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Capítol I. La denominació, els fins i el domicili 
 

Article 1 

 

Amb la denominació FEDERACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI, es constitueix aquesta 5 

entitat sense ànim de lucre, que 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. 

 10 

 

Article 2 

 

1.- Els fins de la Federació són: 

 15 

a) Impulsar l’educació en el lleure d’infants i joves, fomentant especialment entitats no 

lucratives, independents de l’Administració i en les quals conviuen opcions religioses i 

creences diverses. 

 

b) Estimular la presència i vinculació territorial de les seves entitats així com la seva 20 

coordinació en l’àmbit territorial. 

 

c) Agrupar als centres d’Esplai de Catalunya que comparteixin els seus objectius i valors i 

fer-los partícips d’un projecte comú. 

 25 

d) Reforçar la identitat dels esplais amb una de compartida, i generar implicació i 

compromís dels seus membres i la seva base social. 

 

e) Ser al costat dels esplais, i donar-los suport i serveis per a una millor i més eficaç 

consecució dels seus objectius. 30 

 

f) Impulsar i coordinar accions col·lectives i d’intercanvi entre els Centres d’Esplai 

federats 

 

g) Participar activament en el projecte i les activitats de la Fundació Catalana de l’Esplai, 35 

amb la qual coordinarà la seva actuació, objectius i estratègies, així com amb les Entitats 

adherides a la mateixa, d’acord amb allò que s’estableix a continuació (article 2.2). 

 

 

2.- En coincidència amb els objectius de la Fundació Catalana de l'Esplai, la Federació 40 

vetllarà de manera especial per: 
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a) Educar en el temps lliure els infants i joves en el lleure i desenvolupar la vida 

associativa, amb voluntat transformadora i d’inclusió social. 

 

b) Treballar per la defensa dels drets de la infància, la protecció de la infància i la 

joventut i, d’una manera particular per l’acompliment de la convenció dels drets de la 5 

infància de l’any 1990 i dels tractats internacionals, la Constitució Espanyola, l’Estatut de 

Catalunya, les lleis d’Infància vigents al nostre país i els drets referits als menors en tot 

el marc legislatiu. 

 

c) Vetllar pel ple reconeixement del dret a l’educació en el temps lliure dels infants i joves 10 

de Catalunya i treballar per a que rebin la formació integral en el temps  de lleure que els 

faciliti la seva educació com a ciutadans conscients i responsables a través de la xarxa 

associativa existent a Catalunya i d’una manera especial a través de les entitats i 

associacions que configuren l’existència d’aquesta Federació. 

 15 

d) El treball amb la comunitat i especialment amb els sectors que pateixen exclusió social 

per raons econòmiques, culturals, físiques, psíquiques o de qualsevol altre tipus. 

 

e) L'impuls dels valors de la solidaritat i del voluntariat, tot estimulant les actituds 

generoses i altruistes en favor de la vida de les persones i de la societat en general. 20 

 

f) La sensibilització de les entitats, els educadors i les famílies entorn de temes 

d'educació mediambiental i, en aquest sentit, potenciar i dinamitzar programes 

pedagògics i recursos per fer efectiva aquesta tasca. 

 25 

g) El treball per la igualtat i la no-discriminació per raó de sexe, fent una especial atenció 

en la igualtat d'oportunitats de les dones i en el reconeixement dels valors igualitaris. 

 

h) El treball per al coneixement, l'estimació i millora del país, reforçant els seus signes 

d'identitat, especialment la llengua i cultura catalanes. 30 

 

i) El treball per a la integració de persones i col·lectius d'immigrants, l'estímul de les 

actituds de respecte i tolerància envers les diverses cultures que conviuen en el nostre 

país, tot valorant la riquesa intercultural i denunciant els fets i les actituds xenòfobes i 

racistes. 35 

 

j) El treball per a la millora de la salut en l'àmbit individual i col·lectiu, i el foment de 

l'educació per a la salut i de la pràctica de l'activitat física i de l'esport. 

 

k) El treball per a potenciar la integració sociolaboral dels joves. 40 
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l) El foment de la relació i els intercanvis internacionals per tal de generar actituds de 

solidaritat i el desenvolupament de programes de cooperació. 

 

3.- Per aconseguir les seves finalitats, la Federació realitza les activitats següents: 

 5 

a) Promoure l’intercanvi d’experiències i la reflexió entre les entitats d’Educació en el 

Temps Lliure, la creació de grups de treball, trobades, debats, publicacions, etc. 

 

b) Aprofundir en el treball que aquestes entitats realitzen per tal d’augmentar la seva 

identitat i coherència. 10 

 

c) Promoure i animar la creació de noves entitats i moviments de caràcter territorial o 

comarcal que desenvolupin tasques educatives de temps lliure amb infants i joves. 

 

d) Cercar mitjans infraestructurals i econòmics per recolzar l’activitat d’aquestes entitats. 15 

 

e) Organitzar, coordinar i gestionar activitats i serveis pels nens i els joves que tinguin un 

caràcter educatiu. 

 

f) Editar totes aquelles publicacions escrites i materials audiovisuals que contribueixin a 20 

la consecució dels objectius de la Federació. 

 

g) Despertar la consciència pública entorn a la importància i necessitats d’Educació en el 

Temps Lliure d’infants i joves de Catalunya. 

 25 

h) Portar a terme qualsevol altre activitat, compresa en l’objecte de la Federació i que 

tingui per finalitat l’ expressada en els presents estatuts i especialment la protecció de la 

infància i la joventut. 

 

4.- En virtut del que estableixen l’epígraf g) de l’article 2.1 i l’article 4.3, és voluntat de la 30 

Federació que la Fundació Catalana de l’Esplai, si així ho acorda, s’incorpori com a soci  i  

formi part dels òrgans de govern de la Federació. De la mateixa manera, és voluntat i 

serà objecte de la Federació el participar en els òrgans de govern de la Fundació, 

designant tres persones per a que, a títol individual, formin part del Patronat de la 

Fundació, d’acord amb el que s’estableixi als Estatuts de la mateixa.  35 

 

5.- La Federació es proposa treballar d’acord amb la Fundació, utilitzant els seus serveis i 

els de les seves entitats vinculades. En aquest sentit, establirà els  acords, convenis o 

protocols necessaris. 

 40 

6.- En queda exclòs tot ànim de lucre. 
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Article 3 

 

1. El domicili de la Federació s’estableix al Prat de Llobregat, carrer Riu Anoia 42-54. La 

Junta Directiva podrà acordar el canvi de domicili, previ compliment de les disposicions 

legals, així com la creació d’altres locals o centres dependents de la Federació dins 5 

l’àmbit de la mateixa.  

 

2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya. L’àmbit 

territorial de la Federació és Catalunya. 

 10 

 

Capítol II. Els membres de la Federació, els seus drets i les seves obligacions 

 

Article 4 

 15 

1.- Podran formar part de la Federació, a tots els efectes, les entitats amb identitat 
pròpia i equip propi, tant si disposen de personalitat jurídica independent com si es 
troben vinculades a una altra entitat, sense dependència orgànica ni subordinació 
funcional de l’administració pública estatal, governamental, autonòmica o local. 

Les entitats sòcies han de ser sense afany de lucre, tenir domicili a Catalunya i que entre 20 

les seves finalitats estigui: l’educació o promoció de l’educació en el temps lliure dels 
infants i joves. 

Les entitats sòcies han d’acceptar els presents estatuts. 

 

2.- Podran incorporar-s’hi i esdevenir-ne membres les  entitats que compleixin les 25 

següents condicions: 

 

a) Les especificades en l’article anterior. 

 

b) Presentar els seus estatuts degudament legalitzats, memòria d’activitats i nom dels 30 

responsables de l’entitat. 

 

c) Acceptar els Estatuts de la Federació i el Reglament de Règim Intern. 

 

d) Presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió 35 

sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’Assemblea General 

més immediata. 

 

e) Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la 

possibilitat de formar part d’una federació. 40 
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3.- Pel desenvolupament de les finalitats abans exposades, la Federació tindrà dos 

classes de socis: 

  

           a).- SOCI FUNDADOR  5 

 

La Fundació Catalana de l’Esplai tindrà la consideració de soci fundador. 

  

           b).- SOCIS  ORDINARIS 

 10 

Són socis ordinaris totes aquelles entitats o associacions d’educació en el temps lliure 
d’infants i joves que estiguin d’acord amb les finalitats de la Federació, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 4.1 dels presents estatuts. 

 

La Junta Directiva decidirà, en tot cas, a la vista dels estatuts socials de les peticionàries, 15 

si aquestes entitats tenen objectius concordants, si son entitats sense afany de lucre i si 

compleixen els requisits per la seva admissió. 

 

4.- Les persones jurídiques hauran de nomenar una o més persones físiques que les 

representin en els diferents òrgans de govern i comunicar-ho per escrit segons el que 20 

estableix el Reglament de Règim Intern. Els canvis de tals persones es comunicaran així 

mateix per escrit, no concedint-se representació a cap persona no autoritzada en la forma 

abans esmentada. 

 

 25 

Article 5 

 

Són drets dels membres de la Federació: 

 

a) Assistir als actes de la Federació. 30 

 

b) Participar en les assemblees generals amb veu i vot. 

 

c) Escollir o ser escollits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius. 

 35 

d) Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir 

a fer més plena la vida de la Federació i més eficaç la realització dels objectius socials 

bàsics. 

 

e) En les Assemblees Generals tindran dret de vot  tots els socis segons la ponderació del 40 

vot que es fixi en el Reglament de Règim Intern. 
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f) Gaudir dels serveis oferts per la Federació en les condicions que en el seu moment es 

detallin. 

g) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o 

dels mandataris/àries de la Federació i rebre informació dels assumptes socials. 

 5 

h) Formar part dels grups de treball. 

 

i) Posseir un exemplar dels estatuts i del Reglament de Règim Intern. 

 

j) Consultar els llibres de la Federació. 10 

 

k) Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.  

 

 

Article 6 15 

 

Són deures dels membres de la Federació: 

 

a) Comprometre's amb les finalitats de la Federació i participar activament per assolir-

les. 20 

 

b) Contribuir al sosteniment de la Federació amb el pagament de quotes, derrames i 

altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests. 

 

c) Complir les normes disposades en els presents estatuts i el Reglament de Règim 25 

Intern. 

 

d) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de la Federació. 

 

e) Participar en els diferents espais, actes i esdeveniments de la Federació, essent 30 

prioritària l’assistència i participació a l’Assemblea General ordinària, la Festa Esplai i 

Movidic. 

 

f) Aportar els comptes, memòria i projecte anual d’activitats en el termini que requereixi 

la Federació a fi de poder beneficiar-se dels ajuts que ofereix la Federació Catalana de 35 

l’Esplai a les seves entitats sòcies. La manca de presentació en el termini establert per a 

cada curs provocarà un informe amb valoració negativa respecte a l’informe anual que la 

Federació elabora sobre les entitats sòcies, tal i com s’estableix a l’article 28e) del 

Reglament de règim intern. 

 40 
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Article 7 

 

Podran ser donats de baixa de la Federació, segons determini el Reglament de Règim 

Intern:  

  5 

a) Tots aquells socis que ho decideixin i que ho comuniquin per escrit a la Junta Directiva 

 

b) Aquells socis que no abonin les quotes fixades. 

 

c) Tots aquells socis que no compleixin les normes disposades en els presents Estatuts i 10 

en el Reglament de Règim Intern. 

 

d) Aquells socis que no respectin els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern 

de la Federació. 

 15 

e) Els socis als que, per la comissió d’una falta d’acord amb el que es disposa al 

reglament de règim intern, se’ls hagi iniciat un procediment disciplinari i s’hagi resolt 

imposar la sanció d’expulsió. 

 

 20 

Capítol III. L'Assemblea General 

 

 

Article 8 

 25 

1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de la Federació; els seus membres en formen 

part per dret propi i irrenunciable. L’Assemblea podrà reunir-se en sessió ordinària i en 

sessió extraordinària. 

 

2. Els membres de la Federació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, 30 

decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea. 

 

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els 

absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar. 

 35 

 

Article 9 

 

1. Són funcions de l’Assemblea General Ordinària: 

 40 

a) L’aprovació de la Memòria anual d’Activitats. 
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b) L’examen i aprovació de comptes i balanços de l'exercici econòmic, així com els criteris 

per a l’establiment de les quotes. 

 

c) L’aprovació del programa d’actuació. 

 5 

d) L’aprovació del pressupost d’ingressos i despeses per a cada exercici econòmic.  

 

e) Aprovar els criteris que fixen la forma i l’import de la contribució dels associats al 

sosteniment de la Federació. 

 10 

 

2. Són funcions de l’Assemblea General Extraordinària: 

 

 

a) L’aprovació del Reglament de Règim Intern de la Federació. 15 

 

b) L’aprovació del pressupost extraordinari. 

 

c) La reforma dels presents estatuts. 

 20 

d) La constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja 

existent. 

 

e) L’elecció i separació dels membres de la Junta Directiva, i el control de la seva 

activitat. 25 

 

f) La disposició o alienació de béns. 

 

g) Resoldre sobre qualsevol assumpte que li sigui sotmès a discussió per la Junta 

Directiva. 30 

 

j) Acordar la dissolució de la Federació. 

 

k) Qualsevol altre assumpte que no sigui competència de l’Assemblea General Ordinària i 

sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de la 35 

Federació. 

 

 

Article 10 

 40 

1. L’Assemblea General es reunirà com a mínim en sessió ordinària una vegada a l’any 

dins dels mesos compresos entre gener i juny, ambdós inclusivament. 
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2. La Junta Directiva podrà convocar-la en sessió extraordinària tantes vegades com 

consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats mitjançant un 

escrit dirigit a la Junta directiva amb totes les signatures dels socis sol·licitants. En 

aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la 

sol·licitud. 5 

 

 

Article 11 

 

1. L'Assemblea és convocada per la Junta Directiva mitjançant una convocatòria que ha 10 

de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió. 

 

2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, 

individualment i mitjançant un correu electrònic adreçat a l’adreça que consti en la 

relació actualitzada d'associats que ha de tenir la Federació. 15 

 

3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president o presidenta de la 

Federació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o 

vicepresidenta o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari/ària 

qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva. 20 

 

4. El secretari o la secretària redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell/a 

mateix/a i el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels 

acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. 

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió 25 

anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Com a mínim quinze dies abans l'acta i qualsevol 

altra documentació s’enviarà per correu electrònic als associats. 

 

Article 12 

 30 

1. L'Assemblea General es donarà per constituïda en primera convocatòria amb 

l’assistència de la meitat més un dels socis i en segona  convocatòria mitja hora més 

tard, qualsevol que sigui el nombre de socis assistents.  

 

2. A l’Assemblea només es podran tractar els punts recollits a l’Ordre del Dia degudament 35 

informada a tots els socis, a excepció de que, estant presents tots els socis, es 

constitueixi Assemblea General Universal, i s’accepti per unanimitat la celebració 

d’aquesta. 

 

3. Tots els socis podran presentar propostes per a debat a l'Assemblea, sempre que ho 40 

facin per escrit via correu electrònic a la Secretaria de la Federació amb una antelació 
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mínima de 7 dies. La Secretaria haurà de fer-les arribar als socis 48 hores abans de l'inici 

de l'Assemblea.  

 

 

Article 13 5 

 

1. En les reunions de l'Assemblea General, s’estableix un sistema ponderat de vots, 

d’acord amb els criteris que es recullen en el Reglament de Règim Intern. 

 

2. Els acords de l’Assemblea es prendran per majoria simple de vots dels socis assistents 10 

o representats, a excepció d’aquells supòsits en els quals la Llei, aquests Estatuts o el 

Reglament de Règim Intern exigeixin una majoria reforçada dels assistents a les 

assemblees. 

 
3. Es requereix una majoria absoluta dels associats/des presents o representats per 15 
adoptar els següents acords: 

• aprovació del Reglament de Règim Intern de la Federació 
• aprovació del pressupost extraordinari 
• reforma dels estatuts 
• constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja 20 

existent 
• la disposició o alienació de béns. 

En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es 

fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats. 

Per a la dissolució de la Federació caldrà seguir el que es disposa en els articles 31 i 32 25 

dels presents estatuts. 

 

4. La Junta Directiva de la Federació es compromet a difondre totes les candidatures 

presentades per les seves entitats sòcies per formar part de la Junta, rebudes en el 

termini i la forma recollits en l’article 16 del Reglament de Règim Intern. 30 

 

 

 

Capítol IV. La Junta Directiva 

 35 

Article 14 

 

1. Correspon a la Junta Directiva les més amplies facultats per a regir, administrar i 

representar a la Federació. 

  40 

2. La Junta Directiva estarà formada per un mínim de tres persones, entre els quals 

s’escolliran els càrrecs de  President/a, Secretari/ària i Tresorer/a.  La resta de socis 
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elegits tindran la categoria de vocals de la mateixa. Els membres de la Junta Directiva 

exerciran els seus càrrecs gratuïtament. 

 

3. Formarà part, en qualsevol cas, de la Junta Directiva un representant de la Fundació 

Catalana de l’Esplai excepte que hi renunciï. 5 

 

4. La Junta Directiva podrà decidir nomenar un o més vice-presidents/es. 

 

5. La Junta Directiva es renovarà totalment cada quatre anys, essent possible la reelecció 

dels seus membres. 10 

 

6. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Entitats 

de la Generalitat mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau 

del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou 

secretari/ària. 15 

 

 

Article 15 

 

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 4 anys, 20 

sense perjudici que puguin ser reelegits. 

 

2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat 

pot esdevenir-se per: 

 25 

a) Extinció de l’entitat associada a qui representa 

b) Renúncia notificada a la Junta Directiva 

c) Separació acordada per l’Assemblea General 

d) Qualsevol altra que estableixin la Llei o els Estatuts. 

 30 

 

Article 16 

 

La Junta Directiva té les facultats següents: 

 35 

a) Escollir d’entre els seus membres un/a President/a, un/a Secretari/ària i un/a 

Tresorer/a. 

 

b) Nomenar, en el seu cas i a proposta del President/a, un Secretariat. 

 40 

c) Decidir sobre la convocatòria de les Assemblees Generals.  
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d) Representar legalment a la Federació en tota classe d’actes i contractacions en 

compliment de la finalitat social. 

 

e) Organitzar els serveis i accions que requereixi el compliment de la finalitat social. 

 5 

f) Administrar els fons de la Federació, podent sol·licitar crèdits i realitzar totes aquelles 

operacions financeres que tinguin per objecte la bona gestió dels fons de l’entitat. 

 

g) Resoldre sobre l’admissió de nous socis que compleixin els requisits d’aquests 

estatuts. 10 

 

h) Resoldre sobre la baixa de socis, d’acord amb el que s’estableix a l’article 7  d’aquests 

estatuts. 

 

i) Nomenar i acomiadar al personal contractat i fixar les seves remuneracions i 15 

atribucions sigui quin sigui el règim de la seva contractació. 

 

j) Nomenar i cessar  el Director General i el Gerent de la Federació, a proposta del 

President/a. 

 20 

k) Atorgar poders sobre qualsevol competència esmentada en els apartats anteriors en la 

persona  o persones que consideri convenients. 

 

l) El  nomenament dels representants de la Federació en els òrgans de la Fundació, 

d’acord amb el que s’estableix a l’article 2.4 d’aquests estatuts. 25 

 

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne 

compte en la primera reunió de l’Assemblea General. 

 

Qualsevol altre atribució que no estigui expressament reservada pels presents estatuts o 30 

per la llei a l’Assemblea General. 

 

 

Article 17 

 35 

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el/la 

substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres 

decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre. 

 

2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el 40 

president/a o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen. 
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Article 18 

 

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i 

hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres. 

 5 

2. Es preveu la possibilitat de que els integrants de la junta directiva participin a les 

reunions de la mateixa utilitzant mitjans de connexió remota, sempre i quan existeixin 

els recursos suficients per poder garantir unes condicions òptimes pel bon 

desenvolupament de la reunió.  

 10 

3. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es 

convoquin, encara que, per causes justificades, podran excusar-se'n. L'assistència del 

President/a o del Secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi serà obligatòria 

sempre. 

 15 

4. La Junta Directiva prendrà els acords per unanimitat  dels seus integrants. Tanmateix 

si s’ha de prendre acords formals i no és possible la unanimitat, aquests acords es 

prendran per decisió del vot de la majoria. En cas d’empat, el President/a tindrà un vot 

de qualitat. 

 20 

5. La Junta directiva té la facultat de convidar a les reunions de Junta a persones que no 

formen part de la mateixa, amb l’objectiu de que puguin exposar les seves inquietuds, 

propostes i compartir temes que, per la seva rellevància o urgència, s’han de tractar en el 

termini més breu possible. 

 25 

 

Article 19 

 

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats , excepte les indelegables 

legalment, en la figura d’un Director General, si compta, per fer-ho, amb el vot favorable 30 

de dos terços del seus membres.  

 

2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir 

la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas. 

 35 

 

Article 20 

 

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser 

signats pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, 40 

s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent. 
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Capítol V. La presidència i la vicepresidència 

 

 

Article 21 

 5 

1. Són pròpies del president/a les funcions següents:  

 

a) Presidir l’Assemblea General, la junta Directiva i, en el seu cas, el Secretariat. 

 

b).- Convocar la Junta Directiva i, en el seu cas, el Secretariat. 10 

 

c).- Dirigir i representar legalment la Federació, per delegació de l'Assemblea General i 

de la Junta Directiva. 

 

d).- Vetllar per l’acompliment dels fins de la Federació. 15 

 

e).- Proposar a la Junta Directiva, en el seu cas, la composició del Secretariat. 

 

f).- Proposar el nomenament de Director General i de Gerent de la Federació. 

 20 

g) Dinamitzar i dirigir les tasques de la Junta Directiva i, si s’escau, del Secretariat. 

 

h) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat. 

 

i) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de la Federació. 25 

 

j) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin 

l'Assemblea General o la Junta Directiva. 

 

2. El president/a és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident/a —si n’hi 30 

ha— o el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.  

 

 

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria 

 35 

 

Article 22 

 

Seran funcions del  Tresorer/a vetllar pel correcte funcionament dels comptes  de la 

Federació. 40 
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Article 23 

 

El secretari/ària ha de custodiar la documentació de la Federació, aixecar, redactar i 

signar les actes de les reunions de l'Assemblea General, la Junta Directiva i el Secretariat, 

redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de 5 

socis i sòcies. 

 

 

Capítol VII. Les comissions o grups de treball 

 10 

 

Article 24 

 

1. El Secretariat, en el cas que es constitueixi,  és l’òrgan de direcció executiva del que es 

dota la Junta Directiva per concretar i fer el seguiment del programa d’actuació  aprovat 15 

per l’Assemblea i de tots aquells acords que la Junta Directiva pugui prendre. 

 

 

2. La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els 

membres de la Federació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta 20 

Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme. 

La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de 

treball. 

 

 25 

 

Capítol VIII. El règim econòmic 

 

 

Article 25 30 

 

Aquesta associació no té patrimoni fundacional. 
 

 

Article 26 35 

 

Els recursos econòmics de la Federació es nodreixen de: 

 

a) Les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres, a proposta de la Junta 

Directiva 40 

b) Les subvencions oficials o particulars 

c) Les donacions, les herències o els llegats 
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d) Venda de publicacions i material 

e) Rendiment dels seus serveis 

f) Les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se  

 

 5 

Article 27 

 

Tots els membres de la Federació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, 

mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determinin els criteris 

aprovats en Assemblea General a proposta de la Junta Directiva. 10 

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que 

s'han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta 

Directiva— i quotes extraordinàries. 

 

 15 

Article 28 

 

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre. 

 

 20 

Capítol IX. El règim disciplinari 

 

 

Article 30 

 25 

La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses per les entitats associades.  

Les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de la 

Federació, segons el que estableixi el Reglament de Règim Intern. 

 

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o 30 

comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que 

tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb 

audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i 

aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest 

òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies. 35 

Contra les sancions acordades per la Junta Directiva, les entitats interessades hi poden 

recórrer en el termini de 30 dies. 

En el cas que la resolució de l’expedient sancionador esdevingui la possible expulsió 

d’una entitat sòcia, aquesta decisió es ratificarà a la primera Assemblea General que es 

celebri. 40 
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Capítol X. La dissolució 

 

 

Article 31 5 

 

La Federació es dissoldrà per acord de tres quartes parts dels vots dels socis, reunits en 

Assemblea General convocada a l’efecte en sessió extraordinària i amb el vot favorable 

dels Socis Fundadors. 

 10 

 

Article 32 

 

1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures 

oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de la Federació, com a la 15 

finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent. 

 

2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui 

necessari. 

 20 

3. Els membres de la Federació estan exempts de responsabilitat personal. La seva 

responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret 

voluntàriament. 

 

4. Extingida la Federació, els bens o el líquid que en resultés desprès de practicada la 25 

liquidació seran traspassats  a  la Fundació Catalana de l’Esplai. 

 

5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats 

anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea 

General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a 30 

aquest efecte. 
 

 

 

 35 

 

 

 

 

 40 
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DILIGÈNCIA DE CERTIFICACIÓ 

 

Certifico que aquest és el text dels nous Estatuts de la FEDERACIÓ CATALANA DE 

L’ESPLAI, que han estat modificats per l’ Assemblea General Extraordinària celebrada a 

Vilanova de Sau, amb data 1 de març de 2015 5 

 

 

Vilanova de Sau, a 1 de març de 2015. 
 
 10 
 
 
 
 

Marc Alcaraz         Glòria Pedro 15 
    President                                                           Secretaria 
 
 

 

 20 

 

 

 


