ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ COORDINADORA D’ENTITATS DEL POBLE SEC.

TÍTOL PRIMER.
DISPOSICIONS GENERALS.
ARTICLE 1.La Fed. Coordinadora d'Entitats del Poble Sec es constitueix a la ciutat
de Barcelona el dia 28 de febrer de 1989.
ARTICLE 2.La Fed. Coordinadora regularà les seves activitats d’acord amb l'art.
22 de la Constitució Espanyola; amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi
Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; amb la Llei orgànica 1/2002, de 22 de
març, reguladora del dret d’associació; i amb els seus estatuts.
ARTICLE 3.La Fed. Coordinadora es constitueix amb personalitat jurídica pròpia, i
amb plena capacitat per gestionar els seus bens patrimonials i per establir i formalitzar
contractes amb terceres persones, físiques i jurídiques, en nom propi i en el d’aquells
membres que l’apoderin o li confiïn determinades gestions.
La Fed. Coordinadora podrà ser part processal, intervenir en judicis en defensa de llurs
interessos i defensar-hi interessos col·lectius relacionats amb llurs fins, d’acord amb el que
estableix l’ordenament jurídic.
ARTICLE 4.El domicili de la Fed. Coordinadora d’Entitats del Poble Sec és a la
ciutat de Barcelona, carrer Elkano 24- 26.
ARTICLE 5.La Fed. Coordinadora desenvoluparà les seves activitats a la ciutat de
Barcelona. Tindrà una duració indefinida i només es dissoldrà per acord de l’Assemblea
General extraordinària, o per qualsevol de les causes que preveuen les lleis.
ARTICLE 6.La Fed. Coordinadora d’Entitats del Poble Sec es declara independent
de les opcions polítiques de partit i de qualsevol forma de poder institucionalitzat.

TÍTOL SEGON.
ELS FINS.
ARTICLE 7.Els fins de la Fed. Coordinadora d'Entitats del Poble Sec són:
1. Fomentar i defensar la vida associativa del barri, el treball en xarxa, la convivència i
la participació ciutadana.
2. Contribuir al redreçament de la consciència col·lectiva en un sentit popular, català i
democràtic.
3. Col·laborar en el millorament de les condicions de vida quotidiana en els seus

diversos aspectes: social, urbà, esportiu i altres. Tenint especial atenció per la
infància, la joventut, la gent gran, les persones en risc d'exclusió social i les que
siguin especialment vulnerables.
4. Defensar el dret de totes les persones i col·lectivitats a l’accés a la cultura.
5. Promocionar tota classe d’activitats de caire general i interès col·lectiu pels veïns i
veïnes del nostre barri, així com també treballs de recerca i publicacions que
divulguin el seu coneixement, el folklore i altres aspectes relacionats en els apartats
anteriors.
Queda exclòs l'ànim de lucre.

TÍTOL TERCER.
ÀMBIT SUBJECTIU.
ARTICLE 8.-

La Fed. Coordinadora d’Entitats del Poble Sec estarà formada per totes
les entitats, associacions, col·lectius i grups coordinats de persones que ho desitgin, i la
sol·licitud de les quals hagi estat aprovada segons el procediment previst als presents
Estatuts.
Les persones a títol individual que ho desitgin, podran col·laborar amb la Fed.
Coordinadora d'Entitats del Poble-sec i participar a les seves activitats i projectes, de la
forma que estableixi la Junta Directiva o, si s’escau, l’Assemblea General

TÍTOL QUART.
DELS ÒRGANS DIRECTIUS I LA FORMA D'ADMINISTRACIÓ.
ARTICLE 9.Són òrgans de la Fed. Coordinadora d’Entitats del Poble Sec:
a) L’Assemblea General.
b) La Junta Directiva.
ARTICLE 10.L’Assemblea General, integrada per totes les entitats, associacions,
col·lectius i grups coordinats de persones que formen part de la Coordinadora, és l’òrgan
suprem de la Fed. Coordinadora d’Entitats del Poble Sec.
Es reunirà sempre que ho acordi la Junta Directiva, per pròpia iniciativa o perquè ho
sol·licitin una desena part de les entitats, associacions, col·lectius i grups coordinats de
persones que formin part de la Coordinadora.
Obligatòriament, l’Assemblea haurà de ser convocada en sessió ordinària un cop l’any, i
en sessió extraordinària quan així ho acordi la Junta Directiva.

ARTICLE 11.-

Les convocatòries d’Assemblees Generals, tant ordinàries com

extraordinàries, es faran per escrit i se’n detallarà el lloc, la data, l’hora i l’ordre del dia.
Entre la convocatòria i el dia indicat per a la reunió de l’Assemblea General en primera
convocatòria, hi haurà d’haver, al menys, quinze dies. Així mateix, s’hi podrà fer constar la
data en la qual, si s’escau, es reunirà l’Assemblea General en segona convocatòria. Si a
l’anunci no s’hi hagués previst la data de la segona convocatòria, aquesta es farà vuit dies
després de la data de la reunió.
ARTICLE 12.En les votacions que efectuïn les entitats, associacions, col·lectius i
grups coordinats de persones associades a la Fed. Coordinadora d’Entitats del Poble Sec,
tindrà un sol vot. Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran
vàlidament constituïdes en primera convocatòria, quan hi assisteixin, presents o
representades, la majoria de les sòcies, i en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre
de sòcies que hi assisteixin.
ARTICLE 13.Són funcions de l’Assemblea General:
a) Aprovar el Pla General d’actuacions
b) Aprovar, si escau, la gestió de la Junta Directiva.
c) Aprovar el pressupost anual.
d) Aprovar l’estat de comptes
e) Disposar o alinear els bens.
f) Nomenar i separar els membres de la Junta Directiva.
g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
h) Modificar els Estatuts.
i) Acordar la transformació, la fusió, l'escissió o la dissolució de la Coordinadora.
j) Resoldre els recursos en matèria disciplinària.
k) Ratificar els acords de la Junta Directiva en quan a l'associació de la Fed.
Coordinadora d'Entitats del Poble Sec amb altres associacions, organitzacions o
moviments culturals, de Catalunya, o de fora d'ella.
ARTICLE 14.Els acords de les Assemblees Generals s’adoptaran per majoria de vots
de les entitats, associacions, col·lectius i grups coordinats de persones assistents. No
obstant, caldrà el vot de dues terceres parts de les associades, presents o representades,
per a que l’Assemblea General adopti acords pel que fa a:
a) Disposició o alineació de bens.
b) Nomenament i separació de la Junta Directiva.
c) Sol·licitud de declaració d’utilitat pública.
d) Dissolució, fusió, escissió i transformació de la Fed. Coordinadora d’Entitats del
Poble Sec.
ARTICLE 15.La Junta Directiva és l'òrgan que administra, gestiona i representa la
Fed. Coordinadora d'Entitats del Poble Sec.
ARTICLE 16.La Junta Directiva estarà formada per persones a títol individual, i no
en representació de cap col·lectivitat.

ARTICLE 17.La Junta Directiva la formaran un President/a, un Vicepresident/a, un
Secretari/a, un Tresorer/a i els/les Vocals.
ARTICLE 18.Els càrrecs que composen la Junta Directiva seran gratuïts, els elegirà
l’Assemblea General i tindran una vigència de dos anys, tot i que podran ser reelegits
sense limitació de mandat.
Els càrrecs de la Junta Directiva, es renovaran per meitat. En el primer torn, es renovaran
la Vicepresidència, la Secretària i la meitat dels/les Vocals. En el segon torn, al cap d’un
any, es renovaran la Presidència, la Tresoreria i els/les altres Vocals. El primer mandat dels
càrrecs del segon torn durarà un any més.
El personal tècnic i d'administració, si n’hi ha, el nomenarà la Junta Directiva, la qual
n’acordarà, a més, la retribució.
ARTICLE 19.El/la President/a de la Fed. Coordinadora d’Entitats del Poble Sec
n’assumeix la representació legal, executarà els acords que es prenguin a la Junta
Directiva i a l’Assemblea General i presidirà les reunions que es celebrin en una i en l’altra.
El nomenament serà a càrrec de l’Assemblea General i el seu mandat durarà dos anys.
També tindrà les següents atribucions:
a) Convocar i aixecar les sessions que celebrin la Junta Directiva i l’Assemblea
General.
b) Proposar el pla d’activitats de la Fed. Coordinadora d’Entitats del Poble Sec a la
Junta Directiva i dirigir les seves tasques.
c) Ordenar els pagaments acordats vàlidament.
ARTICLE 20.La persona encarregada de la Secretaria aixecarà acta de les reunions
que es celebrin, rebrà i tramitarà les sol·licituds d’ingrés, s’encarregarà del fitxer, del llibre
de registre de Socis/es, i de la direcció dels treballs administratius de l’Entitat.
ARTICLE 21.El Tresorer/a dirigirà la comptabilitat de la Fed. Coordinadora
d’Entitats del Poble Sec, en prendrà nota i donarà compte dels ingressos i les despeses
socials. Intervindrà en totes les operacions de tipus econòmic.
Recaptarà i tindrà custòdia dels fons pertanyent a la Fed. Coordinadora i farà complir les
ordres de pagament que expedirà el President/a.
ARTICLE 22.La Junta Directiva es reunirà tantes vegades com o determini el
President/a, per iniciativa pròpia o a petició de qualsevol de les persones que la composen.
La presidirà el President/a i en la seva absència el Vicepresident/a. En cas de que hi
faltessin tots dos, la presidirà la persona de la Junta de més edat.
Per tal que els acords de la Junta siguin vàlids, els hauran de votar la majoria de les
persones assistents. El Secretari/a aixecarà acta de les sessions que transcriurà al Llibre
d’Actes.
ARTICLE 23.Són funcions de la Junta Directiva:
a) Programar i dirigir les activitats socials.

Portar la gestió administrativa i econòmica i sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea
General el pressupost anual d’ingressos i despeses i l’estat de comptes de l’any
anterior.
b) Decidir sobre l'admissió de noves entitats, associacions, col·lectius i grups
coordinats de persones que vulguin formar part de la Coordinadora.
c) Decidir sobre l'associació de la Fed. Coordinadora d'Entitats del Poble Sec amb
altres associacions, organitzacions o moviments culturals, de Catalunya, o de fora
d'ella.
d) Crear altres òrgans, d'acord amb allò previst a la llei.
e) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne
compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
ARTICLE 24.La Junta Directiva podrà delegar les seves funcions en les persones,
comissions o grups de treball que consideri oportuns.
ARTICLE 25.Els membres de la Junta Directiva presidiran les comissions o grups
de treball que la pròpia Junta acordi constituir. A més, hi formaran part el nombre de
vocals que la Junta acordi.
ARTICLE 26.Cada una de les persones que composin la Junta Directiva tindrà els
deures propis del seu càrrec, com també els que neixin de les delegacions, grups de treball
o comissions que la pròpia Junta els hi encomani.
ARTICLE 27.Els membres de la Junta Directiva cessaran en el seu càrrec per les
causes següents:
a) Mort o declaració d'absència.
b) Incapacitat o inhabilitació.
c) Venciment del càrrec, llevat de renovació.
d) Renúncia notificada a la Junta Directiva.
e) Separació, acordada per l'Assemblea General.
ARTICLE 28.Els presents estatuts es desenvoluparan i es compliran mitjançant
acords que adoptaran la Junta Directiva i l’Assemblea General, dintre de les respectives
competències.

TITOL CINQUÈ.
DELS MEMBRES, ELS SEUS DRETS I ELS SEUS DEURES.
ARTICLE 29.Aquelles entitats, associacions, col·lectius i grups coordinats de
persones que desitgin pertànyer a la Fed. Coordinadora d’Entitats del Poble Sec, ho
sol·licitaran per escrit al President, el qual en donarà compte a la Junta Directiva, i aquesta
en resoldrà l’admissió, sense cap recurs contra el seu acord.

ARTICLE 30.Un cop adquirida la condició d'associada, es podrà sol·licitar la baixa
de la Fed. Coordinadora d’Entitats del Poble Sec voluntàriament, la qual cosa no eximirà
de satisfer les obligacions que es tinguin pendents.
ARTICLE 31.Les entitats, associacions, col·lectius i grups coordinats de persones
que tinguin la condició de sòcies de la Fed. Coordinadora d’Entitats del Poble Sec, tindran
els següents drets:
a) Participar en les activitats que promogui la Fed. Coordinadora d’Entitats del Poblesec i en els actes socials que organitzi per a totes les seves sòcies.
b) Exercitar el dret a veu i vot a les Assemblees Generals.
c) Ésser nomenades membres de la Junta Directiva, en la forma que determinen els
estatuts.
d) Posseir un exemplar d’aquests estatuts i tenir coneixement dels acords que adoptin
els òrgans directius.
e) Tenir informació anual de l’estat de comptes dels ingressos i despeses de la Fed.
Coordinadora d’Entitats del Poble Sec.
f) Ésser informades de la identitat de les altres entitats o persones físiques que formin
part de la Coordinadora.
ARTICLE 32.Seran obligacions de totes entitats, associacions, col·lectius i grups
coordinats de persones que formin part de la Coordinadora:
a) Acatar els presents estatuts i els acords vàlidament adoptats per l’Assemblea
General o la Junta Directiva.
b) Portar a terme fidelment les obligacions inherents al càrrec que ostentin.

TITOL SISÈ.
DEL RÈGIM DISCIPLINARI.
ARTICLE 33.La Junta Directiva podrà sancionar a les entitats, associacions,
col·lectius i grups coordinats de persones que formin part de la Coordinadora per infringir
reiteradament els presents estatuts o els acords de l’Assemblea General o de la Junta
Directiva.
ARTICLE 34.Les sancions podran comprendre des de la suspensió dels drets durant
un mes, fins a la suspensió definitiva.
ARTICLE 35.La Junta Directiva haurà d'iniciar un expedient sancionador durant la
tramitació del qual s'haurà d’escoltar a la part afectada, i contra l’acord de la Junta
Directiva, que haurà de ser sempre motivat, es podrà recórrer davant la primera
Assemblea General que es celebri.

TÍTOL SETÈ.
DEL RÈGIM ECONÒMIC.
ARTICLE 36.La Fed. Coordinadora d’Entitats del Poble Sec no té patrimoni
fundacional.
En tot cas, l’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i quedarà tancat a 31 de
desembre.
ARTICLE 37.Els recursos econòmics previstos pel desenvolupament de les
activitats de la Coordinadora seran els següents:
a) Aportacions, subvencions o donatius d’entitats públiques o privades, i de persones
individuals.
b) Rendes dels seus capitals o patrimoni.
c) Beneficis derivats d’activitats o publicacions organitzades per la Coordinadora.
ARTICLE 38.L’administració dels fons de la Coordinadora d’Entitats del Poble Sec
es portarà a terme, sotmesa a la corresponent intervenció i amb la publicitat suficient, a fi
que les entitats tinguin un coneixement periòdic del destí dels seus fons, sense perjudici
del dret consignat en aquest aspecte al apartat de l’article 28.
ARTICLE 39.En el cas de dissoldre's la Fed. Coordinadora d’Entitats del Poble Sec,
L’Assemblea General que n’acordi la dissolució, nomenarà una comissió liquidadora
integrada per a cinc membres de la Junta Directiva, la qual es farà càrrec del fons que hi
hagi, per tal de, un cop satisfetes les obligacions, lliurar el romanent, s’hi n’hi hagués, a
qualsevol entitat legalment constituïda, amb domicili a la ciutat de Barcelona, i que tingui
uns objectius iguals, o en tot cas, anàlegs als de la Fed. Coordinadora d’Entitats del Poble
Sec.
Aquests estatuts han estat aprovats a l’Assemblea General Extraordinària celebrada a
Barcelona el dos de juliol de dos mil nou
La secretària

Vist i plau
El president

Mercè Andrés i Daina

Jordi Romeu i Barrera

