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CAPÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS
SECCIÓ PRIMERA.- CONCEPTE I RÈGIM JURÍDIC
Article 1.- Amb el nom de Federació Coordinadora d’Associacions de Ball de
Bastons de Catalunya, nascuda el dia 29 de setembre de 1985 amb el nom de
"Associació Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya", es constitueix
aquesta entitat, 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.
Article 2.- La Federació Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya gaudeix
de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les
seves finalitats; i, es regeix per la normativa legal vigent, per aquests Estatuts,
per les normes reglamentàries que els desenvolupin i pels acords que adoptin
vàlidament els òrgans federatius en l'àmbit de les seves respectives
competències.
Article 3.- La Federació Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya té el seu
domicili social a Barcelona, al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu
de Barcelona (C/Arquímedes, 30 – C.P. 08030 – Barcelona).
Article 4.- El català, com a llengua pròpia de Catalunya ho és també de la
Federació Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya.
La Federació Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya reconeix com a propi
l’himne i la bandera de Catalunya, i els pot emprar en els actes que aquesta
organitzi.

SECCIÓ SEGONA .- COMPETÈNCIES I FUNCIONS
Article 5.- És competència de la Federació Coordinadora de Ball de Bastons de
Catalunya promocionar, dirigir i regular, l'activitat relacionada amb el Ball de
Bastons a Catalunya de les entitats federades, si s’escau amb coordinació de les
institucions segons les competències que regulen aquests estatuts.
Article 6.- En l'àmbit territorial de les seves competències, són funcions
pròpies de la Federació Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya:
a) La planificació, promoció, gestió, direcció, coordinació, organització o tutela del
Ball de Bastons de les entitats federades.
b) La prevenció, control i repressió de qualsevol tipus de violència en el Ball de
Bastons de les entitats federades.
c) La prevenció, control i repressió de la discriminació per raó de sexe, gènere,
origen i orientació sexual en el Ball de Bastons de les entitats federades.
d) L’exercici de la potestat disciplinària sobre totes aquelles persones físiques i/o
jurídiques que configuren l’ens federatiu.
e) La promoció, el foment i l’organització de trobades i altres activitats amb altres
federacions culturals, tant dins del marc territorial català, com de l’estat
espanyol i internacionalment.
f) La col·laboració en les activitats que es desenvolupen dins l’àmbit cultural
escolar i universitari.
g) Vetllar pel compliment de les normes vigents que afecten les entitats membres.
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h) Establir tot tipus de relacions jurídiques de caràcter privat i el ple exercici del
dret fonamental d’associació, sense més limitacions que la normativa en vigor.

SECCIÓ TERCERA.- ESTRUCTURA ORGÀNICA
Article 7.- Orgànicament la Federació Coordinadora de Ball de Bastons de
Catalunya s'estructura a través de tres classes diferents d'òrgans funcionals: A)
Els òrgans de govern i de representació; B) Els òrgans col·laboradors i, C) els
òrgans de fiscalització i control.
Article 8.- Els òrgans de govern de la Federació Coordinadora de Ball de Bastons
de Catalunya són: l'Assemblea General, la Junta Directiva, el Comitè Territorial i,
si s'escau, la Comissió Gestora.
La Junta Directiva i el Comitè Territorial formaran l’anomenada Junta General.
La persona titular de la Presidència de la Federació assumeix la seva
representació legal. A efectes exclusivament honorífics, l’Assemblea General, a
proposta de la Junta Directiva, pot designar Membre d’Honor a qualsevol
persona que es cregui adequada per aquest afer.
Article 9.- Per a l'execució i desenvolupament de les funcions de govern, la
Federació Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya, podrà tenir com a
òrgans col·laboradors les diferents comissions o grups de treball que es considerin
necessàries, totes elles sotmeses al Reglament de Règim Intern.
Article 10.- Els òrgans de fiscalització i control de la Federació són: la Comissió
de Garanties i la Comissió d’Assessorament Econòmic. Aquests òrgans estan
sotmesos al Reglament de Règim Intern.

SECCIÓ QUARTA.- ESTRUCTURA TERRITORIAL
Article 11.- La Federació Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya té
l'àmbit d’actuació majoritàriament a Catalunya.
Article 12.- Per a la millor organització i acompliment de les seves finalitats
federatives, es constitueixen en l'àmbit geogràfic de les respectives províncies
catalanes, les Representacions Territorials de Barcelona, Girona, Lleida i
Tarragona, amb les competències específiques que se'ls assigni en el Reglament
de Règim Intern o que, en tot moment, se'ls les pugui delegar.
Article 13.- De la mateixa manera, i d'acord amb les possibilitats i necessitats
culturals de cada zona, l'Assemblea General de la Federació, a proposta de la
Junta Directiva, podrà crear altres unitats d’àmbit geogràfic, anomenades
Delegacions Territorials, per al millor desenvolupament i promoció del Ball de
Bastons en aquell territori, també sotmeses al Reglament de Règim Intern.

SECCIÓ QUINTA.- ENTITATS AFILIADES
Article 14.- Poden federar-se les associacions de ball de bastons sense afany de
lucre, que incloguin entre les seves finalitats socials, el foment i la pràctica del
Ball de Bastons.
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CAPÍTOL II - ÒRGANS DE GOVERN
SECCIÓ PRIMERA.- L'ASSEMBLEA GENERAL
Article 15.- L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern de la Federació
Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya i els acords que adopti vàlidament
són vinculants per a tots els membres afiliats.
Article 16.- Són membres de ple dret de l’Assemblea General de la Federació
Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya amb veu i vot a les seves reunions,
els representants de les entitats afiliades, segons l’article 14 d’aquests estatuts,
a corrent de pagament.
Article 17.- La representació a l’Assemblea General de la Federació de les
entitats afiliades recau en la Presidència o, en el cas d’impossibilitat manifesta
per exercir la representació, en la persona que ocupi la vicepresidència, sempre
que consti inscrita en el Registre d’entitats jurídiques com a membre de la Junta
directiva amb el mandat en vigor, i que els estatuts vigents i inscrits li permetin
actuar en representació de l’entitat.
La representació de les entitats privades recau en el seu representat legal sempre
que consti inscrit amb el mandat en vigor en el Registre públic corresponent, o
en qui delegui aquesta tasca, correctament notificat a la Junta directiva de la
Federació.
Article 18.- A les reunions de l’assemblea general podran assistir-hi els membres
de la Junta Directiva i del Comitè Territorial, i qualsevol altra persona que, pels
assumptes a tractar la Presidència estimi convenient convidar-la, aquest últims
convidats tindran veu però no vot. Igualment podran assistir-hi també amb veu
però sense vot els representants de les entitats afiliades que no estiguin al corrent
del pagament.
Article 19.- Són competències pròpies de l'Assemblea General les següents:
a) Aprovar la memòria de les activitats de l'exercici vençut.
b) Aprovar els comptes anuals del corresponent exercici econòmic vençut.
c) Aprovar el pressupost de l’exercici següent.
d) Ratificar el projecte de la candidatura oficial per a organitzar la Trobada
Nacional de Bastoners de Catalunya de l’exercici següent i triar la següent
candidatura.
e) Aprovar el pla general d’actuació anual; si bé les modificacions puntuals del
calendari no necessiten la convocatòria d’una nova reunió de l’assemblea.
f) Elegir i separar els membres que han de formar part de la Junta Directiva; i
ratificar els nomenaments que, per cobrir les vacants, hagués pogut fer aquella
Junta Directiva.
g) Conèixer i debatre les mocions de censura presentades segons les normes
estatutàries.
h) Resoldre les propostes que la Junta General acordi sotmetre a l'Assemblea.
i) Resoldre les propostes que les entitats afiliades vulguin presentar a
l'Assemblea, sempre que tinguin el suport del 10% del total d'afiliats i que
tinguin entrada a la Secretaria de la Federació amb 15 dies d'anticipació a la
data de la seva celebració, a fi de quedar incloses en l'ordre del dia.
j) Aprovar qualsevol modificació o reforma dels Estatuts.
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k) Fixar les quotes, tarifes, taxes, drets i totes les aportacions econòmiques dels
seus membres.
l) Aprovar els acords que impliquin realitzar actes d'alienació, adquisició o
gravamen de béns mobles i immobles i prendre diners a préstec, el valor dels
quals excedeixi del 25% del pressupost anual de l'exercici o bé el 25% del
patrimoni que consti en balanç.
m) Aprovar i modificar el Reglament de Règim Intern, així com qualsevol altre
que reguli l'organització o el funcionament intern de la Federació.
n) Crear, a proposta de la Junta Directiva, les corresponents Delegacions
Territorials d'aquesta Federació; i regular-ne l'organització interna i les
competències.
o) Conèixer i resoldre qualsevol altra qüestió que, segons aquests Estatuts,
pertanyi a la seva competència.
p) Resoldre qualsevol altre assumpte que figuri en l'ordre del dia de la reunió.
q) Dissoldre la Federació o fusionar-se amb una altra.
r) Nomenar els liquidadors de la Federació en cas de la seva dissolució.
Article 20.- L'Assemblea General es reunirà necessàriament en sessió ordinària
dins els 3 primers mesos de l'any, per conèixer tots els assumptes de la seva
competència, i, com a mínim, les qüestions assenyalades en els paràgrafs a), b),
c), d) i e) de l'article anterior d'aquests estatuts.
Amb caràcter extraordinari es reunirà totes les vegades que ho acordi la Junta
Directiva o ho demani el 10% dels membres de l'Assemblea mitjançant escrit
dirigit a la Presidència, amb les signatures corresponents, en el qual s'haurà de
fer constar necessàriament el motiu de la convocatòria. En aquest cas, entre la
data en què es rebi la sol·licitud i la convocatòria feta per la Junta Directiva, no
podran passar més de 30 dies.
En qualsevol dels casos, l’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin
sigui el nombre de sòcies presents o representades.
Article 21.- Les reunions de l'Assemblea General, tant ordinàries com
extraordinàries, seran convocades per acord de la Junta Directiva i, en el seu
nom, per la Presidència amb una anticipació mínima de 30 dies a la data de la
seva celebració, mitjançant escrit digital dirigit a cadascun dels membres que la
integrin, on s'indicarà l'ordre del dia, així com el lloc, data i hora de la reunió, en
única convocatòria. La convocatòria s'haurà d'anunciar també a la pàgina web de
la Federació. A fi que les entitats afiliades puguin presentar propostes a
l'Assemblea tal com preveu l'apartat i) de l'article 19, la Federació Coordinadora
de Ball de Bastons de Catalunya recollirà, mitjançant els canals de comunicació
propis de la Federació, les diferents propostes que seran afegides tal com es
preveu en l’apartat esmentat.
Article 22.- La informació sobre les matèries objecte de l'Assemblea ha de
posar-se a disposició de tots els seus membres en el domicili federatiu, i en el de
les Representacions Territorials, amb 15 dies naturals d'antelació a la realització
de l'Assemblea, els quals en podran demanar còpia, i se'ls l'haurà de lliurar abans
de la celebració de la reunió.
Article 23.- En totes les reunions, la Secretaria farà en primer lloc el recompte
dels assistents, i la Presidència resoldrà les impugnacions o reclamacions que
puguin formular els presents en relació a la seva inclusió o exclusió.
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Article 24.- L'Assemblea serà presidida per una mesa integrada per la Junta
Directiva i actuarà com a secretari o secretària qui ho sigui de l'esmentada Junta.
La Presidència, o la persona qui el substitueixi segons aquests Estatuts, haurà de
dirigir els debats, concedir i retirar les paraules, fixar els torns màxims
d'intervencions, ordenar les votacions i disposar el que convingui per al bon ordre
de la reunió. Alguns dels deures anteriors podran ser delegats, puntualment, per
part de la Presidència a un altre membre de la Junta Directiva o un soci que no
sigui qui ocupa la secretaria.
Article 25.- Tots els membres que, segons el que determina l’article 18 d’aquests
Estatuts, integren l’Assemblea General tenen, a través del seu representat legal,
dret a vot que exerciran de forma individual. En cas d’impossibilitat d’assistència,
es podrà delegar el vot a una altra entitat federada a través del full oficial de
delegació de vot, recollit en el Reglament de Règim Intern.
Les votacions es podran realitzar oralment mitjançant mà alçada o per escrit
mitjançant vot secret, segons determini la Presidència. En cas que el 10% dels
associats presents ho sol·liciti, la votació serà secreta, tal com recull l’article 3228.3 del CCC.
Article 26.- Si en el decurs de la reunió de l'Assemblea es produïssin
circumstàncies que alteressin de manera greu l'ordre o fessin impossible la
realització o continuïtat de l'Assemblea, qui la presideixi podrà discrecionalment
suspendre-la. En aquest cas, haurà de preveure i comunicar a l'Assemblea la data
de la seva represa que s'haurà de fer en un termini no superior a 15 dies, sense
necessitat de fer una nova convocatòria.
Article 27.- Els acords de l'Assemblea s'adoptaran sempre per majoria dels vots
presents en el moment de la votació. No obstant això, caldrà el vot favorable de
les dues terceres parts dels assistents a la reunió per:
a) Aprovar qualsevol vot de censura presentat segons les normes d'aquests
Estatuts.
b) Aprovar qualsevol modificació o reforma dels Estatuts d'aquesta Federació.
c) Aprovar qualsevol operació de crèdit en quantitat que ultrapassi el 25% del
pressupost anual de l'exercici o bé el 25% del patrimoni que consti en balanç.
d) Aprovar qualsevol acte d'alienació, adquisició o gravamen de béns mobles o
immobles, la quantia dels quals ultrapassi els percentatges fixats en el paràgraf
anterior.
e) Acordar la dissolució o fusió de la Federació; si bé, en aquests casos, caldrà a
més que aquell vot de les dues terceres parts dels assistents representi, com
a mínim, el 51% dels membres de ple dret de l'Assemblea.
Article 28.- De totes les reunions de l'Assemblea, la Secretaria n'aixecarà la
corresponent acta, on figurarà els acords adoptats en el decurs de la sessió;
qualsevol membre podrà demanar que hi consti el seu vot contrari a un
determinat acord.
En el termini dels tres mesos següents a la celebració de l’assemblea, l'acta haurà
de ser tramesa a tots els membres afiliats de la Federació.
L'acta s'aprovarà en la següent Assemblea de la mateixa convocatòria (ordinària
o extraordinària) amb el vot majoritari de les entitats federades presents.
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Article 29.- Els acords són executius des del moment en què s’adopten, llevat
que s’hagin adoptat en uns termes que indiquin el contrari o que els estatuts
estableixin que no ho són fins que no s’aprovi l’acta, sens perjudici que es puguin
suspendre cautelarment si així s’acorda en un procediment d’impugnació judicial
o arbitral. Si són d’inscripció obligatòria són executius des del moment en què
s’inscriuen.
Els acords, decisions o actes de l’assemblea general són impugnables davant els
òrgans jurisdiccionals en el termini de 6 mesos si són actes contraris a les Lleis i
en el termini de 40 dies si són contraris als estatuts.

SECCIÓ SEGONA.- LA JUNTA GENERAL
Article 30.- La Junta Directiva, juntament amb el Comitè Territorial, formen la
Junta General. Aquest és l’òrgan col·legiat a qui correspon prendre les decisions
de l’esdevenir de la Federació entre Assemblea General i Assemblea General.
En particular, correspon a la Junta General de la Federació:
a) Estudiar i redactar les ponències que cal sotmetre a la consideració de
l'Assemblea General.
b) Fixar les dates de convocatòria de les reunions de l'Assemblea General, tant
ordinàries com extraordinàries, i l'ordre del dia de cadascuna.
c) Aprovar, en primera instància, les memòries d'activitats realitzades i la
liquidació de l'exercici econòmic vençut amb el balanç i el compte de resultats
així com el pressupost que cal sotmetre a la consideració de l'Assemblea
General.
d) Aprovar les operacions de crèdit que no superin el 25% del pressupost anual
de la Federació o bé el 25% del patrimoni que consti en balanç.
e) Acordar l'admissió de les noves entitats afiliades de la Federació que ho
haguessin sol·licitat per escrit.
f) Aprovar per majoria absoluta els contractes laborals que hagi de formalitzar la
Federació, tot fixant la quantia de la remuneració i la resta de condicions del
contracte.
g) Resoldre qualsevol cas no previst en els acords aprovats per l’Assemblea
General.
Article 31.- La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat a qui correspon el govern i
l’administració de la Federació, que té la funció de regir el seu funcionament així
com de promoure i dirigir les seves activitats, tot acomplint i executant els acords
de l'Assemblea General. En particular, correspon a la Junta Directiva de la
Federació:
a) Regir i coordinar la Federació, així com regular-ne l'organització
administrativa.
b) Designar d'entre els seus membres, i a proposta de la Presidència, les
persones que han de presidir els diferents òrgans de col·laboració de la
Federació.
c) Nomenar, d'acord amb el que s'estableix en aquests estatuts, els substituts
dels membres de la Junta Directiva que hagin cessat o hagin estat suspesos
del seu mandat.
d) Establir totes les directrius necessàries per al millor desenvolupament dels
diferents programes d'actuació.
e) Decidir sobre qualsevol altra qüestió, el coneixement de la qual no sigui
atribuïda d'una manera expressa per aquests Estatuts o el Reglament de
Règim Intern a cap altre òrgan Federatiu.
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Article 32.- La Junta Directiva es compondrà d'un equip de Presidència
(presidència i vicepresidències acordades), una Secretària, una Tresoreria i d’un
màxim de vocalies que entre tots els càrrecs de la Junta Directiva puguin ser
igual al nombre de delegats territorials, elegits tots per l'Assemblea General. La
Presidència de la Junta Directiva correspondrà a la Presidència de la Federació.
Correspon a la Presidència de la Federació atribuir, entre els membres de la seva
candidatura, els càrrecs de la Junta Directiva, així com elevar a la categoria de
Vicepresident o Vicepresidenta qualsevol membre d'aquella Junta.
Tots els càrrecs de la Junta Directiva seran honorífics i, per tant, no retribuïts. De
la Junta Directiva de la Federació depèn directament el Departament de
Comunicació i Premsa, que s’encarrega de canalitzar i desenvolupar les relacions
de la Federació amb els mitjans de Comunicació socials; redactar les informacions
periodístiques de notícies i actes de la Federació i publicar-les a la pàgina web i
distribuir-les als mitjans de comunicació; recollir i traslladar als diferents òrgans
de la Federació les notícies, articles o comentaris d’interès apareguts en els
mitjans de comunicació; i coordinar l’actuació dels mitjans audiovisuals propis de
la Federació en els actes que es consideri d’interès.
Article 33.- El Comitè Territorial es compondrà per tots els representants triats
en les diferents Delegacions Territorials de la Federació de Ball de Bastons de
Catalunya, segons recull el Reglament de Règim Intern.
Article 34.- El període de mandat dels membres de la Junta Directiva serà de
quatre anys, i se celebrarà l'elecció en la forma i segons la programació fixada en
aquestes normes estatutàries. En el cas de la Comitè Territorial, el mandat vindrà
determinat pel Reglament de Règim Intern, sense possibilitat d’excedir un màxim
de quatre anys.
La Presidència de la Federació, i qualsevol que hagués estat el temps durant el
qual hagués ostentat el càrrec, només es podrà presentar una sola vegada a la
reelecció; i, per tant, només podrà ostentar aquell càrrec durant dos mandats
consecutius. La resta de membres de la Junta Directiva seran reelegibles
indefinidament. Qualsevol membre de la Junta Directiva o Comitè Territorial per
presentar-se a la Presidència caldrà que renunciï prèviament al càrrec que
tinguessin en l’esmentada Junta o Comitè, tal com estableix l’article 55.
Article 35.- Per poder ostentar qualsevol càrrec de la Junta Directiva de la
Federació cal ser major d'edat; tenir el veïnatge administratiu català; estar en
ple ús dels drets civils i no estar en situació d’inhabilitació per sanció ferma.
A més dels requisits exposats en el paràgraf anterior, per poder ser President o
Presidenta de la Federació és necessari no haver ostentat aquest càrrec durant
els dos mandats consecutius anteriors.
Article 36.- Qualsevol càrrec de la Junta General de la Federació és incompatible
amb la prestació de serveis professionals sota relació laboral, civil, mercantil o la
mateixa Federació.
A més d’aquesta incompatibilitat, el càrrec de Presidència i Secretaria de la
Federació és incompatible amb el d’una delegació territorial.
Article 37.- La Presidència de la Junta Directiva correspon al President o
Presidenta de la Federació, elegit com a tal per l’Assemblea General; i com a tal
ostentarà la màxima representació de la Federació, per la qual cosa podrà
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atorgar les delegacions i els poders que siguin necessaris, fins i tot els d’ordre
processal. És igualment el cap superior de l’administració de la Federació i li
correspon, entre altres facultats, autoritzar amb la seva signatura, o de la
persona o persones en qui delegui, els pagaments i tota mena de documents
públics o privats; així com executar els acords adoptats per l’Assemblea General
i per la Junta Directiva.
En els casos d’absència, vacant o malaltia, la Presidència serà substituïda per la
vicepresidència primera; i, en cas d’impossibilitat d’aquest, ocuparà la
Presidència el membre de la Junta Directiva, elegit per majoria simple dels
membres que la integren.
Article 38.- Són responsabilitats pròpies i específiques del Tresorer/-a:
a) Recaptar i custodiar els fons de la Federació.
b) Portar els llibres de comptabilitat segons la normativa legal vigent.
c) Realitzar els cobraments i pagaments.
d) Reglamentar les despeses federatives.
e) Exercir la inspecció econòmica de tots els òrgans descentralitzats de la
Federació.
f) Fer els estudis i els informes que calguin per a la bona marxa de la tresoreria.
g) Confeccionar el balanç, comptes i pressupostos per a la seva presentació a la
Junta Directiva.
Article 39.- La Junta General haurà de reunir-se amb caràcter ordinari:
a) Després del procés electoral, per prendre possessió dels seus càrrecs.
b) Abans de l'Assemblea General per a l'aprovació de l'ordre del dia i de les
ponències.
c) Una vegada, com a mínim, cada tres mesos en el decurs de cada temporada.
Article 40.- La Presidència, amb caràcter extraordinari podrà convocar la Junta
General sempre que ho consideri necessari o quan ho sol·licitin per escrit, amb
indicació dels assumptes a tractar, la tercera part dels seus membres. En aquest
últim cas entre la data de la sol·licitud i la convocatòria de la reunió no podran
transcórrer més de cinc dies; i, en tot cas, entre aquella sol·licitud i la reunió no
poden passar més de quinze dies.
En el cas d'haver estat demanada la reunió i que no es procedís a fer la
convocatòria en el termini establert en el paràgraf anterior, podrà ser convocada
pel membre de la Junta amb més edat dels sol·licitants.
Article 41.- La Junta General serà convocada per la Presidència o la Secretaria
amb una anticipació mínima de deu dies, mitjançant escrit electrònic adreçat a
tots els seus membres, tot acompanyant-hi l'ordre del dia sobre els assumptes a
tractar.
Cada membre podrà proposar la inclusió d'assumptes en el corresponent temari,
sempre que l'escrit que ho sol·liciti hagi estat presentat a la Secretaria de la
Federació amb una anticipació mínima de 10 dies de la data de la reunió.
Article 42.- A les reunions de la Junta General hi assistiran també, amb veu però
sense vot, qualsevol altra persona que, pels assumptes a tractar-hi, la Presidència
o la pròpia Junta estimi convenient de convidar.
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Article 43.- Les reunions restaran vàlidament constituïdes quan passin 15
minuts de l’hora de convocatòria establerta per Presidència amb un quòrum de
de la meitat més un de les seves membres.
També restarà vàlidament constituïda la reunió, encara que no hi hagi
convocatòria prèvia, si concorren tots els seus membres, i així ho acorden per
unanimitat. De la mateixa manera, s’aplicarà a les reunions de la Junta Directiva.
La Presidència o la persona qui la substitueixi, presidirà les reunions, dirigirà els
debats, donarà o retirarà la paraula dels assistents i limitarà el temps o el nombre
de les intervencions. Alguna d’aquestes responsabilitats podrà ser delegada
puntualment a una tercera persona present en la reunió que formi part de la
Junta General.
Article 44.- Els acords seran adoptats per majoria de vots dels presents, excepte
en els casos que en aquests estatuts s’exigeixi una majoria qualificada; i, en cas
d'empat, serà diriment el vot de la Presidència qui, a tal efecte, votarà sempre
en darrer terme.
El sistema de votació serà determinat en cada cas per la Presidència; però, caldrà
utilitzar la votació secreta quan així ho demani el 10% dels associats presents,
tal com així ho estableix l’article 322-8.3 del CCC.
Sempre que ho acceptin expressament tots els seus membres i que quedin
garantits, tal i com preveu l’article 312-7, els drets d’informació i de vot, que
quedi constància de la recepció del vot i que se’n garanteixi l’autenticitat, la Junta
directiva podrà adoptar acords mitjançant correu electrònic, videoconferència,
fax i mitjans tècnics anàlegs. En aquests supòsits, la corresponent acta es redacta
junt amb els justificants de fax, correus electrònics o suports corresponents.
Article 45.- La Secretaria aixecarà acta dels acords adoptats a cada reunió per
la Junta Directiva i el Comitè Territorial els transcriurà en el corresponent llibre
d'actes.
Qualsevol membre de la Junta General podrà demanar que quedi reflectit a l'acta
el vot en contra que pugui emetre contra una decisió o un acord i la seva
explicació de forma succinta.
Cada acta serà signada per la Secretaria amb el vistiplau de la Presidència i haurà
de ser aprovada, si escau, en la següent reunió que celebri l'esmentada Junta.
Els acords adoptats per la Junta General són impugnables judicialment en el
termini de 6 mesos si són contraris a les lleis i 40 dies en el cas que siguin
contraris als estatuts.
Article 46.- La Junta Directiva pot delegar en una Comissió Executiva designada
en el seu si totes les seves funcions excepció feta de les assenyalades als
paràgrafs b), c), g), i h) de l’article 30 d’aquests Estatuts i l’apartat d) de l’article
31 d’aquests Estatuts, les quals seran indelegables.
En el règim de funcionament de la Junta Directiva i l’adopció dels seus acords
serà el que determinen els articles 40 a 45 d’aquests Estatuts, amb les úniques
particularitats que, com a mínim, s’haurà de reunir una vegada al mes, i que el
termini mínim d’anticipació per convocar la reunió es redueix a tres dies.
Article 47.- Aquelles funcions no recollides en els articles compresos entre el 30
i el 45, així com el funcionament diari de la Federació (usos dels canals de
comunicació, decisions no contemplades en els acords de les reunions, etc.) seran
assumides per la Junta Directiva.
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SECCIÓ TERCERA.- LA COMISSIÓ GESTORA
Article 48.- La Comissió Gestora és l'òrgan a qui correspon, en els casos
previstos en aquests Estatuts, l'administració de la Federació i que pertanyen
estatutàriament a la Junta Directiva; si bé, ha de limitar les seves funcions i
decisions al manteniment de les activitats normals de la Federació i a la protecció
dels seus interessos durant el període transitori màxim de tres mesos en el qual
haurà de convocar i realitzar noves eleccions.
Article 49.- La composició de la Comissió Gestora serà la que, per cada cas, es
determina en aquests Estatuts pels diferents supòsits en què cal constituir-la.
Els membres que la componguin elegiran d'entre ells una presidència i una
secretaria que exerciran les funcions que estatutàriament corresponen,
respectivament, a la Presidència i Secretaria de la Junta Directiva.
En cas d'absència vacant o malaltia, la Presidència serà substituït pel membre de
la Comissió de més edat i la Secretaria pel més jove.
Article 50.- La Comissió serà convocada per la Presidència amb una anticipació
mínima de tres dies i es reunirà sempre que aquest ho consideri necessari o bé
quan ho demani per escrit, amb indicació dels assumptes a tractar, la majoria
dels seus membres. En aquest últim cas, entre la data de la sol·licitud i la de la
reunió no podran transcórrer més de set dies.
Article 51.- Les reunions de la Comissió Gestora seran presidides per la
Presidència o per la persona que el substitueixi; i restaran vàlidament
constituïdes qualsevol que sigui el nombre dels membres que hi assisteixin.
Els acords seran adoptats per majoria simple de vots presents i, en cas d'empat,
serà diriment el vot de la seva Presidència qui, a tal efecte, votarà en darrer
terme.
El sistema de votació serà determinat en cada cas per la Presidència. Caldrà,
però, utilitzar la votació secreta quan així ho demani el 10% dels assistents.
Article 52.- La Secretaria aixecarà acta de cada reunió de la Comissió Gestora i
la transcriurà en el corresponent llibre d'actes. Cada acta serà signada per la
Secretaria amb el vistiplau de la Presidència i podrà ser aprovada en la mateixa
reunió o en la següent que se celebri.
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CAPÍTOL III - ELECCIÓ, CESSAMENT I PROVISIÓ DE VACANTS
DE LA JUNTA DIRECTIVA
SECCIÓ PRIMERA.- PROCEDIMENT ELECTORAL
Article 53.- L'elecció dels membres de la Junta Directiva es farà mitjançant
sufragi lliure, directe i igual pels membres de ple dret de l'Assemblea General,
per majoria de vots i prèvia presentació i acceptació de candidatures tancades.
L'elecció es farà cada quatre anys, dins els cinc mesos següents d'haver-se
acabat l’any natural que finalitza el dia 31 de desembre.
Article 54.- La presentació de candidatures haurà de fer-se en un termini
comprès entre 15 i 21 dies naturals abans de la data de convocatòria del dia
assenyalat per a l’acte de l’elecció, mitjançant escrit dirigit a la Secretaria de la
Junta Directiva sortint i adreçat al domicili de la Federació –o per defecte, a
l’adreça electrònica oficial de secretaria–, en el qual constarà la llista de tots els
candidats, que haurà d’incloure com a mínim els tres càrrecs de Presidència,
secretaria i tresoreria, encapçalada pel qui es presenti com a Presidenta o
President i signada per tots ells en prova de conformitat. La Junta Directiva sortint
farà una convocatòria d’eleccions en el qual hi haurà un termini per presentar
candidatures, un temps perquè la Junta General admeti a tràmit les diferents
candidatures i 30 dies entre la presentació oficial a les colles federades de les
diferents candidatures i la celebració de les eleccions corresponents.
Article 55.- Cap persona no podrà formar part de més d'una candidatura; ja
que, en el cas que no fos així, s'anul·larien totes les candidatures on figurés la
mateixa persona.
Tampoc podrà ser admesa cap candidatura en què figurin candidats que no siguin
membres de ple dret de la federació segons recullen aquests Estatuts.
Igualment, no podrà admetre's cap candidatura en la qual qui es presenti per
ocupar la Presidència formi part de la Junta Directiva de la Federació o, si escau,
de la Comissió Gestora, si abans de l’inici del termini de presentació de
candidatures no hagués renunciat al seu càrrec. En aquest cas, la persona en
qüestió podrà romandre dins del càrrec, si així s’acorda amb majoria simple de
la Junta General, complint amb les seves funcions fins a l’Assemblea General i
tenint veu però no vot a les reunions de la Junta General i Directiva.
Article 56.- En el supòsit que tots o la majoria dels membres de la Junta
Directiva dimiteixin per presentar-se com a candidats a Presidència a les
eleccions, la resta de membres que no hagin cessat, juntament, en el seu cas,
amb els delegats territorials de la Federació, fins a integrar un mínim de cinc
persones, es constituiran en Comissió Gestora amb l'objectiu d'administrar la
Federació fins al dia de la proclamació de la candidatura guanyadora.
Article 57.- Un cop finalitzat el període per a la presentació de les candidatures,
la Junta Directiva i el Comitè Territorial resoldrà, dins del termini acordat
prèviament, sobre l'admissió de les candidatures presentades, i ho comunicarà a
la primera signant de l'escrit de presentació de la candidatura.
En cas de no admissió d'alguna candidatura, s'haurà de donar les raons que ho
determinin. Els criteris d’admissió o no admissió d’una candidatura estaran
recollits en el Reglament de Règim Intern.
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Article 58.- Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les
presentades, els membres de la Junta Directiva que no hagin cessat, constituiran
una Comissió Gestora, amb l'objectiu d'administrar la Federació i convocar i
realitzar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.
Article 59.- Si només es presentés o restés vàlida una única candidatura,
igualment es realitzarà l'acte de la votació perquè l’Assemblea ratifiqui o no
aquesta.
Article 60.- En cas d'igualtat en el nombre de vots assolits entre dues o més
candidatures, es farà una segona votació, entre les candidatures empatades.
Article 61.- L'acta de proclamació es farà en la mateixa Assemblea General
convocada.

SECCIÓ SEGONA.- CESSAMENT I PROVISIÓ DE VACANTS
Article 62.- Els membres de la Junta Directiva i el Comitè Territorial cessaran en
els seus càrrecs per les causes següents:
a) Per l'acabament del mandat natural per al qual van ser elegits.
b) Per dimissió o renúncia del seu càrrec.
c) Per mort o incapacitat que impedeixi l'exercici del seu càrrec.
d) Per decisió disciplinària executiva que l'inhabiliti per a ocupar els càrrecs en els
òrgans de govern de la Federació.
e) Per incórrer en alguna causa d'inelegibilitat o d'incompatibilitat assenyalada en
aquests Estatuts.
f) Per aprovació d'un vot de censura.
g) Per separació acordada per l’Assemblea General.
Article 63.- Un membre de la Junta Directiva o del Comitè Territorial podrà ser
suspès temporalment en el seu mandat per alguna de les causes següents:
a) Per sol·licitud de l’interessat, quan concorrin circumstàncies que ho
justifiquin, i així ho aprovi la Junta Directiva.
b) Per acord de la Junta Directiva, quan s’instrueixi un expedient disciplinari a un
membre de la Junta del Comitè Territorial. Aquesta suspensió ha de ser durant
el temps de la instrucció de l’expedient.
c) Per inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària executiva.
Article 64.- En el cas d'existir alguna vacant en la Junta Directiva, sia perquè la
candidatura proclamada no cobria tots els càrrecs o perquè s'ha produït el
cessament o suspensió posterior d'algun dels seus membres, la pròpia Junta
Directiva, a proposta de la Presidència de la Federació, podrà nomenar
provisionalment les persones que hagin de cobrir aquelles vacants fins a la
propera reunió de l'Assemblea General que haurà de ratificar el seu nomenament,
procurant que amb aquests nomenaments no es desequilibri la proporció entre
homes i dones.
En tot cas, si per qualsevol causa cessa la Presidència, aquest serà substituït de
la manera que es determina en aquests Estatuts.
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Article 65.- Els càrrecs vacants proveïts transitòriament i també els designats
per a ocupar-los, ho són només per al temps que resti de mandat en el càrrec i
sense que la designació alteri el temps natural del mandat.
Article 66.- En el supòsit que la provisió transitòria es faci com a conseqüència
de la substitució d'un membre amb el mandat suspès temporalment, el mandat
del designat per substituir-lo s'ha de limitar exclusivament al temps de la
suspensió i sense que pugui excedir del mandat natural del substituït.

SECCIÓ TERCERA.- EL VOT DE CENSURA
Article 67.- Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra la Presidència
de la Federació, la totalitat de la seva Junta Directiva o qualsevol dels seus
membres, caldrà que la majoria dels membres de la mateixa Junta o, com a
mínim, el 15% dels membres de l'Assemblea General, ho demani per escrit
motivat, amb la signatura i els requisits necessaris per a la identificació dels
sol·licitants.
No es pot promoure cap vot de censura fins que transcorrin dotze mesos des de
l’elecció d’una nova Junta Directiva.
Article 68.- Un cop presentada la sol·licitud del vot de censura davant de la
Secretaria General de la Federació, s'ha de constituir, dins els deu dies següents,
una mesa de cinc persones formada per dos membres designats per la Junta
Directiva, els dos primers signants de la sol·licitud i un delegat territorial el qual
correspondrà a qui triï el Comitè Territorial per majoria simple. En el moment de
constituir-se la mesa, s'elegirà d'entre els seus integrants la persona que haurà
d'actuar com a Secretari.
Article 69.- Comprovada per la mesa l'adequació de la sol·licitud als requisits
assenyalats en aquests Estatuts, i dins el termini màxim de cinc dies, la Junta
Directiva ha de convocar l'Assemblea General, per tal que aquesta es reuneixi en
un termini no superior als vint dies següents, a comptar des de l'endemà de la
convocatòria, amb la finalitat de dur a terme l'acte de la votació.
En el cas que la Junta Directiva no nomeni els membres de la mesa o no convoqui
l’Assemblea General, el procediment a seguir estarà determinat per allò que
preveu l’article 312-4.2 del Codi civil de Catalunya.
Article 70.- La reunió de l’Assemblea General, que estarà integrada per les
persones que fixa l’article 17 d’aquests Estatuts, serà controlada per la mesa
constituïda segons l’article 68, i començarà amb una exposició, amb un màxim
de 20 minuts de durada, dels motius pels quals s'ha presentat el vot de censura,
la qual haurà de ser feta per un dels signants d'aquella sol·licitud
A continuació, i amb el mateix temps, podrà fer ús de la paraula la persona contra
qui es dirigeix el vot de censura. Els dos intervinents podran, si ho estimen
convenient, parlar en tràmit de rèplica i duplica, per un temps no superior a cinc
minuts.
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Article 71.- Un cop finalitzat el debat, es procedirà a la votació, la qual serà
secreta, i es consignarà en la corresponent papereta "sí" o "no", segons recolzin
o rebutgin el vot de censura presentat.
Tot seguit es farà l'escrutini per la Secretaria de la mesa constituïda d'acord amb
l'article 68 d'aquests Estatuts; i després, la seva Presidència donarà el resultat
final de la votació.
Per aprovar-se el vot de censura caldrà el vot favorable de les dues terceres parts
dels membres assistents a la reunió de l'Assemblea General.
Article 72.- Si el vot de censura no hagués estat aprovat, els qui l'hagueren
presentat no podran presentar-ne un altre fins que hagi transcorregut dos anys
de la data de la reunió de l'Assemblea General.
Article 73.- Si el vot de censura hagués estat aprovat per l'Assemblea General,
la Presidència, la Junta Directiva o els membres a qui afecti cessaran
automàticament i s'aplicarà el règim de transició previst en aquests Estatuts per
proveir les vacants produïdes.
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CAPÍTOL IV - ÒRGANS DE COL·LABORACIÓ
SECCIÓ PRIMERA.- NORMES GENERALS
Article 74.- Per a la consecució de les finalitats federatives i per al millor
desenvolupament de les seves funcions de govern, la Federació Coordinadora de
Ball de Bastons de Catalunya s'organitza funcionalment a través de diferents
òrgans de col·laboració, l'estructura fonamental dels quals és la “Comissió” que,
depenent de la Junta Directiva, exerciran les funcions i competències que se'ls
atorgui en el Reglament de Règim Intern així com qualsevol altra funció que la
Junta Directiva els pugui delegar en cada moment, les quals hauran de ser
ratificades per l'Assemblea General.
Article 75.- Cadascuna d'aquestes Comissions serà presidida i en serà
responsable un membre de la Junta General, nomenat per acord d'aquesta
mateixa Junta a proposta de la Presidència de la Federació.
Article 76.- Els òrgans de col·laboració es poden estructurar, a proposta de la
seva respectiva presidència i responsable, per acord de la Junta Directiva, com a
òrgans unipersonals o col·legiats.
En tot cas, els reglaments interns que es puguin aprovar per la Junta General de
la Federació, a proposta de la respectiva presidència de cada Comissió, per
regular-ne la composició i funcionament, hauran de ser ratificats per l'Assemblea
General.
Article 77.- En cas d'estructurar-se la corresponent Comissió com un òrgan
col·legiat, els membres seran designats per la Junta Directiva a proposta del
respectiu responsable; i, actuarà com a Secretari o Secretària qui ostenti el càrrec
de Secretaria General de la Federació o la persona a qui delegui aquestes
funcions. A manca d'una normativa específica, serà d'aplicació, per analogia, i pel
que fa al seu funcionament intern i règim de sessions, el que disposen els articles
42 i següents d'aquests Estatuts.
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CAPÍTOL V - ORGANITZACIÓ TERRITORIAL
SECCIÓ PRIMERA.- NORMES GENERALS
Article 78.- Per a l'acompliment de les finalitats de la Federació Coordinadora
de Ball de Bastons de Catalunya i per al millor desenvolupament de les seves
competències arreu del territori de Catalunya, es constitueixen com a
representacions d'aquesta Federació, en l'àmbit de les respectives províncies, les
Representacions Territorials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
Article 79.- D'acord amb la voluntat, possibilitats i necessitats de les entitats
culturals de cada zona, l'Assemblea General de la Federació, a proposta de la
seva Junta Directiva, podrà crear altres unitats d’àmbit geogràfic anomenades
Delegacions Territorials per al millor desenvolupament i promoció del Ball de
Bastons en aquell territori.
Article 80.- Les Representacions Territorials i en el seu cas les Delegacions
Territorials seran òrgans de gestió descentralitzada d'aquesta Federació i no
gaudiran de personalitat jurídica pròpia.
Aquests òrgans descentralitzats informaran de totes les seves activitats i
iniciatives a aquesta Federació, i compliran i n'executaran totes les disposicions i
normes en el seu àmbit territorial d'actuació.
Igualment, i en el termini fixat per trametre-les als seus membres, les
Representacions Territorials hauran de lliurar a la Secretaria General d'aquesta
Federació, una còpia de les actes de les reunions celebrades pels seus òrgans de
govern i representació.
Article 81.- L'Assemblea General d'aquesta Federació, a proposta de la Junta
Directiva, establirà els recursos econòmics de què hagin de disposar cadascuna
de les Representacions Territorials i Delegacions Territorials per a portar a terme
la seva actuació.
En aquest sentit, aquells òrgans descentralitzats remetran a la Federació el
projecte de pressupost de l'exercici i la liquidació de l'anterior, amb la
documentació comprovant escaient, en els terminis que la Junta Directiva
d'aquesta Federació estableixi, a fi i efecte de la corresponent aprovació per
l'Assemblea General.
Article 82.- Les Representacions Territorials i, en el seu cas, les Delegacions
Territorials d'aquesta Federació tindran per delegació les funcions següents:
a) La promoció, organització i control de l'activitat cultural del Ball de Bastons
d'aquesta Federació en el seu àmbit geogràfic específic.
b) La representació en nom de les entitats federades d'aquesta Federació del seu
àmbit, davant les autoritats i organismes oficials de la demarcació.
c) Fer mantenir el respecte i compliment de les normes, estatuts i reglaments de
la Federació per part de les entitats federades.
d) Formular a la Federació totes les propostes o iniciatives que estimin adients
per promoure i desenvolupar el Ball de Bastons en l'àmbit geogràfic
corresponent.
e) Gestionar els recursos econòmics que estableixi la Federació.
f) Assessorar les entitats públiques o privades del seu respectiu àmbit geogràfic
en els assumptes referents a l'activitat del Ball de Bastons.
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SECCIÓ SEGONA.- LES DELEGACIONS TERRITORIALS
Article 83.- Les Delegacions Territorials són uns òrgans descentralitzats
d'aquesta Federació que, en l'àmbit territorial corresponent, desenvoluparan
les funcions i competències que s'haguessin establert en l'acord de creació o
que, posteriorment, se'ls pugui anar encomanant per part de la Junta Directiva
d'aquesta Federació.
Les Delegacions Territorials es crearan per acord de l'Assemblea General de la
Federació a proposta de la seva Junta Directiva.
Article 84.- Les Delegacions Territorials de la Federació Coordinadora de Ball de
Bastons de Catalunya tindran, com a òrgans de govern la Junta General, la Junta
Directiva i si s'escau, la Comissió Gestora.
Article 85.- La Junta General és l'òrgan superior d'administració i govern de les
Delegacions Territorials, i seran membres de ple dret, amb veu i vot els membres
de la Junta Directiva triats per Assemblea General i els Delegats Territorials triats
en cadascuna de les Delegacions Territorials en les quals està dividit en el Territori
de Catalunya, segons estableix el Reglament de Règim Intern de la Federació.
Article 86.- Correspon a les Delegacions
Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya:

Territorials

de

la

Federació

a) Elegir el seu representant per a la Junta General.
b) Conèixer i debatre els vots de censura presentats d'acord amb les normes
d'aquests Estatuts.
c) Aprovar les bases dels esdeveniments del seu àmbit territorial en el cas que
en tinguin delegada l'organització.
d) Resoldre les propostes que li siguin sotmeses per la Junta Directiva o pels
membres de la Junta General.
Article 87.- El funcionament i règim de sessions de les Delegacions Territorials
es regirà segons les següents disposicions:
a) Les reunions de la Delegació Territorial, tant ordinàries com extraordinàries,
seran convocades pel seu delegat o delegada amb una anticipació mínima de
10 dies a la data de la seva celebració, mitjançant escrit digital dirigit a
cadascun dels membres que la integrin, on s’indicarà l’ordre del dia, així com
el lloc, data i hora de la reunió, en única convocatòria. La convocatòria s’haurà
d’anunciar també a la pàgina web de la Federació.
b) La informació sobre les matèries objecte de la reunió ha de posar-se a
disposició de tots els seus membres amb 10 dies naturals d’antelació a la
realització d’aquesta.
c) En totes les reunions, el delegat o delegada farà en primer lloc el recompte
dels assistents.
d) La reunió restarà vàlidament constituïda en única convocatòria sigui quin sigui
el nombre de sòcies presents o representades.
e) S’haurà de reunir com a mínim un cop l’any natural.
f) Cada any haurà de triar o ratificar el seu o la seva representant a la Junta
General.
g) Els acords adoptats podran ser impugnats, en el termini dels quinze dies
següents a la seva adopció, davant la Junta Directiva de la Federació.
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Article 88.- A cadascuna de les Delegacions Territorials, per l'execució i
desenvolupament de les seves funcions, hi haurà com a òrgans col·laboradors els
mateixos Comitès que fixa l'article 10 d'aquests Estatuts per a la Federació
Catalana, davant dels quals hi haurà un membre de la Junta Directiva, designat
per ella mateixa a proposta de la Presidència.
Article 89.- A l'acord de creació de les corresponents Delegacions Territorials, i
segons les funcions que hagin d'assumir, es fixarà també la seva organització
interna perquè puguin dur a terme les tasques encomanades a cadascuna
d'aquelles.
Posteriorment a la seva creació, i d'acord amb les necessitats de cada moment,
la Junta Directiva de la Federació podrà aprovar inicialment reglaments interns
que regulin el funcionament d'aquelles Delegacions Territorials que hauran de ser
ratificats posteriorment per l'Assemblea General de la Federació.
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CAPÍTOL VI - RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL
SECCIÓ PRIMERA.- RÈGIM ECONÒMIC I PATRIMONIAL
Article 90.- La Federació Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya resta
sotmesa al règim de pressupost i patrimoni propi i aplicarà les normes
econòmiques establertes en la normativa legal vigent i en aquests estatuts,
sempre que no la contradiguin, així com les normes comptables del pla general
de comptabilitat o adaptació sectorial vigent en cada moment.
Atesa la transformació de l’Associació Coordinadora de Ball de Bastons de
Catalunya en la Federació Coordinadora d’Associacions de Ball de Bastons de
Catalunya tot l’actiu i el passiu de l’associació passa a ser de la Federació.
Article 91.- L'exercici econòmic començarà el dia primer de gener de cada any i
finalitzarà el 31 de desembre següent.
Article 92.- La Junta Directiva de la Federació haurà de formular, dins els tres
primers mesos de cada any, i per presentar a l'Assemblea General dins el termini
establert en aquests Estatuts, els seus comptes anuals que comprenen el balanç,
el compte de resultats, el pressupost per a l'exercici corrent, la liquidació de
l'anterior i la corresponent memòria econòmica.
Quan dels comptes de la Federació resulti en qualsevol moment la seva
insolvència econòmica, el seu òrgan d’administració corresponent, o bé, si
s’escau, els liquidadors han de promoure el procediment concursal oportú davant
el jutjat corresponent.
Article 93.- El balanç de situació ha de comprendre els béns i els drets i també
els fons propis i les obligacions contretes. No es poden compensar les partides
entre l'actiu i el passiu ni entre les despeses ni els ingressos.
Els elements de l'immobilitzat i circulant, la utilització dels quals tingui un límit
temporal, han d'amortitzar-se proporcionalment en el temps en què n'estigui
prevista la utilització; i l'import de les amortitzacions fetes han de constar en el
balanç.
Igualment, tots els compromisos d'inversió o aportació a satisfer en altres
exercicis han de constar també en el balanç.
Article 94.- En els comptes de resultats s'hauran de reflectir detalladament i
separadament les subvencions rebudes per a despeses corrents i les subvencions
que siguin per a inversions materials concretes que quedaran en un compte de
passiu que s'haurà d'amortitzar segons el pla establert.
Article 95.- La memòria anual haurà d'analitzar fidelment l'activitat econòmica
de la Federació, la seva adequada actuació pressupostària, el compliment dels
objectius i els projectes a desenvolupar, i informarà separadament, com a mínim,
sobre els següents particulars:
a) Diferenciació dels ingressos i aportacions segons siguin subvencions públiques,
donatius o aportacions privades, vendes d'actius i ingressos procedents
d’esdeveniments organitzats per la Federació.
b) També s'haurà de fer constar el destí donat a la totalitat dels recursos,
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distingint els següents grups de cost o inversió: Administració de la Federació;
Direcció i Serveis de la Junta General, inclòs viatges; esdeveniments; ajudes
a entitats i altres òrgans; així com ajudes per actes de Ball de Bastons.
c) L'import de les obligacions de pagament que cal satisfer en altres exercicis que
no estiguin previstes en el balanç, així com l'import de les garanties i els avals
compromesos.
d) La liquidació del pressupost que expliqui les variacions en relació amb el
pressupost aprovat.
Article 96.- La tresoreria disponible en cada moment haurà de ser dipositada
en entitats bancàries o caixes d'estalvis a nom de la Federació; i caldrà la
signatura conjunta de dues persones, d'entre la Presidència, Secretaria de la
Junta Directiva, Tresoreria o persones a qui deleguin, per poder disposar de les
esmentades quantitats.
Article 97.- La Junta Directiva de la Federació té únicament facultats de
disposició econòmica dins dels límits dels ingressos previstos en el seu pressupost
o d'aquells altres que hagi obtingut en l'exercici. La Junta podrà, no obstant això,
acordar el traspàs de partides dins del pressupost, mitjançant acord que
necessàriament haurà de constar en acta.
Article 98.- Mentre no s'aprovi el pressupost de l'exercici corrent, cal aplicar
amb caràcter provisional la part proporcional de les xifres que com a despeses va
aprovar l'Assemblea com a pressupost per a l'exercici anterior, actualitzades
segons la variació de l'índex del cost de la vida que s'hagi produït en aquell
exercici.
Article 99.- La Federació Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya podrà
sol·licitar, previ acord de la Junta Directiva, els crèdits que calguin per a
operacions de tresoreria, sempre que l'endeutament total contret en aquell
moment no ultrapassi el 25% del pressupost anual de l'exercici o bé el 25% del
patrimoni que consti en balanç.
En el cas que s'hagi d'ultrapassar aquells límits, serà necessari l'acord previ de
l'Assemblea General, adoptat amb el quòrum de vots que fixa aquests Estatuts.
Article 100.- En el cas que la Federació Coordinadora de Ball de Bastons de
Catalunya contracti persones per a les tasques pròpies de la direcció general, la
direcció tècnica o la gerència haurà de fer servir la fórmula del contracte d’alta
direcció.
Per poder formalitzar un d’aquests contractes d’alta direcció cal que prèviament
la Junta Directiva aprovi per majoria absoluta la quantitat de la remuneració i la
resta de condicions del contracte.
Article 101.- La Federació Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya podrà
fiscalitzar i controlar, en qualsevol moment, l'activitat econòmica de les
Delegacions Territorials.
Igualment, podrà controlar la pertinent aplicació de les subvencions que atorgui
als seus membres afiliats.
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SECCIÓ SEGONA.- RÈGIM DOCUMENTAL
Article 102.- Integren el règim documental de la Federació Coordinadora de
Ball de Bastons de Catalunya:
a) Els llibres d’actes, on és necessari consignar el contingut de les reunions de
l’Assemblea General i de la Junta Directiva, amb indicació de la data, els
assistents, els assumptes tractats i els acords presos. Les actes les han de
subscriure les persones que estableixen aquests estatuts i, en tot cas, la
Presidència i Secretaria de la Junta Directiva.
b) El registre d’entitats afiliades on, mitjançant el fitxer adient o l’instrument
idoni, s’ha de consignar com a mínim, el nom de l’entitat, el seu domicili, el
nom i cognoms dels seus representats legals i el número d’inscripció o
adscripció en el Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya.
c) Els llibres de comptabilitat, els comptes anuals i les memòries econòmiques.
d) Tots els documents, instruments o llibres auxiliars que es consideren oportuns
per a un millor compliment dels objectius de la Federació.
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CAPÍTOL VII - RÈGIMS PERSONALS
SECCIÓ PRIMERA.- LES ENTITATS AFILIADES
Article 103.- Les entitats federades de Ball de Bastons que s’esmenten a l’article
1 d’aquests estatuts podran afiliar-se a la Federació, sempre que ho sol·licitin per
escrit, i compleixin la resta de requisits que estableixin les disposicions
federatives aprovades referents a això.
Els membres de la Federació, per a mantenir la seva afiliació, hauran d’estar al
començament de cada temporada, al corrent de les seves obligacions
econòmiques i hauran de complimentar la documentació i la resta de requisits
que estableixin les disposicions federatives aprovades sobre això.
Article 104.- La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses per les
sòcies que incompleixen les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden
qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar
des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’entitat, 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 comunicació. La junta nomena una persona instructora, que tramita
l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia de la persona
presumptament infractora. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta
aquest òrgan de govern.
Les sòcies sancionades que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades
poden sol·licitar que s’hi pronunciï l’assemblea general, que les confirmarà o bé
acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.
Qualsevol membre afiliat també serà donat de baixa de la Federació, quan
expressament així ho notifiqui, o bé hagi estat privat definitivament dels seus
drets com a membre d’aquesta Federació per resolució de la Junta Directiva.
Els membres de la Federació també podran ser privats temporalment dels seus
drets d’afiliació per resolució de la Junta Directiva, i, durant tot el temps que duri
la sanció, estaran suspesos de tots els seus drets associatius.
Article 105.- Tots els membres afiliats a la Federació Coordinadora de Ball de
Bastons de Catalunya, quedaran sotmesos a les normes d'aquests Estatuts i
reglaments que els desenvolupin; així com a les disposicions i acords adoptats
vàlidament pels diferents òrgans federatius en l'àmbit de les seves respectives
competències.
L’afiliació de les entitats a la Federació, implicarà l’acceptació i lliure assumpció
per part dels seus directius i delegats del fet que les provisions i resolucions dels
òrgans de fiscalització i control federatius que els afectin puguin ser objecte de
la deguda publicitat i comunicació pública.
Les dades de les entitats federades serà emprada i gestionada segons el que
preveu la Llei de Protecció de Dades Personals.
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Article 106.- Són drets de tots els membres afiliats a la Federació, entre d'altres
els següents:
a) Assistir a l’Assemblea General amb veu i vot.
b) Escollir les persones membres de la Junta Directiva.
c) Ser escoltades i escoltats abans de l’adopció d’una mesura disciplinària.
d) Participar amb les seves entitats en els esdeveniments organitzats per la
Federació.
e) Participar del règim d'ajudes econòmiques que anualment estableixi la
Federació Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya, en la mesura i ocasió
que determinin les normes corresponents i els acords adoptats sobre això per
la seva Assemblea General.
f) Poder beneficiar-se dels diferents acords i convenis que estableixi la Federació
per a les seves entitats federades.
Article 107.- A més dels drets que es determinen en l'article anterior, als
membres afiliats d'aquesta Federació, els corresponen altres serveis que es
deriven de la seva condició de membre de ple dret de l'Assemblea General i que
quedaran recollits en el Reglament de Règim Intern, prèvia aprovació per
l’Assemblea General.
Article 108.- Les obligacions de tots els membres, afiliats a la Federació, entre
d'altres, seran les següents:
a) Complir els Estatuts, reglaments i altres normes de la Federació Coordinadora
de Ball de Bastons de Catalunya.
b) Contribuir al sosteniment econòmic de la Federació, en la mesura que els
correspongui, amb l'abonament de les taxes, quotes d'assegurances de
responsabilitat civil i altres drets aprovats vàlidament.
c) Mantenir la disciplina i una bona harmonia amb la resta de membres o
estaments de la cultura popular.
d) Complimentar adequadament els acords, ordres i instruccions adoptats
vàlidament pels òrgans federatius en l'àmbit de les seves respectives
competències.

SECCIÓ SEGONA.- ELS DIRECTIUS.
Article 109.- Als efectes d’aquests estatuts, s’entén com a directiu o directiva
la persona que formi part de la Junta Directiva d’aquesta Federació, així com
les persones que haguessin estat anomenades delegats o delegades comarcals.
Resten exclosos d’aquesta qualificació els gerents, directors generals, i totes les
persones amb responsabilitat de gestió o direcció vinculades a la Federació per
una relació laboral, comuna o especial, o d’un altre tipus de naturalesa
contractual.
Article 110.- Els directius de la Federació Coordinadora de Ball de Bastons de
Catalunya tenen els drets següents:
a) Rebre el reemborsament, a través de la Federació, de les despeses realitzades
en el compliment de les seves activitats dins dels límits prèviament establerts.
b) Disposar d’una acreditació identificativa de la seva condició de directiu.
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c) Disposar d’informació i documentació precisa per a la seva participació en els
òrgans directius.
d) Rebre amb caràcter permanent els mitjans materials necessaris per
exercir correctament les funcions que se’ls assignin.
e) Ser assegurat, a través de la Federació, contra els riscos d’accident i de
responsabilitat civil, que es derivin directament de l’exercici de la seva
activitat.
f) Qualsevol altres previstos per les normes estatutàries o reglamentàries
d’aquesta Federació.
Article 111.- Els Directius de la Federació Coordinadora de Ball de Bastons de
Catalunya estan obligats a:
a) Guardar confidencialitat de la informació rebuda i coneguda en el
desenvolupament de les seves funcions, quan escaigui. L’obligació de
confidencialitat subsisteix malgrat haver cessat en el càrrec.
b) Actuar amb la diligència deguda en l’exercici de les seves funcions, atenint-se
en tot moment a les finalitats estatutàries de l’entitat.
c) Respectar i tenir cura dels recursos materials que posin a la seva disposició.
d) Complir els compromisos adquirits.
e) Participar en les activitats formatives que s’organitzen per complir amb diligència
les seves funcions.
f) Rebutjar tot tipus de contraprestació econòmica o d’altres tipus no prevista en
aquests estatuts.
g) Continuar en l’exercici de les seves funcions fins a la presa de possessió dels
successors, llevat cas de força major.
h) Acatar els acords i resolucions adoptats pels òrgans competents.
i) Proporcionar tota la documentació i informació necessària als nous directius
que hagin de substituir els directius sortints.
j) Abstenir-se d’assistir i intervenir en les deliberacions que afectin assumptes en
què tinguin un interès personal. Es considera que també existeix interès
personal del directiu quan l’assumpte afecta un membre de la seva família, fins
al tercer grau de consanguinitat o d’afinitat, o a una societat, entitat o
organisme on exerceix un càrrec directiu o hi té una participació significativa.
k) Assistir a les reunions dels òrgans dels quals forma part i participar activament
en les seves deliberacions per tal que el seu criteri contribueixi a prendre les
decisions adients.
l) Utilitzar degudament l’acreditació.
m) Complir, el codi ètic o de conducta que aprovi la Federació.
n) Posar en coneixement dels organismes pertinents qualsevol sospita d’actuació
corrupta o fraudulenta.
o) Qualsevol altres previstos per les normes estatutàries o reglamentàries de la
Federació.
Article 112.- Els directius de la Federació Coordinadora de Ball de Bastons de
Catalunya no poden:
a) Percebre indemnitzacions de la Federació després de cessar en el càrrec o
dimitir-ne.
b) Percebre comissions, pagaments de viatges o beneficis anàlegs de terceres
persones o entitats per la contractació de béns i serveis per part de la
Federació.
c) Percebre incentius per assolir objectius culturals o econòmics.
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d) Contractar, per mitjà de les seves empreses o en nom de tercers, amb la pròpia
Federació. Aquesta prohibició d’auto contractació afecta les empreses dels seus
cònjuges, persones vinculades amb una relació de convivència anàloga i dels
seus descendents o ascendents.
e) Fer ús del patrimoni la Federació o valdre’s de la seva posició en l’esmentada
entitat per obtenir un avantatge patrimonial.
f) Qualssevol altres previstos per les normes estatutàries o reglamentàries la
Federació.
Article 113.- Els membres o titulars dels òrgans de govern, administració i
representació la Federació, i la resta de persones que actuen en nom i
representació seva, responen davant de la pròpia Federació, dels associats i de
tercers pels danys ocasionats i els deutes contrets només per actes dolosos i en
casos de negligència.
Les persones a què es refereix l’apartat anterior responen de forma civil i
administrativa davant de la Federació i de tercers pels actes i omissions
realitzades en l’exercici de les seves funcions i pels acords que hagin votat.
Si la responsabilitat no es pot imputar a cap membre o titular dels òrgans de
govern, administració i representació, tots els integrants
responen
solidàriament per les accions i omissions descrites anteriorment, llevat que
acreditin no haver participat en la seva aprovació o execució, o bé que s’hi van
oposar expressament.
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CAPÍTOL VIII - EXTINCIÓ I DISSOLUCIÓ
SECCIÓ PRIMERA.- CAUSES
Article 114.- La Federació Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya
s'extingirà per les causes següents:
a) Per resolució judicial.
b) Per la paralització o no-existència dels òrgans federatius de manera que el seu
funcionament esdevingui impossible.
c) Per altres causes previstes en l'ordenament jurídic vigent
Article 115.- Igualment la Federació Coordinadora de Ball de Bastons de
Catalunya, es podrà dissoldre per voluntat pròpia, o fusionar-se o integrar-se
amb una altra Federació Catalana, per acord de la seva Assemblea General
convocada a aquest efecte, per una majoria de dos terços dels seus membres
assistents, i sempre que representin la majoria del total dels membres amb dret
a vot de l'Assemblea.

SECCIÓ SEGONA.- PROCEDIMENT
Article 116.- La Presidència de la Federació ha de convocar l’Assemblea General
perquè aquesta adopti el corresponent acord de dissolució en el termini de 2
mesos des que tingui coneixement de l’existència de la causa determinant de la
dissolució.
Els membres de l’Assemblea, amb el suport que fixen aquests estatuts, també
poden requerir a la Presidència de la Federació perquè convoqui l’Assemblea
General si, a parer seu, concorre qualsevol de les causes de dissolució.
Article 117.- L’òrgan de govern de la federació té el deure de convocar
l’assemblea general quan conegui que s’ha produït una causa de dissolució.
Qualsevol associat li pot sol·licitar que ho faci si estima fonamentadament que
s’ha produït una d’aquestes causes.
Si l’assemblea no és convocada, no es reuneix o no adopta cap acord que remogui
la causa de dissolució, qualsevol persona interessada pot sol·licitar a l’autoritat
judicial que dissolgui l’associació. El mateix procediment se segueix en el supòsit
a què fa referència l’article 324-4-d si els associats restants no n’acorden la
dissolució.
Article 118.- La reunió extraordinària de l’Assemblea General en què s’hagi de
debatre la dissolució de la Federació només restarà vàlidament constituïda si són
presents la majoria de membres de ple dret d’aquella Assemblea i començarà
amb una exposició dels motius per part de la Presidència. Tot seguit podran
intervenir-hi tots els membres de l’Assemblea que ho demanin, per un temps no
superior a cinc minuts cadascun d’ells.
Un cop finalitzat el torn d’intervencions la qüestió de la dissolució serà sotmesa
a votació, la qual serà secreta i es farà mitjançant crida nominal de tots els
membres assistents, que hauran de consignar en la corresponent papereta “sí” o
“no”, segons recolzin o rebutgin la proposta.
Si la majoria dels dos terços dels assistents a la reunió, que representin la majoria
del total dels membres amb dret a vot de l’Assemblea, haguessin donat suport a
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la proposta de dissolució de la Federació, la pròpia Assemblea elegirà una
Comissió Liquidadora formada per cinc membres.
Article 119.- El nomenament i cessament dels liquidadors s’ha d’inscriure en el
Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.
Article 120.- Un cop dissolta la federació s’obre un període de liquidació, tret
dels supòsits de fusió o qualsevol altre supòsit de cessió global de l’actiu i passiu
de la federació dissolta.
Durant la fase en la qual la Federació es trobi en procés de dissolució, conservarà
la seva personalitat jurídica pròpia; si bé en la seva denominació s’haurà d’afegir
la frase “en liquidació”.
Des del moment en què la federació cultural catalana es declari en liquidació cal
que cessi en les seves funcions l’òrgan d’administració i que les liquidadores i els
liquidadors assumeixin les seves funcions. No obstant això, els integrants de
l’òrgan d’administració han de prestar el seu concurs per a la realització efectiva
de les operacions de liquidació.
Article 121.- Incumbeix als liquidadors de la Federació:
a) Subscriure, en unió de l’òrgan d’administració, el balanç inicial de la federació
en començar les seves funcions.
b) Dur i custodiar els llibres i correspondència de la federació i vetllar per la
integritat del seu patrimoni.
c) Dur a terme les operacions pendents i les noves que siguin necessàries per a
la liquidació de la federació.
d) Alienar els béns i drets federatius. Els béns immobles s’han de vendre
necessàriament en subhasta pública.
e) Concertar transaccions i arbitratges quan convingui als interessos federatius.
f) Pagar els creditors.
g) Exercir la representació de la federació.
Article 122.- Un cop finalitzada la liquidació, els liquidadors han de formar el
balanç final que s’ha de sotmetre a l’aprovació de l’assemblea general.
Article 123.- La funció dels liquidadors finalitza per:
a) La realització de la liquidació.
b) La revocació dels poders que atorga l’assemblea general.
c) Decisió judicial.
Article 124.- En cas d’insolvència de la federació, els liquidadors han de sol·licitar
immediatament la declaració del concurs procedent.
Article 125.- El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar
directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que així determini
l’Assemblea General de la federació en el moment que es determini el procés de
dissolució o extinció.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única.- A partir de la vigència d'aquests Estatuts resten automàticament
derogades qualsevol norma, acord o disposició d'aquesta Federació que els
contradigui.

Jo, Joana Domènech Ballester, faig constar que són els estatuts aprovats per
acord de l’assemblea general de data 10 de març de 2018 i contenen les
modificacions aprovades per acord de l’assemblea general de data 23 de febrer
de 2019. Signen, a continuació, la Secretaria i la Presidència de l’entitat.

Signatura de Secretaria

Signatura de Presidència
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