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ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DEL VOLUNTARIAT SOCIAL 

(FCVS) 

 

TÍTOL I 

DE LA FCVS EN GENERAL 

Article 1 

 

La Federació Catalana del Voluntariat Social (FCVS) és una entitat jurídica en forma 

d’associació, constituïda de manera voluntària i sense cap afany 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 i la Llei orgànica 

1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.  

Article 2 

La FCVS té com a missió la promoció i el reconeixement del voluntariat social com a 

agent protagonista de l’acció transformadora entre col·lectius de persones que viuen 

situacions d’exclusió o de vulneració de llurs drets.  I aquesta missió la desplega a 

través de  quatre línies d’acció prioritàries, orientades a: 

a) Sensibilitzar la població a l’entorn del voluntariat social com a espai d’atenció 

al conjunt de necessitats i dèficits comunitaris 

b) Enfocar prioritàriament, l’atenció sobre les entitats juvenils i la població 

juvenil a qui la FCVS destina recursos específics i desplega projectes i serveis per a la 

seva sensibilització 

c) Fomentar els serveis en xarxa, per a satisfer les demandes de les entitats, amb 

la seva participació i sumant sinergies amb totes elles 

d) Incidir en les polítiques relatives al voluntariat, format per persones diverses, 

com a agent de transformació social 
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Article 3 

La FCVS vetlla perquè les seves decisions, posicionaments, propostes i activitats 

integrin sempre la perspectiva de gènere i incorporin la mirada inclusiva i 

comunitària. La FCVS també incorpora de manera transversal el seguiment dels grans 

reptes globals del segle XXI plantejats a l’entorn de desafiaments ambientals i de 

diversitat cultural i llur impacte en la societat. I treballa, per tal d’apropar-hi l’actuació 

del voluntariat social. 

Per aconseguir les finalitats previstes a l’article anterior, la FCVS, organitza cursos, 

seminaris, taules rodones, jornades, congressos, fòrums de debat, exposicions i fires, 

i convoca premis i beques, edita publicacions, gestiona assegurances col·lectives  i 

acredita les competències de voluntariat a les persones voluntàries de les entitats, 

duu a terme totes aquelles activitats que són necessàries per sensibilitzar la població 

en general i la joventut en particular, sobre el voluntariat social i per fomentar els 

serveis en xarxa. 

Dins les finalitats descrites i per tal de garantir processos de transformació social la 

FCVS treballa i programa de manera continuada, recursos, projectes i serveis adreçats 

al conjunt de la població i també de forma específica a persones joves i a entitats 

juvenils 

La FCVS programa de manera continuada, recursos, projectes i serveis adreçats al 

conjunt de la població i també de forma específica a  persones joves i a entitats 

juvenils. 

 

Article 4 

La FCVS té una durada indefinida i té el seu àmbit d’actuació en tot el territori de 

Catalunya. 

 

Article 5 

La FCVS té el seu domicili social a Barcelona, al carrer Grassot, 3, 2n. codi postal. 

08025. 
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TITOL II 

DE_LES ENTITATS MEMBRES 

 

Article 6 

 

Poden pertànyer a la FCVS, totes les associacions entitats sense ànim de lucre 

legalment constituïdes (associacions, fundacions o cooperatives d’iniciativa social), 

inscrites en el Registre  que, de manera lliure i voluntària tinguin interès en el 

desenvolupament d’un pla de voluntariat social o amb el compromís de promoure’l 

durant el primer any posterior al seu ingrés a la FCVS. 

La FCVS prioritza específicament l’àmbit d’entitats juvenils, que comptin amb 

persones voluntàries per a dur a terme les seves respectives actuacions. 

S’entén per persona voluntària social la que presta, de manera voluntària, lliure i 

totalment gratuïta, un treball d’acció social, dins del marc d’una organització estable 

i de funcionament democràtic. 

Les entitats que volen ingressar com a membres de la FCVS ho sol·liciten per escrit al 

Consell Directiu, el qual pren una decisió sobre la petició en la primera reunió que té 

lloc i la comunica a l’Assemblea General més immediata, la qual l’ha de refrendar. 

Article 7 

Les entitats Els membres de la FCVS tenen els drets següents: 

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. Les entitats que no fan 

efectiva la quota de l’any en curs, no tenen dret de vot a l’Assemblea. 

2. Elegir o ser elegidets per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius. 

3. Exercir la representació que se’ls confereix en cada cas. 

4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de la FCVS, d’acord 

amb les normes legals i estatutàries. 
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5. Exposar a l’Assemblea General i al Consell Directiu tot el que consideren que pot 

contribuir  a fer més plena la vida de l’entitat i més eficaç la realització dels objectius 

socials bàsics. 

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió del Consell Directiu 

o de_les persones representants electes de la  FCVS. 

7. Rebre informació sobre les activitats de la FCVS. 

8. Fer ús dels serveis comuns que la FCVS estableix o té a la seva disposició. 

9. Formar part de les comissions i grups de treball. 

10. Posseir un exemplar dels Estatuts, del Reglament de Règim Interior i del Codi Ètic 

de la FCVS. 

11. Consultar els llibres de la FCVS, sobre auditories anuals. 

12. Ésser escoltadests  prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries. 

 

Article 8 

Són obligacions dels les entitats membres de la FCVS: 

1. Acceptar i complir els presents Estatuts, el Reglament de Règim Interior i el Codi Ètic 

de la FCVS 

2. Comprometre’s i cooperar amb les finalitats de la FCVS. 

3. Contribuir al sosteniment de les despeses que comporta la marxa de la FCVS i les 

seves activitats amb el pagament puntual de les quotes i derrames que en cada  

moment es fixen per acord de l’Assemblea General. 

4. Col·laborar, dins de les seves possibilitats en les actuacions i serveis de la FCVS. 

5. Acceptar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern, i la resta 

d’obligacions que resulten de les disposicions estatutàries. 
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Article 9 

1. Les entitats membres (associacions, fundacions o cooperatives d’iniciativa social 

sense ànim de lucre) poden renunciar, qualsevol moment, a la seva condició de 

membre federadat, tot sol·licitant la seva baixa, mitjançant escrit adreçat al Consell 

Directiu, al qual hi han d’acompanyar el certificat de l’acord adoptat per l’òrgan 

competent 

2. Igualment poden ser baixa de la FCVS les entitats els membres que incorren en 

algunes de les causes següents: 

a) Inobservança reiterada del Codi Ètic, les normes legals o estatutàries 

b) No complir els fins que ha de servir l’entitat 

c) Comportar descrèdit o perjudici a la FCVS 

d) No satisfer les quotes fixades 

3. L’òrgan de govern pot acordar la baixa de la FCVS dels les membres que 

incompleixin les seves obligacions, per les causes establertes en el punt anterior, amb 

audiència de la persona afectada i prèvia instrucció de l’expedient corresponent. 

La resolució final, ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels les 

persones membres del Consell Directiu. 

4. La baixa definitiva ha de ser ratificada per la primera Aassemblea Ggeneral que 

tingui lloc. Mentrestant la el membre afectadat  queda suspesaès en la seva condició 

de sòocia. 

5. El Reglament de Règim Interior ha d’establir del procediment del règim disciplinari. 

 

Article 10 

Totes lesels entitats membres que formen part de la FCVS continuen mantenint la seva 

personalitat jurídica pròpia i la seva independència, dirigint les seves activitats i 

administrant el seu patrimoni, que continua essent únicament i exclusivament del seu 

titular. 
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La vinculació de les entitats amb la FCVS, consisteix en l’esforç de coordinar, dins el 

que sigui possible, les seves activitats, col·laborant en les tasques conjuntes que 

s’estableixen. 

La responsabilitat econòmica de_les membres federadests queda limitada, 

únicament a l’aportació econòmica que s’hagin obligat a fer. 

 

TITOL III 

DE LES PERSONES COL·LABORADORES EN RÈGIM DE VOLUNTARIAT 

 

Article 11 

Tenen la consideració de persones voluntàries de la FCVS aquelles que, a títol 

personal, de manera voluntària, lliure i totalment gratuïta, hi realitzen una tasca de 

voluntariat. 

Les persones voluntàries, en el moment d’incorporar-se a la FCVS s’han d’adherir al 

seu Codi Ètic, signen un acord de col·laboració, amb expressió dels seus drets i del 

compromís que assumeixen, d’acord amb el que s’estableix en el Reglament de Règim 

Interior. 

Entre altres, les persones voluntàries tenen dret a ser informades de les activitats de 

la FCVS, a participar en els actes que organitzi, i a assistir amb veu i sense vot a les 

assemblees generals. 

La FCVS porta al dia el seu registre de voluntariat. 
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TITOL IV 

DELS ÒRGANS SOCIALS 

 

Capítol Primer. L’Assemblea General 

 

Article 12 

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de la FCVS, i les seves entitats els seus membres 

en formen part per dret propi i irrenunciable. 

LesEls membres de la FCVS, reunidests en Assemblea General legalment constituïda, 

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

Totes lesels membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-

hi lesels absents, lesels qui en discrepen i lesels presents que s’han abstingut de votar. 

 

Article 13 

Correspon a l’Assemblea General: 

a) Aprovar i modificar els Estatuts 

b) Aprovar i modificar el Reglament de Règim Interior 

c) Aprovar i modificar el Codi Ètic  

d) Canviar de domicili social 

e) Elegir i separar lesels membres del Consell Directiu i controlar-ne l’activitat 

f) Acordar les altes de les noves entitats, així com la baixa o la separació definitiva 

de les entitats federades 
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g) Decidir sobre la gestió social 

h) Aprovar la memòria i els comptes anuals 

i) Aprovar el pressupost anual d’ingressos i despeses i de les activitats del proper 

exercici 

j) Designar auditors de comptes 

k) Aprovar les quotes, derrames o taxes per activitats i serveis, que han de satisfer 

les entitats federades, a proposta del Consell Directiu  

l) Acordar la transformació, fusió, escissió o la dissolució de la FCVS 

m) Acordar  l'ingrés i la baixa en federacions o confederacions i en d’altres 

organismes 

n) Conèixer les sol·licituds presentades per ser membre federatda i també de les 

altes i baixes produïdes. 

o) Crear, a proposta del Consell Directiu, un Consell Assessor constituït per 

personalitats vinculades al voluntariat social 

p) Resoldre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap 

altre òrgan de govern de la FCVS 

Article 14 

1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària un cop l’any, habitualment de 

manera presencial però també pot fer-ho de manera telemàtica amb totes les 

garanties, durant el primer semestre natural. 

2. El Consell Directiu pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari 

sempre que ho consideri convenient, excepte durant els mesos de juliol i agost, el 

període comprès entre el 20 de desembre i el 10 de gener i durant les festes escolars 

de setmana santa. 

3. El Consell Directiu ha de convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari 

quan ho sol·liciti un 10% dels les seus seves membres; en aquest cas l’Assemblea ha 

de tenir lloc dins del termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud. 
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4. L’Assemblea General es convoca, tant amb caràcter ordinari com extraordinari, amb 

un mínim de quinze dies d’antelació mitjançant carta adreçada al domicili de cada 

una dels les membres. És vàlida també la substitució de la carta per sistemes de 

comunicació que utilitzin suports informàtics, sempre que en garanteixin la recepció. 

5. La convocatòria ha de contenir l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió. 

 

Article 15 

1. Les reunions de l’Assemblea General les presideix la presidència de la FCVS. Si no hi 

és la substitueix la vicepresidència o la vocalia de més edat del Consell Directiu. 

Exerceix la secretaria de l’Assemblea qui ocupa el mateix càrrec al Consell Directiu, i 

en absència seva la vocalia de menys edat. 

2. La secretaria redacta l’acta de cada reunió que ha d’incloure, la data de la reunió, 

lloc, dia i hora de la celebració, la relació de les persones assistents i de les 

representades, en nom de les seves respectives entitats, els assumptes tractats amb 

un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s'han adoptat i el resultat 

numèric de les votacions. L’acta és firmada per la secretaria amb el vistiplau de qui 

exerceix la presidència.  

3. En iniciar l’Assemblea es llegeix l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es 

rectifiqui, si és procedent. Cinc dies abans, l’acta i qualsevol altra documentació 

referida a l’ordre del dia ha d’estar a disposició de les entitats sòcies en el local social 

i a la seu de les delegacions territorials. 

 

Article 16 

1. L’Assemblea es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de membres 

presents o representadests 

2. Un mínim del 5% de les entitats federades poden sol·licitar al Consell Directiu, abans 

de la convocatòria de l’Assemblea,  la inclusió a l’ordre del dia d’un o més assumptes 

per tractar. 
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3. Un cop convocada l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període 

comprès entre la recepció de la convocatòria, i la data en què aquest òrgan s’ha de 

reunir. En aquest cas s’haurà de comunicar immediatament el nou ordre del dia. 

4. Les persones que són sòcies i/o voluntàries de les entitats federades poden 

concórrer a les assemblees generals de la FCVS sense veu ni vot. Així mateix no són 

tingudes en compte a efectes de quòrum. 

 

Article 17 

1. En les reunions de l’Assemblea General correspon un vot a cada entitat membre de 

la FCVS. Són vàlids els vots no presencials emesos a través d’aquells mitjans que 

permetin l’autentificació de les votants, sempre i quan es disposi dels recursos per a 

llur autentificació. 

2. Les entitats federades poden delegar el vot, per escrit, en la presidència, la 

coordinació territorial de la seva demarcació o en una altra entitat federada. 

3. Els acords es prenen  per majoria simple de vots de les membres assistents o 

representats amb dret a vot, tant a les assemblees ordinàries com  a les 

extraordinàries, si bé s’exigeix l’acord favorable de les dues terceres parts de les 

membres assistents i/o representats, per a la modificació d’estatuts, venda o 

gravamen de béns immobles, o dissolució de la FCVS i en els supòsits exigits 

legalment. En qualsevol cas, l’elecció del Consell Directiu, si es presenten diverses 

candidatures es fa per acord de la majoria simple o relativa de les sòcies presents (més 

vots a favor que en contra). 

4. L’Assemblea no pot adoptar acords sobre assumptes que no constin a l’ordre del 

dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a 

la convocatòria d’una nova Assemblea General. 

5. Si en l’Assemblea General es pretén tractar l'exercici de l'acció de responsabilitat 

contra membres de l' òrgan de govern, o la separació d'aquestes de llurs càrrecs, s'ha 

de convocar en el mateix acte una sessió extraordinària de l'Assemblea General, amb 

aquest punt com a únic punt de l' ordre del dia. 

6. Cap entitat sòcia pot exercir el dret a vot en la presa de decisions sobre assumptes 

en què es trobi en situació de conflicte d’interessos personals o patrimonials amb la 
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FCVS, ni mentre desenvolupi un treball remunerat per la FCVS. A petició de qualsevol 

de les persones assistents i previ raonament, i amb caràcter incidental, l’Assemblea 

decideix sobre aquesta qüestió mitjançant votació separada i secreta. 

7. Les entitats sòcies que, per raó d'un conflicte d'interessos amb la FCVS, no poden 

votar un determinat punt de l'ordre del dia, no es computen als efectes d'establir la 

majoria necessària per a adoptar l'acord, llevat que aquest tingui per objecte la 

resolució d'un procediment sancionador, la destitució de la persona afectada com a 

membre d'un òrgan de govern, o l'exercici de l'acció de responsabilitat contra ella. 

8. La votació per a l'adopció d'acords ha d'ésser secreta si ho sol·liciten, almenys, el 

10% de les  entitats sòcies presents o representadets en la reunió. 

 

Capítol segon. El Consell Directiu 

Article 18 

El Consell Directiu és el representant legal de la FCVS, al qual corresponen funcions de 

representació, gestió i administració. 

Article 19 

El Consell Directiu està format per la presidència,  la vicepresidència, la secretaria 

general, la tresoreria, les vocalies i les coordinacions territorials de les comarques de 

Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. El reglament ha de dir com han de ser elegides. 

Totes les persones membres del Consell Directiu en formen part a títol purament 

personal. 

 

Article 20 

1. L’elecció de la presidència, de la vicepresidència, de la secretaria general, de la 

tresoreria i de les vocalies, es fa per votació de l’Assemblea General entre candidatures  

completes i tancades i pel càrrec concret que figuri a la candidatura. L’elecció de les 

coordinacions territorials correspon a les respectives assemblees territorials. 
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2. Totes les persones membres de les candidatures són proposades per alguna de les 

entitats federades. Cada entitat federada hi pot tenir un màxim de tres membres. 

3. El Consell Directiu està format per persones que ostenten la condició de ser 

voluntàries, assalariades o sòcies en la seva entitat, coneixedores del voluntariat 

social i les seves funcions dins el tercer sector i l’associacionisme. 

4. La presentació de candidatures es fa a la seu de la FCVS, fins a cinc dies naturals 

abans de la data fixada per a l’elecció, i la seva proclamació dos dies abans de 

l’Assemblea General, mitjançant exposició pública a la seu dels serveis generals de la 

FCVS.  

 

Article 21 

1. Les persones membres del Consell Directiu exerceixen el càrrec per un període de 

quatre anys, i poden ser reelegides una sola vegada per quatre anys més, pel mateix 

càrrec.  

2. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec. 

L’acceptació del càrrec per al qual han estat escollides o nomenades les persones de 

l’òrgan de govern s’ha d’inscriure en el Registre d’Entitats de Catalunya. 

3. Les persones membres del Consell Directiu exerceixen el càrrec de forma gratuïta i 

no remunerada, tant per part de la FCVS com per part de l’entitat que representen.  

4. Les persones  membres del Consell Directiu, en el moment d’assumir el seu càrrec, 

signen l’acceptació del càrrec per raó del compromís que assumeixen, s’adhereixen al 

Codi Ètic de la FCVS, i subscriuen el que estableix el Reglament de Règim Interior. 

 

Article 22 

1. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu 

mandat pot esdevenir-se per: 

a) Renúncia notificada a l’òrgan de govern 

b) Petició de l’entitat presentadora 
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c) Inassistència injustificada a tres reunions consecutives o cinc alternes a les 

reunions del Consell Directiu 

d) Separació acordada per l’Assemblea General  

2. Si durant el període de mandat es produeix alguna baixa, el Consell Directiu a 

proposta de la presidència, pot substituir-la provisionalment fins la propera 

Assemblea i en el cas de les coordinacions territorials fins que l’Assemblea territorial 

elegeixi la seva substitució. 

3. Els càrrecs nomenats pel Consell Directiu, amb caràcter provisional, han de ser 

ratificats per la primera Aassemblea que tingui lloc. Si les persones membres 

nomenades provisionalment no són ratificades,  deixen el càrrec automàticament, 

sempre que des de l’Assemblea surti la proposta i la ratificació d’una altra candidata 

que el substitueixi. I si són ratificades exerceixen el càrrec per un període de quatre 

anys des de l’inici del seu càrrec provisional. 

4. El Consell Directiu pot decidir, en reunió convocada a l’efecte, per acord dels dos 

terços de les seves membres i prèvia audiència de la persona interessada, proposar  a 

l’Assemblea General la separació de llurs funcions, de les membres dels òrgans 

directius que incompleixin les seves obligacions. La decisió del Consell Directiu 

determina la suspensió cautelar de la membre afectada. El Reglament de Règim 

Interior ha d’establir el procediment del règim disciplinari. 

 

Article 23 

Com a òrgan directiu i coordinador, el Consell Directiu assumeix entre d’altres, les 

funcions següents: 

a) Representar, dirigir i administrar la FCVS de la manera més àmplia que 

reconegui la Llei 

b) Complir les decisions preses per l’Assemblea General, directament o a través 

de la Junta Executiva 

c) Proposar a l’Assemblea General les quotes i derrames que els les membres de 

la FCVS han de satisfer 
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d) Convocar les assemblees generals i vetllar que es compleixin els acords que 

s’hi adopten 

e) Obrir o tancar comptes corrents i llibretes d’estalvi a qualsevol establiment de 

crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició de 

fons es determina a l’article 41 

f) Formalitzar negociacions i contractes amb tercers 

g) Organitzar i presidir actes socials i coordinar  totes les activitats federades 

h) Crear les comissions que consideri convenients pel bon funcionament de la 

FCVS 

i) Preparar els pressupostos anuals d’ingressos i despeses, la liquidació dels 

comptes anuals  i encarregar les auditories econòmiques, comptables, i de gestió amb 

l’aprovació obtinguda de manera prèvia, per a sol·licitar-la posteriorment de 

l’Assemblea General 

j) Proposar a l’Assemblea General la separació de les membres dels òrgans de 

govern que incompleixin les seves obligacions 

k) Proposar a l’Assemblea General la baixa definitiva per motius disciplinaris, de 

les membres que incompleixen les seves obligacions 

l) Nomenar, a proposta de la presidència, una gerència la qual dirigeix 

l’organització tècnica i administrativa de la FCVS i  proposarà la resta de personal 

remunerat a presidència per a ser contractat 

m)  Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i 

donar-ne compte a la primera reunió de l’Assemblea General 

n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a 

algun altre òrgan de govern de la FCVS o que li hagi estat delegada expressament 

 

Article 24 

1. El Consell Directiu es reuneix, de manera ordinària, una vegada cada tres mesos com 

a mínim, habitualment de manera presencial però també es poden realitzar de 
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manera telemàtica amb totes les garanties, i cada vegada que el convoqui la 

presidència, a instància pròpia o a sol·licitud almenys de tres de les seves 

components, com a mínim amb cinc dies d’antelació a la data fixada.  

2. Per poder deliberar adequadament hi han d’assistir com a mínim la meitat de les 

seveus membres ja sigui en forma personal o per representació escrita en una altrae 

membre del Consell sense que cap membre pugui tenir més d’una representació. 

3. Els acords es prenen per majoria simple de vots. En cas d’empat, el vot de la 

presidència de la  FCVS és de qualitat i, per tant, diriment. 

4. L’assistència a les reunions és obligatòria i l’absència no justificada a tres reunions 

seguides o cinc alternes dona lloc al cessament com a membre del Consell. 

5. Gerència de la FCVS assisteix, convidada per la presidència, amb veu però sense vot, 

a les reunions del Consell Directiu. 

 

Article 25 

La presidència de la FCVS, que ho és també del Consell Directiu, té entre d’altres les 

atribucions següents: 

a) Ostentar la representació unitària legal de la FCVS 

b) Convocar, presidir i aixecar les sessions que celebri l’Assemblea General, el 

Consell Directiu i la Junta Executiva, dirigir les seves deliberacions i decidir amb vot 

de qualitat en cas d’empat 

c) Promoure el pla anual d’activitats de l’entitat que serà presentat a 

l’Assemblea General pel Consell Directiu. 

d) Ordenar els pagaments vàlidament acordats 

e) Ostentar plens poders per al gir i tràfic de la FCVS, àdhuc notarials, i totes 

les altres facultats que li siguin establertes per l’Assemblea General o el Consell 

Directiu. La presidència ha de donar compte al Consell Directiu de tots els actes i 

contractes que signifiquin una obligació o compromís per l’entitat 
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f) Delegar funcions en altres membres del Consell perquè puguin representar, 

gestionar i administrar actes i contractes, drets i obligacions. Atorga els poders 

notarials corresponents a_les esmentadests membres del Consell i a tercers, per 

acord del Consell Directiu 

La presidència és elegida per l’Assemblea General de conformitat amb l’article 20 

d’aquests Estatuts. 

 

Article 26 

1. La vicepresidència representa a la presidència sempre que sigui necessari. 

2. La vicepresidència assisteix i assessora la presidència i té cura de les delegacions i 

activitats que se li encomanen, les quals poden ser de caire executiu i amb plena 

autonomia per a llur realització. 

3. En els supòsits de  malaltia, vacant, incapacitat o absència permanent de la 

presidència, la substitueix la vicepresidència, amb plenes facultats i atribucions. Entre 

les funcions més urgents hi és la de convocar Assemblea General en el termini màxim 

de sis mesos, per tal d’elegir nova presidència. 

 

Article 27 

La secretaria general té cura de rebre i tramitar les sol·licituds d’ingrés de novesus 

membres federadests i de comprovar la documentació exigida, té cura del registre 

d’entitats sòcies i del de persones voluntàries, té al seu càrrec la custòdia de la 

documentació de la FCVS, redacta i signa les actes de les reunions de les assemblees 

generals, del Consell Directiu i de la Junta Executiva i redacta i autoritza les 

certificacions que calgui lliurar. 

 

Article 28 

La tresoreria dirigeix la comptabilitat, porta el control d’ingressos i despeses, intervé 

en totes les operacions econòmiques i financeres, té cura de la recaptació i custòdia 
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dels fons de l’entitat, cercant noves fonts de finançament, realitza el control dels 

cobraments i pagaments, elabora el pressupost i el balanç i la liquidació de comptes. 

El Reglament de Règim Interior regula el procediment d’elaboració dels pressupostos 

anuals. 

 

Article 29 

Les vocalies assisteixen en les seves funcions, als altres membres les altres persones 

membres del Consell Directiu, assumeixen les que els són especialment encomanades 

i presideixen les Comissions que l’òrgan de govern decideixi crear. 

 

Article 30 

Es garanteix la presència de la vocalia de joventut dins el Consell Directiu, com de la 

resta de vocalies nomenades, en la mesura que el jovent és focus prioritari de la missió 

de la FCVS i que anualment es programen recursos, projectes i serveis per a ell de 

manera periòdica.  

 

Article 31 

Les coordinacions territorials, assumeixen l’execució de les activitats aprovades per la 

FCVS en el seu àmbit territorial, coordinen i impulsen l’activitat de les entitats 

federades residents en el seu territori, i en tenen la responsabilitat davant del Consell 

Directiu i de l’Assemblea General. El Reglament de Règim Interior desenvolupa les 

seves funcions. 

 

Capítol Tercer. La Junta Executiva 

Article 32 

1. La Junta Executiva, amb el nom o títol que el propi Consell Directiu estableixi,  

és l’òrgan col·legiat de gestió ordinària de la FCVS i l’encarregat de dur a terme els 

acords de l’Assemblea General i les resolucions del Consell Directiu i d’adoptar les 
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decisions d’urgència o de simple tràmit que siguin necessàries per la bona marxa de 

l’entitat i pot representar la FCVS en les seves relacions amb tercers.  

2. L’execució de les decisions de la Junta Executiva correspon a gerència, que dirigeix 

l’organització tècnica i administrativa de la FCVS, amb l’abast i els poders que li són 

atorgats pel Consell Directiu. 

L’assistència a les reunions és obligatòria i l’absència reiterada no justificada a tres 

seguides o cinc alternes dona lloc al cessament com a membre de la Junta. 

 

Article 33 

La Junta Executiva està integrada per la presidència, la vicepresidència, la secretaria 

general i la tresoreria del Consell Directiu. 

 

Article 34 

1. La Junta Executiva és convocada per la seva presidència, que ho és del Consell 

Directiu i de la FCVS, quan ho considera oportú o bé quan ho sol·liciten dos de les seves 

persones membres.  

2. A la primera reunió que faci, cada nova Junta Executiva determina la periodicitat de 

les reunions que és, com a mínim una vegada al mes, de com a mínim una vegada al 

trimestre, excepte en període estival. 

3. La Junta Executiva pot deliberar vàlidament si assisteixen a la reunió, com a mínim, 

de dos terços de_les sevesus persones membres. 

4. Els acords relatius a les actuacions, territorials o d’àmbit, són presos dins de les 

reunions de Junta Executiva amb consens previ amb les coordinacions territorials i les 

vocalies d’àmbit. 

5. Els acords són adoptats per majoria simple de vots i el vot de la presidència és 

diriment en cas d’empat. 

6. Gerència  de la FCVS assisteix, convidada per la presidència, amb veu però sense 

vot, a les reunions de la Junta Executiva. 
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Capítol Quart. Les Comissions 

Article 35 

Per tal d’arbitrar sobre les sol·licituds d’alta d’entitats, sobre l’establiment de quotes, 

l’establiment i atorgament de beques, i les sancions a les entitats membres i als 

càrrecs dels òrgans directius que incompleixin les seves obligacions, la FCVS disposa 

d’una comissió específica amb el nom de Comissió de Criteri. El Reglament de Règim 

Interior regula la seva composició i funcions. 

 

Article 36 

Per a desenvolupar les activitats que ho requereixin, el Consell Directiu pot crear les 

comissions de treball per àmbits  que consideri convenients i designa, entre eles  

seveus membres, una persona responsable per a cada una d’elles. 

 

Article 37 

Es garanteix l’activitat de la comissió de treball periòdic sobre joventut, igual que la 

resta de comissions de treball, presidida per la persona vocal de joventut del Consell 

Directiu, la qual supervisa, modera el debat i fa el seguiment dels recursos, projectes i 

serveis de la FCVS en aquest àmbit i en fa l’avaluació de manera enxarxada amb les 

entitats.   

 

TITOL V 

DEL RÈGIM DISCIPLINARI 

Article 38 

L’òrgan de govern pot acordar la baixa de_les membres de la FCVS que incompleixin 

les seves obligacions per les causes establertes al punt 2 de l’article 9 dels presents 

Estatuts. També pot proposar a l’Assemblea General la separació de llurs funcions  
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de_les membres dels òrgans directius que incompleixin les seves funcions, d’acord 

amb el que estableix el punt 4 de l’article 22 dels Estatuts. 

En tots els casos, el procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència 

d’una denúncia o comunicació. En el termini de deu dies el Consell Directiu nomena 

un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini 

de quinze dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que 

ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts de_les membres del Consell 

Directiu, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de quinze dies. 

Contra les sancions acordades pel Consell Directiu, les persones interessades hi poden 

recórrer, si el reglament intern Reglament de Règim interior estableix el procediment 

per fer-ho, davant la primera Aassemblea Ggeneral que tingui lloc. 

 

TITOL VI 

DEL RÈGIM ECONÒMIC 

 

Article 39  

La FCVS, en el moment de la seva constitució, no té cap bé patrimonial. Posteriorment 

el seu patrimoni està integrat pels valors immobiliaris i mobiliaris que adquireixi per 

qualsevol títol legal, pel desenvolupament de les seves activitats i l’acompliment dels 

seus fins. 

La FCVS només  pot utilitzar els seus béns i el rendiments que produeixin per 

l’acompliment de les finalitats socials. 

 

Article 40 

Els recursos econòmics previstos pel desenvolupament de les activitats de la FCVS 

són: 

a) Les quotes que fixa l’Assemblea General per a_les seveus membres 
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b) Els productes dels béns i drets que li corresponguin 

c) Les subvencions, convenis, llegats, herències, donacions o ajudes 

econòmiques que pugui rebre per qualsevol títol legal 

d) Els ingressos que obtingui per mitjà de les activitats lícitament acordades pel 

seu Consell Directiu dins del camp de l’acció social 

e) Les ajudes dels protectors 

 

Article 41 

Totes eles membres de la FCVS 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 del Consell Directiu. 

 

Article 42 

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

 

Article 43 

1. En els comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiments de crèdit o 

d’estalvi, per a les atencions generals de la FCVS hi han de figurar les signatures de la 

presidència, de la tresoreria i de la gerència de l’entitat. I  en els comptes corrents o 

llibretes d’estalvi oberts per a les atencions de les delegacions territorials hi figuraran 

les persones que autoritzi la presidència. 

2. Per poder disposar dels fons, dels comptes corrents o llibretes d’estalvi de la FCVS, 

cal que hi figuri la signatura de la presidència, o de la tresoreria, o de la persona que 

autoritzi la presidència, és a dir la signatura d’una persona que actuï de manera 

solidària. cal que hi figurin les signatures de la presidència i de la tresoreria i la de les 

persones que autoritzi la presidència. 
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TITOL VII 

DISSOLUCIO I LIQUIDACIÓ 

 

Article 44 

La FCVS pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter 

extraordinari expressament per a aquest fi. 

 

Article 45 

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 FCVS, com a la 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. 

3. LesEls membres de la FCVS estan exemptes de responsabilitat personal. La seva 

responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que elles mateixeos hagin 

contret voluntàriament. 

4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat 

pública o privada  sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de la FCVS, 

hagi destacat més en la seva activitat a favor del compromís i la transformació social 

que serà determinada per la comissió liquidadora. 

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

anteriors d'aquest mateix article són competència del Consell Directiu, si l'Assemblea 

General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment 

designada a aquest efecte. 
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TITOL VIII 

JURISDICCIÓ 

 

Article 46 

Tant la FCVS com les entitats federades, i en tot el que faci referència als assumptes 

de la FCVS, renuncien expressament a qualsevol fur o jurisdicció que les hi pugui 

correspondre per sotmetre’s expressament als Tribunals i Jutges del domicili on 

estigui situada la seu social de la FCVS.  

 

 


