membres de la Junta, i que en tot cas haurà de ser
definitivament ratificada o anul·lada per l’Assemblea.
u. Conèixer i impulsar el treball dels àmbits temàtics
de Lafede.cat: pau, drets humans i desenvolupament.
La Junta Directiva està facultada per aclarir i resoldre
qualsevol dubte que puguin suscitar l’aplicació i la
interpretació dels Estatuts i per resoldre els casos que
aquests no prevegin. Els seus acords tindran la mateixa
validesa que els Estatuts, sempre que no els contradiguin,
i hauran de ser ratificats, esmenats o anul·lats per
l’Assemblea General.

PREÀMBUL
TÍTOL I - DENOMINACIÓ,
FINALITATS, ÀMBIT I DOMICILI
TÍTOL II - DELS MEMBRES, LLURS
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DELS ESTATUTS
TÍTOL V - DEL RÈGIM ECONÒMIC
TÍTOL VI - DEL RÈGIM SANCIONADOR
TÍTOL VII - DE LA DISSOLUCIÓ
I LIQUIDACIÓ
TÍTOL VIII - JURISDICCIÓ
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Article 20
20.1. La Junta Directiva, convocada prèviament
per la persona que exerceixi la presidència o qui la
substitueixi, es reunirà en sessió ordinària amb la
periodicitat que els seus membres decideixin, però que
en tot cas, no podrà ser superior a dos mesos.
20.2. La Junta Directiva es reunirà en sessió
extraordinària, quan la convoqui amb aquest
caràcter, la persona que ocupa la presidència, les
vicepresidències, o bé si ho sol·licita un terç dels
membres que la componen.

Article 21
21.1. La Junta Directiva quedarà constituïda de manera
vàlida amb convocatòria prèvia i un quòrum de la
meitat més un dels seus membres.
21.2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats
a assistir a totes les reunions que es convoquin;
no obstant això, podran excusar l’assistència per
causes justificades. En qualsevol cas, serà necessària
l’assistència dels responsables de la presidència, del
secretariat o les persones que els substitueixin.
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21.3. La Junta Directiva prendrà els acords per majoria
simple dels vots dels assistents, en cas d’empat la
presidència tindrà el vot de qualitat.

PREÀMBUL
TÍTOL I - DENOMINACIÓ,
FINALITATS, ÀMBIT I DOMICILI
TÍTOL II - DELS MEMBRES, LLURS
DRETS I OBLIGACIONS

Article 22
22.1. La Junta Directiva, segons el que s’especifiqui al
Reglament, podrà delegar alguna de les seves facultats
en un dels àmbits temàtics, o en una de les diverses
comissions o grups de treball.

TÍTOL III - DE l’ORGANITZACIÓ
I EL FUNCIONAMENT
TÍTOL IV - DE LA MODIFICACIÓ
DELS ESTATUTS
TÍTOL V - DEL RÈGIM ECONÒMIC
TÍTOL VI - DEL RÈGIM SANCIONADOR

22.2. També podrà nomenar, amb el mateix criteri, una
o més persones mandatàries per exercir la funció que
la Junta els confiï, amb les facultats que cregui oportú
oferir-los en cada cas.

Article 23
Els acords de la Junta Directiva hauran de constar al
Llibre d’actes. En iniciar-se cada reunió de la Junta
Directiva, es llegirà l’acta de la sessió anterior perquè
s’aprovi o es rectifiqui, si escau.

TÍTOL VII - DE LA DISSOLUCIÓ
I LIQUIDACIÓ
TÍTOL VIII - JURISDICCIÓ

● ESTATUTS ● LAFEDE.CAT
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Article 24

Article 25

24.1. La presidència de Lafede.cat també serà la
presidència de la Junta Directiva.

La persona responsable de la tresoreria tindrà com a
funció la custòdia i el control dels recursos de Lafede.cat,
així com l’elaboració del pressupost, el balanç i la
liquidació de comptes, a fi de sotmetre’ls a la Junta
Directiva per a posterior aprovació de l’Assemblea
General; portarà un llibre de caixa; signarà els rebuts
de quotes i altres documents de tresoreria; pagarà les
factures aprovades per la Junta Directiva, les quals hauran
de ser visades prèviament per qui exerceixi la presidència;
ingressarà el que sobri en dipòsits oberts en establiments
de crèdit o d’estalvi. La disposició dels fons es determina a
l’article 38.

24.2. Són pròpies de la presidència les funcions
següents:
a. Les de direcció i representació legal de Lafede.cat, per
delegació de l’Assemblea General i la Junta Directiva.
b. La presidència i la direcció dels debats, tant de
l’Assemblea General com la Junta Directiva.
c. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos
d’empat.
d. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea
General i la Junta Directiva.
e. Visar les actes, els balanços financers i els certificats
confeccionats pel secretariat de Lafede.cat.
f. Les atribucions restants, pròpies del càrrec i les que li
delegui l’Assemblea General o la Junta Directiva.
24.3. En el cas d’absència, malaltia o cessament, la
persona que exerceix la presidència pot ser substituïda
per la de la vicepresidència que acordi la Junta
Directiva.

PREÀMBUL
TÍTOL I - DENOMINACIÓ,
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Article 26
La persona responsable del secretariat ha de custodiar
la documentació de Lafede.cat, aixecar, redactar i signar
les actes de les reunions de les assemblees generals i de
la Junta Directiva, redactar i autoritzar les certificacions
que calgui lliurar, així com portar el Llibre de registre de
persones sòcies de Lafede.cat.

● ESTATUTS ● LAFEDE.CAT
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CAPÍTOL III - COMISSIÓ DE SEGUIMENT
DEL CODI ÈTIC I DE CONDUCTA

resultar elegits, hauran de comptar almenys amb 2/3
parts dels vots dels assistents de l’Assemblea.

Article 27

27.5. L’exercici de les funcions de la Comissió no
comporta cap remuneració econòmica.

27.1. La Comissió de Seguiment del Codi ètic i de
conducta estarà integrada per un mínim de cinc
persones i un màxim de set.

27.6. La Comissió prendrà les seves decisions per
majoria absoluta (la meitat més un dels seus membres,
presents o absents).

27.2. La vicepresidència que acordi la Junta serà
membre nat de la Comissió. L’elecció de les altres
persones membres es farà per votació de l’Assemblea.
Aquests membres hauran de conèixer aquests Estatuts
i, a la Comissió, acceptar-los i actuar-hi d’acord. A més
de la vicepresidència, dues persones seran membres
d’entitats federades, i les altres seran persones de
reconegut prestigi en altres camps de l’àmbit social
i no podran ser membres d’òrgans directius d’una
organització.

Article 28

27.3. Es vetllarà per l’equilibri de la representació
de gènere. Es donarà prioritat a la presència d’una
persona experta en ètica i a una altra en mitjans de
comunicació. Es procurarà donar-hi presència al jovent.
27.4. Les candidatures s’hauran de presentar amb
l’aval d’un mínim de tres entitats federades i, per

PREÀMBUL
TÍTOL I - DENOMINACIÓ,
FINALITATS, ÀMBIT I DOMICILI
TÍTOL II - DELS MEMBRES, LLURS
DRETS I OBLIGACIONS
TÍTOL III - DE l’ORGANITZACIÓ
I EL FUNCIONAMENT
TÍTOL IV - DE LA MODIFICACIÓ
DELS ESTATUTS
TÍTOL V - DEL RÈGIM ECONÒMIC
TÍTOL VI - DEL RÈGIM SANCIONADOR

Les persones integrants de la Comissió de Seguiment
exerciran el càrrec durant un període de quatre anys i
podran ser reelegides un màxim de dues vegades.
El cessament del càrrec abans del termini reglamentari
esdevindrà per:
a. Dimissió voluntària presentada per escrit i raonada.
b. Malaltia que incapaciti per a l’exercici del càrrec.
c. En el cas de les persones elegides com a membres
d’entitats federades, quan l’organització a la qual
pertany sigui donada de baixa de Lafede.cat, o per
decisió de l’organització de retirar la representació a la
persona designada.
d. Per decisió de l’Assemblea i per un vot favorable de la
majoria de les persones presents.

TÍTOL VII - DE LA DISSOLUCIÓ
I LIQUIDACIÓ
TÍTOL VIII - JURISDICCIÓ
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e. La no assistència al 50% de les reunions anuals de la
Comissió sense causa justificada.
f. Accés a càrrecs públics de responsabilitat.
Les vacants que es produeixin es cobriran en la primera
assemblea que se celebri.

19 ●

29.4. Informarà periòdicament l’Assemblea de les
seves activitats.

CAPÍTOL IV - COMISSIONS D’ÀMBIT
I COMISSIONS DE TREBALL

Article 30

a. Promoure el Codi ètic i de conducta i vetllar perquè les
organitzacions federades el compleixin.
b. Interpretar els eventuals dubtes que puguin sorgir en
l’aplicació del Codi.
c. Analitzar les eventuals queixes o denúncies sobre
l’incompliment del Codi, emetre dictamen al respecte i
tramitar-lo a la Junta Directiva.

TÍTOL I - DENOMINACIÓ,
FINALITATS, ÀMBIT I DOMICILI
TÍTOL II - DELS MEMBRES, LLURS
DRETS I OBLIGACIONS

Article 29
29.1. La Comissió de Seguiment del Codi ètic i de
conducta tindrà les funcions de:

PREÀMBUL

TÍTOL III - DE l’ORGANITZACIÓ
I EL FUNCIONAMENT
TÍTOL IV - DE LA MODIFICACIÓ
DELS ESTATUTS
TÍTOL V - DEL RÈGIM ECONÒMIC

30.1. Lafede.cat compta amb tres àmbits de treball
temàtics, que es consideren complementaris: a) pau,
b) drets humans i c) desenvolupament.
30.2. Cada àmbit de treball temàtic vetlla pel
compliment de les finalitats de Lafede.cat pel que
fa en aquest tema, i proposa a la Junta Directiva les
actuacions que consideri oportunes.

29.2. La Comissió podrà fer propostes per iniciativa
pròpia i actuar a petició de la Junta i/o de l’Assemblea
o de qualsevol entitat membre que presenti una
denúncia concreta.

30.3. La Junta impulsa el treball dels àmbits, els dota
dels mitjans necessaris per desenvolupar les seves
activitats, els presta la mateixa atenció, i vetlla per
garantir la coherència i coordinació entre les seves
activitats.

29.3. La Comissió es reunirà dues vegades a l’any, com
a mínim.

30.4. Els àmbits seran presidits pel president i
les vicepresidències designades, que convoquen i

TÍTOL VI - DEL RÈGIM SANCIONADOR
TÍTOL VII - DE LA DISSOLUCIÓ
I LIQUIDACIÓ
TÍTOL VIII - JURISDICCIÓ
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presideixen les reunions de les entitats, i informen la
Junta Directiva de les seves activitats.
30.5. Cada àmbit pot elaborar les seves normes de
funcionament d’acord amb el Reglament de règim
intern de Lafede.cat.

Article 31
31.1. Sens perjudici de les facultats de l’Assemblea,
la creació, la constitució i la dissolució de qualsevol
comissió de treball, serà plantejada per aquells
membres de Lafede.cat que en vulguin formar part o
que ho considerin necessari; informaran i detallaran
les activitats que es proposin dur a terme a la Junta
Directiva, que serà qui les aprovarà i qui podrà
constituir-ne per iniciativa pròpia, sempre que compti
amb els requisits necessaris.
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31.4. La Junta Directiva dotarà les comissions
de treball dels mitjans necessaris per al seu bon
funcionament.
31.5. Les comissions de treball tindran necessàriament
algú que les coordini, que serà qui mantindrà
contacte directe amb la Junta Directiva, ja que
aquesta s’ocuparà de fer el seguiment dels grups i/o
comissions.
Amb la periodicitat que prèviament s’hagi establert, un
membre de la comissió presentarà un informe detallat del
treball i de totes les activitats que es duguin a terme.
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CAPÍTOL V - FUNCIONAMENT

Article 32
31.2. Correspon a la Junta Directiva la constitució,
seguiment i denegació de constitució de comissions i
grups de treball.

L’equip tècnic

31.3. Les comissions de treball estaran constituïdes per
un mínim de quatre entitats federades. També podran
participar-hi persones i/o entitats alienes.

La Junta podrà contractar una direcció tècnica i altres
treballadors/es. Dirigits per la direcció, s’encarregaran
de les tasques de secretaria, administració, comunicació,
suport a les comissions de treball i la resta de tasques
que es considerin necessàries. La direcció i els membres
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de l’equip tècnic podran ser convidats a participar a les
reunions de l’Assemblea, la Junta Directiva i dels àmbits
de pau, drets humans i desenvolupament, amb veu i sense
vot.
El voluntariat
Lafede.cat comptarà amb persones voluntàries, que
poden ser membres d’una entitat associada o no, per al
desenvolupament de les seves pròpies tasques.
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Les persones voluntàries podran ser convidades a
participar a les assemblees i les reunions pròpies del
funcionament de Lafede.cat amb veu, però sense vot.
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TÍTOL IV - DE LA MODIFICACIÓ
DELS ESTATUTS
Article 33
L’Assemblea General és l’òrgan de Lafede.cat amb
competència per modificar els Estatuts, per a la qual cosa
seran necessaris els vots corresponents a les dues terceres
parts de les entitats membres presents.
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TÍTOL V - DEL RÈGIM ECONÒMIC

23 ●

L’Assemblea General podrà establir les quotes d’ingrés,
periòdiques, especials i extraordinàries.

Article 34
Article 37
Atesa la seva naturalesa, Lafede.cat no té patrimoni
fundacional.

L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i quedarà
tancat el 31 de desembre.

Article 35
Article 38
Els recursos econòmics de Lafede.cat es nodriran:
a.
b.
c.
d.

De les quotes i altres aportacions dels seus membres.
D’ajuts de subvencions oficials o de particulars.
De donacions, herències o llegats.
De les rendes del patrimoni propi o bé d’altres
ingressos que es puguin obtenir.

Article 36
Tots els membres de Lafede.cat tenen l’obligació de
sostenir-la econòmicament mitjançant quotes o derrames,
de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea
General, a proposta de la Junta Directiva.
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Als comptes corrents o llibretes d’estalvis oberts en
establiments de crèdit o d’estalvi, figuraran la signatura
de la presidència, d’una de les vicepresidències, i de la
tresoreria. Podran figurar també la signatura d’altres
membres de la Junta, de la direcció tècnica, així com
d’algun membre de l’equip tècnic prèviament designat.
Per poder disposar dels seus fons n’hi haurà prou amb
dues firmes, de les quals una haurà de ser necessàriament
la de la persona responsable de la tresoreria o bé la de la
presidència.

TÍTOL VII - DE LA DISSOLUCIÓ
I LIQUIDACIÓ
TÍTOL VIII - JURISDICCIÓ
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TÍTOL VI - DEL RÈGIM SANCIONADOR
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TÍTOL I - DENOMINACIÓ,
FINALITATS, ÀMBIT I DOMICILI

Article 39

s’hagi donat audiència als presumptes infractors
als quals s’informarà de l’expedient, se n’escoltaran
les al·legacions i es donarà un termini per presentar
proves.

La Junta Directiva podrà sancionar les infraccions
comeses pels membres que incompleixin les seves
obligacions, segons el que preveu l’article 9.

39.5. La resolució final, que ha de ser motivada,
l’adoptarà la Junta Directiva i la presentarà a
l’Assemblea General perquè la ratifiqui.

TÍTOL III - DE l’ORGANITZACIÓ
I EL FUNCIONAMENT

39.1. Les infraccions es qualificaran com a lleus, greus
i molt greus; i les sancions podran comprendre des
d’una amonestació, una suspensió dels drets per un
període determinat (d’1 a 12 mesos) fins a l’expulsió
de Lafede.cat, segons el que estableixi el Reglament de
règim intern.

39.6. En el cas que de l’actuació incorrecta d’un
membre se’n derivés un perjudici econòmic per
a Lafede.cat, aquesta li podrà exigir la compensació
corresponent.

39.2. El procediment sancionador s’iniciarà d’ofici o a
conseqüència d’una denúncia o comunicació.
39.3. La Junta Directiva nomenarà una o més persones
instructores, en un termini de 10 dies, que tramitaran
l’expedient sancionador i proposaran la resolució en
un termini de dos mesos. Si la presumpta infracció és
en relació amb el Codi ètic, la instrucció i la proposta
de resolució la durà a terme la Comissió de Seguiment.
39.4. Sempre que no es desestimi el cas i es proposi
l’adopció de mesures disciplinàries, caldrà que abans

39.7. Els membres sancionats que no estiguin d’acord
amb les resolucions adoptades per la Junta Directiva,
podran sol·licitar audiència a l’Assemblea, que les
confirmarà o bé n’acordarà el sobreseïment. La decisió
de l’Assemblea és inapel·lable, sens perjudici de la
impugnació dels acords previstos a l’article 15 de la Llei
4/2008 del Llibre tercer del Codi civil.
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TÍTOL VII - DE LA DISSOLUCIÓ
I LIQUIDACIÓ
Article 40
Lafede.cat podrà ser dissolta si així ho acorda l’Assemblea
General convocada expressament per a aquesta finalitat
amb caràcter extraordinari.

Article 41
41.1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea
General prendrà les mesures oportunes, tant pel
que fa a la destinació que es doni als béns i drets
de Lafede.cat, com a la finalitat, l’extinció i la
liquidació de qualsevol operació pendent.
41.2. L’Assemblea està facultada per elegir una
comissió liquidadora, sempre que ho cregui necessari.
41.3. Els membres de Lafede.cat estan exempts de
responsabilitat personal. La seva responsabilitat
queda limitada a complir les obligacions que ells
mateixos hagin contret voluntàriament.
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Article 42
42.1. Les funcions de liquidació i execució dels acords
a què fan referència els números anteriors d’aquest
mateix article seran competència de la Junta Directiva,
si l’Assemblea General no ha conferit aquesta missió a
una comissió liquidadora especialment designada.
42.2. La comissió liquidadora procedirà al pagament
dels deutes i al cobrament dels crèdits. El romanent
net que resulti de la liquidació es lliurarà directament
a l’entitat pública o privada que, en l’àmbit territorial
d’actuació de Lafede.cat, s’hagi caracteritzat
més en la seva obra a favor de la cooperació pel
desenvolupament i amb les mateixes finalitats
de Lafede.cat.
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TÍTOL VIII - JURISDICCIÓ
Article 43
Totes les qüestions i incidències que s’originin per les
relacions entre Lafede.cat i les persones sòcies membres,
i entre aquestes entre si, se sotmetran prèviament a un
sistema de mediació en el marc de la Direcció General
de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya, i en el seu defecte, a la
jurisdicció civil competent, si no és que es tracti d’aspectes
aliens a la jurisdicció esmentada.
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●
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La Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament,
associació inscrita en el Registre d’associacions de la
Generalitat amb el núm. 182.
La Federació Catalana d’ONG per als Drets Humans,
associació inscrita en el Registre d’associacions de la
Generalitat amb el núm. 230.
La Federació Catalana d’ONG per la Pau, associació
inscrita en el Registre d’associacions de la Generalitat
amb el núm. 531.

Per a la seva admissió, aquestes entitats només han de
presentar una sol·licitud a la Junta Directiva. L’admissió
quedarà formalitzada en qualitat d’entitat associada
o d’observadora segons consti a la federació a la qual
pertanyen.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
SEGONA.- JUNTA DIRECTIVA TRANSITÒRIA
PRIMERA.- ADMISSIÓ DE LES ENTITATS DE LES TRES
FEDERACIONS
Fins a la data límit que fixi l’Assemblea General, el
procediment d’admissió previst en l’article 7 no és
d’aplicació a aquelles entitats que en el moment de
sol·licitar el seu ingrés siguin membres associats o
observadors de:

De manera extraordinària, i com a màxim durant els
primers set mesos després de la data d’aprovació de la
modificació d’Estatuts, la Junta Directiva estarà formada
per la suma de les tres juntes de les tres federacions
abans esmentades.
Es podran donar de baixa aquelles persones que de
manera anticipada hagin declarat la seva voluntat de
deixar la Junta Directiva a la qual pertanyien.
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Aquesta junta transitòria tindrà les mateixes facultats i
obligacions que les esmentades al Capítol III dels presents
Estatuts.
TERCERA.- REGULACIÓ DE L’ELECCIÓ DE LA
PRIMERA JUNTA DIRECTIVA POSTERIOR A LA JUNTA
TRANSITÒRIA
Dins d’un termini màxim de sis mesos a comptar des de
l’entrada en vigor de la modificació dels presents Estatuts,
es convocarà l’Assemblea General per escollir a la totalitat
dels membres de la Junta Directiva.
De manera extraordinària, i per tal d’adequar-se de l’article
17.3, el mandat de la primera meitat de la Junta (dues
vicepresidències, el secretariat i les tres vocalies) serà
de dos anys, mentre que la segona meitat (presidència,
tresoreria i les dues vocalies) en serà de quatre anys.
La presentació de candidatures, així com l’elecció dels
nous membres es regularà segons s’estableix en els
presents Estatuts.
Quant a la computació del període de mandat, si la
persona escollida és en l’actualitat membre d’alguna de les
Juntes de les tres federacions, no es tindrà en compte el
període acumulat.
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QUARTA.- ENTRADA EN VIGOR DE LES
MODIFICACIONS
Les modificacions dels Estatuts que aquí es proposen,
entren en vigor al dia següent de la seva aprovació per
l’Assemblea General.
Diligència per fer constar que aquests Estatuts han estat
aprovats per l’Assemblea General del 14 de juny de 2014.
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