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FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 

DESENVOLUPAMENT 

 

ESTATUTS 

_______________________________________________ 
 

 

CAPÍTOL 1 

FINALITATS I DOMICILI DE L'ASSOCIACIÓ 

 

Article 1.- El FONS CATALÀ. DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, és una 

associació sense afany de lucre creada per assolir els objectius que s’esmenten 

en aquests estatuts, amb personalitat jurídica pròpia i naturalesa juridicoprivada, 

d’acord amb el que disposa la normativa vigent. 

 

Article 2.- L'associació té les següents finalitats: 

  

1) Contribuir des de l'àmbit català al desenvolupament dels països desfavorits, 

mitjançant la constitució i gestió d'un fons econòmic.  

2) Administrar i gestionar els fons econòmics lliurats a l’Associació per a projectes 

d'ajuda als països desfavorits, campanyes d’emergència i de sensibilització 

sobre la cooperació al desenvolupament.  

3) Fomentar i donar suport als esforços de les institucions oficials, entitats i 

associacions del país, per tal de crear un clima d'opinió pública favorable a la 

promoció d’un nou ordre econòmic internacional.   

4) Estimular la participació ciutadana, mitjançant campanyes i informació 

adequades, als projectes de cooperació amb els  països desfavorits.  

5) Col·laborar per tal que sigui una realitat la destinació mínima del 0,7% del 

producte interior brut a l'ajuda pública als països desfavorits, segons els acords 

de les Nacions Unides subscrits per l'Estat Espanyol i implementant les 

directrius dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

6) Promoure que totes les institucions públiques i entitats privades catalanes 

col·laborin en tasques de cooperació al desenvolupament i hi destinin un mínim 

del 0,7% dels ingressos propis. 

7) Qualsevol altre objectiu que s’adigui a les finalitats del Fons i no sigui contrari a 

la normativa legal vigent a cada moment.  

 

Article 3.- L'Associació té el seu domicili social a 08002-Barcelona, Rambla de Santa 

Mònica, 10, 4t. 
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CAPÍTOL II  

ÀMBIT D'ACCIÓ TERRITORIAL  

 

Article 4.- L’acció se circumscriu a l'àmbit territorial català. 

 

CAPÍTOL III 

DELS ÒRGANS CONSTITUTIUS  

 

Article 5.- Els òrgans constitutius de l'Associació són l'Assemblea General de socis i la 

Junta Executiva.  

De l'Assemblea General de Socis  

 

Article 6.- L'Assemblea General, òrgan suprem de l'associació, està integrada per la 

totalitat dels socis de l'entitat i pot ser de caràcter ordinari i extraordinari. 

  

Article 7.- Els acords de l'Assemblea General, legalment constituïda, que no vagin en 

contra de la Llei i els presents Estatuts, són d’obligat compliment per a tots els 

associats. 

  

Article 8.- Els acords presos a les Assemblees Generals de socis, legalment 

constituïdes, consten en un Llibre d'Actes, amb les signatures de la  presidència i 

de la secretaria de la Junta Executiva. 

  

Article 9.-  

a) L' Assemblea General Ordinària es reuneix anualment dins del primer semestre 

de l' any següent.  

b) La convocatòria de l'Assemblea General ordinària correspon fer-la a la Junta 

Executiva i amb un mínim de deu dies d'anticipació a la seva celebració. A la 

convocatòria, hi ha de figurar l'ordre del dia de la reunió. 

 

Article 10.- Són competències de l'Assemblea General ordinària de socis:  

a) Ratificar les altes dels associats i donar-los de baixa. Admetre i donar de baixa 

els protectors i col·laboradors.  

b) Aprovar el balanç i la memòria de l'any que correspongui, així com les actes de 

les Assemblees.  

c) Aprovar els projectes de Cooperació presentats per la Junta. 

d) Aprovar el pressupost anual, i la quota social, per a l'any vinent i el percentatge 

a què es refereix l'article 39 d’aquests Estatuts. 

e) Nomenar els càrrecs de la Junta Executiva.  

f) Controlar l'actuació dels membres de la Junta Executiva en l'exercici dels seus 

càrrecs.  

g) Tractar i resoldre els temes proposats per la Junta Executiva, o pels socis a 
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petició del seu 25% com a mínim.  

h) Vetllar pel compliment de les finalitats de l'Associació.  

i) Aprovar els barems de ponderació de vot.  

 

Article 11.- Se celebra Assemblea General extraordinària de socis, quan ho decideixi 

la Junta Executiva o quan així ho sol·liciten a aquest òrgan un nombre de socis 

que representin el 10% de la totalitat. A la sol·licitud ha d'expressar-se l'ordre del 

dia i els afers a tractar per l'Assemblea.  

 En aquest darrer cas, la Junta Executiva queda obligada a reunir l’Assemblea 

General extraordinària que s'haurà de convocar en els quinze dies següents a la 

data d'haver rebut la comunicació o el requeriment de la convocatòria. Als 

efectes de convocar les Assemblees extraordinàries, s'apliquen les mateixes 

normes que regeixen la convocatòria i la constitució de les Assemblees Generals 

ordinàries (art. 9 i 13).  

 

Article 12.- Són competències de l'Assemblea General extraordinària de socis:  

a) Modificar els Estatuts.  

b) Dissoldre l'Associació.  

c) Elegir la Junta Executiva en cas de dimissió col·lectiva de l'anterior (art 20 e).  

d) Qualsevol altra qüestió proposada per la Junta Executiva o pel 10% dels socis 

com a mínim.  

 

Article 13.-  

a) L’Assemblea General, tant ordinària com extraordinària, queda vàlidament 

constituïda en primera convocatòria, quan concorren a ella la meitat més un 

dels socis i, en segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre 

d'assistents a la mateixa. Malgrat això, per prendre acords referents a la 

dissolució de I'Associació, cal la votació favorable de la meitat més un dels 

socis del Fons Català en primera convocatòria i, en segona convocatòria, d’una 

tercera part. Entre la primera i la segona convocatòries ha de passar un temps 

no inferior a trenta minuts. A la citació escrita hi ha de constar, el lloc i l'hora de 

la primera i la segona convocatòries.  

b) Les representacions de l'Assemblea General són delegables en un altre soci 

per escrit i amb les degudes garanties de conformitat. No obstant això, cada 

soci assistent només podrà dur la delegació de vot d' 1 altre soci. 

 

Article 14.- Del dret de vot  

 A l' Assemblea General, tant ordinària com extraordinària, tindran dret de vot els 

socis que estiguin al corrent de pagament de la quota i de les obligacions 

econòmiques establertes en aquests Estatuts. 

 Les obligacions econòmiques es referiran a l 'últim exercici tancat. 

  

Article 15.- De la ponderació de vot  

 L'Assemblea General, aprovarà els respectius barems a aplicar per la 
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ponderació de vots atenent, en els organismes públics locals i supralocals, 2 

criteris: demogràfic (en funció del nombre d'habitants) i d'esforç econòmic 

aportat al Fons (calculat en euros/habitants). També s'aprovaran barems per a la 

resta d'entitats i organismes socis, que no pertanyin a l'administració local. 

 

Article 16.- De les votacions a les Assemblees  

a) Els acords relatius als apartats a, b, f, g, h de l'article 10, a l'apartat d de l'article 

12, així com qualsevol altre tema no inclòs en els apartats b, c, d, d'aquest 

article, s'adoptaran per majoria simple dels socis assistents amb dret de vot.  

b) Els acords relatius als apartats c, d, e, i de l'article 10, c de l'article 12 i l'article 

15, s'adoptaran per majoria amb ponderació de vot dels socis assistents amb 

dret de vot.  

c) Per prendre acords referents a la dissolució de l’Associació, cal el vot favorable 

de 3/4 parts dels socis assistents amb dret de vot.  

d) Per a la modificació dels Estatuts caldrà el vot favorable de la meitat més un 

dels socis assistents amb dret de vot, amb un mínim d’1/3 part dels socis amb 

dret de vot. 

  

Article 17.- Les Assemblees Generals són presidides per la presidència de la Junta 

Executiva o, en cas d’absència, per la vicepresidència (art. 26).  

 

De la Junta Executiva  

 

Article 18.- La Junta Executiva, òrgan estatutari de govern i administració de 

l'Associació, està formada per socis que ostenten els càrrecs de president/a, 

vicepresident/a, secretari/ària i tresorer/a i un mínim de 5 vocals i un màxim de 

23 vocals, sempre en nombre senar.  

 Aquests càrrecs són exercits pels representants de les respectives entitats 

associades al Fons Català. En cas de votació cada membre de la Junta tindrà un 

vot.  

Per tal d’agilitar la gestió del dia a dia de l’entitat, la Junta Executiva podrà 

acordar la constitució d’una Junta Permanent, formada per la presidència, la 

vicepresidència, la secretaria, la tresoreria i, eventualment, algun altre membre 

de la Junta Executiva, si així s’acorda.  

 

Article 19.-  

a) Tots els càrrecs de la Junta Executiva són gratuïts i renovables. Cada mandat 

dura un màxim de quatre anys.  

b) Els càrrecs que formen la Junta Executiva seran nomenats per l’Assemblea 

General de Socis. 

c) Els càrrecs es nomenen a continuació de les eleccions locals i dins dels quatre 

mesos següents a la constitució dels Ajuntaments.  

 

Article 20.- Els membres de la Junta Executiva podrien causar baixa per: 
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a) Renúncia voluntària comunicada documentalment a la presidència, que ho 

traslladarà a l’Assemblea General. 

b) Incompliment de les funcions que tingui encomanades personalment per part 

de la pròpia Junta  Executiva o de l’Assemblea General. 

c) Expiració del seu nomenament, en període principal o en qualsevol de les 

seves renovacions. 

d) Si durant l'any es produeix alguna vacant a la Junta Executiva, aquesta pot 

ésser coberta provisionalment per la pròpia Junta, entre els seus membres, fins 

a la primera Assemblea General que se celebri, la qual proveirà la vacant fins a 

la renovació col·lectiva de la Junta Executiva. 

e) En cas de dimitir col·lectivament la Junta Executiva, es procedeix a una nova 

elecció, en Assemblea General extraordinària convocada a aquest efecte (art. 

12 c). La Junta Executiva dimitida continua, però interinament, fins a la 

celebració de l’esmentada Assemblea General Extraordinària.  

 

Article 21.- La Junta Executiva es reuneix almenys un cop cada dos mesos, prèvia 

convocatòria de la presidència. Aquesta convocatòria s'efectua amb un mínim de 

tres dies d’anticipació, i indica l'ordre del dia.  

 

Article 22.- La Junta Executiva queda vàlidament constituïda quan concorren a la 

reunió almenys la tercera part més un dels seus components. Els acords es 

prenen per majoria simple dels assistents. Aquests acords es consignen en el 

Llibre d'Actes, amb la signatura de la presidència i de la secretaria. 

  

Article 23.- També s’ha de reunir la Junta Executiva quan així ho sol·licita la quarta 

part dels seus membres. En aquest cas, la presidència ha de convocar-la, en un 

termini no superior als set dies naturals següents a la sol·licitud.  

 

Article 24.- A la Junta Executiva li són atribuïdes estatutàriament les facultats 

següents:  

a) Aplicar i interpretar els Estatuts.  

b) Executar els acords de l’Assemblea General, tant ordinària com extraordinària.  

c) Dur la direcció dels comptes, formalitzar el balanç i formular el pressupost per 

posar-lo a votació de l’Assemblea així com seleccionar els seus projectes de 

cooperació i fer-ne el seguiment.  

d) Portar a terme, en nom de l'Associació, les accions que decideix la pròpia Junta 

Executiva.  

e) Obrir, mantenir i cancel·lar comptes corrents en bancs o establiments de crèdit.  

f) Estudiar la petició d'entrada de nous socis i donar-los d'alta si procedeix (art. 30 

a.)  

g) Proposar a l'Assemblea General la designació d'Entitats Protectores i 

Col·laboradores de l’Associació (art. 34 i 35).  

h) Resoldre tots els afers propis de l'Assemblea de socis que tinguin un caràcter 

urgent, si bé els haurà de sotmetre a la votació de l’Assemblea General 
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propera.  

i) Convocar les Assemblees Generals.  

j) Acordar la contractació i l'acomiadament del personal laboral i designar la 

persona que ha d'ocupar el càrrec de gerent. El/la gerent té la funció de dur a 

terme les decisions de la Junta Executiva, per indicació de la presidència, de la 

qual depèn. Per això, serà present a les reunions de la Junta (amb veu, però 

sense vot), de forma que permeti un traspàs d'informació constant i pugui fer 

propostes.  

k) Escoltarà el Consell Assessor del Fons Català com a mecanisme de 

participació de la societat civil organitzada que és, i altres institucions 

assessores que ajudin a orientar la seva trajectòria. Les funcions, composició i 

funcionament del Consell Assessor s'acordaran en un reglament intern, que 

serà aprovat per la pròpia Junta i  respondrà a les línies de treball aprovades 

per l' Assemblea. 

l) En cas d'incompareixença reiterada a les convocatòries de la Junta Executiva 

d'algun dels seus membres, la Junta pot acordar el cessament del càrrec, i 

haurà de proposar en la següent Assemblea General la ratificació del 

cessament i obrir convocatòria per cobrir la vacant 

 

A la Junta Permanent li són atribuïdes, entre reunions de la Junta Executiva, les 

funcions descrites en aquest mateix article apartats b, c, d, h, k. 

  

Article 25.-  

a) La presidència representa l’Associació davant de tots els organismes públics i 

oficials, de les entitats privades i de tota classe de persones físiques i 

jurídiques. Exerceix les accions pertinents en defensa dels drets de 

l’Associació i pot atorgar davant notari els corresponents poders a favor de 

membres de la Junta Executiva conjuntament o solidària, i també a advocats i 

procuradors dels Tribunals, prèvia deliberació de la Junta Executiva.  

b) Convoca la Junta Executiva i presideix les seves reunions.  

c) Dirigeix els debats de les Assemblees de Socis i de la Junta Executiva.  

d) Té vot de qualitat a les votacions de les Assemblees de Socis i de la Junta 

Executiva.  

Previ acord de la junta, pot operar amb la banca privada i oficial i amb les caixes 

d'estalvi, realitzant tot allò que la legislació i la pràctica bancària permeti: 

mantenir, obrir, disposar i cancel·lar en les esmentades institucions tota mena de 

comptes corrents, d'estalvi o de crèdit i signar xecs i altres documents; sol·licitar 

saldos i confirmar-los o impugnar-los.  

 

Article 26.- La vicepresidència ajuda la presidència en l'exercici de les seves funcions i 

la substitueix en casos d'absència, malaltia o vacant.  

 

Article 27.- Correspon a la secretaria, la redacció de les Actes, passar-les al Llibre 

corresponent, donar forma vàlida als acords, dur un Llibre de Registre de socis 
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on han de figurar totes les dades dels mateixos, i portar al dia l'arxiu de la 

documentació. 

 

Article 28.- La tresoreria té la facultat de fer els cobraments i pagaments, prèvia ordre 

de la presidència i respon davant la Junta Executiva de la comptabilitat i dels 

seus justificants. 

  

Article 29.- Els/les vocals tenen la missió específica que els és encomanada per la 

Junta, l'Assemblea General o la presidència. Poden també substituir, excepte la 

presidència (art. 26.), els altres components de la Junta Executiva en els casos 

d'absència, malaltia o vacant, previ acord de la Junta. 

  

CAPÍTOL IV  

DELS SOCIS 

 

Article 30.-  

a) Poden ser socis del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament les 

entitats públiques que comparteixin els objectius de l'Associació i paguin la 

quota social i l'aportació voluntària a projectes; de manera anual. La seva 

admissió correspon a la Junta Executiva amb la posterior ratificació de 

l’Assemblea.  

b) Es mantenen com a socis les entitats privades que ho han estat durant els 

primers 10 anys, com a reconeixement a la seva contribució en els inicis del 

Fons Català.  

c) La petició d'admissió en el FCCD com a soci ha de ser formulada per l'òrgan 

competent de cada entitat candidata. A la petició, hi ha de constar el nom de la 

persona que en tindrà la representació -que serà el president o, un membre de 

l'òrgan de govern- així com l'expressa acceptació dels estatuts de l’associació. 

  

Article 31.- Els socis causen baixa per voluntat pròpia o per incompliment dels deures 

especificats en aquests Estatuts. En aquest darrer cas, la decisió correspon a 

l'Assemblea General de socis, la qual dóna trasllat a l’interessat de la decisió 

presa i les causes que la justifiquen, donant-li dret a oposar-se a la mateixa i 

poder aportar proves al seu favor. Una vegada examinades les proves per 

l’Assemblea General de Socis, la mateixa prendrà l’acord que consideri oportú. 

 

 Article 32.- Els drets dels socis són:  

a) Tenir veu i vot a les reunions de l'Assemblea General en la forma especificada 

en aquests Estatuts.  

b) Elegir i ser elegit per ocupar càrrecs a la Junta Executiva.  

c) Participar en la vida de l'Associació de la manera que recullen aquests 

Estatuts. 

  

Article 33.- Els socis queden subjectes al compliment de les obligacions següents:  
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a) Seguir els acords de l'Assemblea General i de la junta Executiva; presos 

legalment, en tot allò que els afecti.  

b) Acceptar i servir diligentment els càrrecs i comissions que acordin conferir-los 

els òrgans directius de l'Associació.  

c) Atendre els compromisos de contribuir econòmicament al Fons en la forma i 

quantitats assenyalades per l’Assemblea General. 

  

CAPÍTOL V  

DELS PROTECTORS 

 

Article 34.- Poden ser entitats protectores totes aquelles persones jurídiques 

públiques o privades que comparteixin els objectius socials assenyalats a l'article 

2 i que aportin a l'Associació llur ajut. Són designades com a protectores per 

l'Assemblea General de l'Associació a proposta de la Junta Executiva o a petició 

del 10% dels socis.  

 El període de pertinença de les entitats protectores és d'un any a partir de llur 

aportació, però continuen per anys successius si perduren les mateixes 

condicions.  

 Les entitats protectores participen a l'Assemblea General amb veu i sense vot. 

Amb les mateixes condicions i en el cas que sigui entitat protectora, la 

Generalitat de Catalunya ocuparà la presidència d'honor de l'Assemblea General 

sempre i quan l'accepti de forma expressa.  

 Les entitats protectores han de designar la persona que les representa. 

  

CAPÍTOL VI  

DELS COL·LABORADORS  

 

Article 35.-  

a) Poden ser entitats col·laboradores totes aquelles persones jurídiques públiques 

o privades que comparteixen els objectius socials assenyalats a l'article 2 i que 

dediquin anualment al Fons el seu ajut encara que sigui sense aportació 

econòmica fixa. Són designades com a col·laboradors per l'Assemblea 

General del Fons a proposta de la seva Junta Executiva o a petició del 10% 

dels socis, prèvia sol·licitud de l'entitat. Igualment l'Assemblea General està 

facultada per retirar-los aquesta condició.  

b) Les entitats col·laboradores poden participar a l'Assemblea amb veu i sense 

vot.  

c) A fi de definir millor els diversos nivells de col·laboració es contemplen algunes 

figures específiques:  

 

COL·LABORADORS SOCIALS  

Qualsevol associació, organització no governamental o organisme que vulgui 

col·laborar en la dinàmica general del Fons i especialment en la difusió i 

extensió de propostes i campanyes.  
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Qualsevol federació, associació, sindicat i tots aquells organismes que sense 

tenir per objectiu principal la tasca de cooperació han assumit aquest esperit 

tot destinant una partida anual del seu pressupost al Fons.  

COL·LABORADORS ECONÒMICS  

Qualsevol empresa pública o privada, altres institucions i organismes 

d'economia social que aportin recursos.  

COL·LABORADORS ASSESSORS  

Qualsevol Universitat, Escola Tècnica, Col·legi Professional i Associació de 

Professionals i altres àmbits que contribueixin mitjançant la seva assessoria a 

les activitats de cooperació.  

COL·LABORADORS INFORMATIUS  

Premsa escrita, ràdio, televisió, agències informatives i de l'àmbit de la 

comunicació que obrin espais de difusió periòdics per les activitats solidaries 

que s'impulsen.  

d) El Fons establirà, previ acord de Junta, convenis específics amb els 

col·laboradors que detallin els àmbits de col·laboració.  

e) Cada entitat col·laboradora haurà de designar tanmateix la persona que la 

representa.  

f) Els diferents nivells de col·laboradors tindran reunions amb una representació 

de la Junta per garantir un bon nivell d'informació i fer arribar suggeriments i 

propostes. Aquesta participació es desenvoluparà a partir d'un reglament 

intern, aprovat per la Junta, que establirà les normes de funcionament.  

 

CAPÍTOL VII  

DEL PATRIMONI I LES FINANCES  

 

Article 36.- El capital fundacional és de 1.502,53.-€. 

 

Article 37.- Els recursos econòmics dels quals es val l'Associació per a la seva 

activitat, són:  

a) Les quotes que l'Assemblea General acorda que han de ser abonades pels 

socis.  

b) Les aportacions dels socis per als projectes i activitats desenvolupades per 

l'Associació.  

c) Les subvencions d’Organismes oficials, Entitats o particulars.  

d) Cobraments per prestació de serveis.  

e) L’import de les derrames o drets d’entrada que assenyali l'Assemblea General.  

f) Les donacions a títol gratuït, llegats i herències. 

 

Article 38.- Els socis poden optar per destinar les seves aportacions a un projecte 

concret dels que han estats assumits per l’Associació.  

 

Article 39.- Per atendre les despeses de funcionament de l'Associació i el seguiment 

de l'execució dels projectes, es fixa per l'Assemblea General ordinària un 
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percentatge sobre les aportacions dels socis i col·laboradors. 

  

CAPÍTOL VIII  

DE LA DISSOLUCIÓ  

 

Article 40.- L’Associació solament pot dissoldre’s:  

a) Per disposició legal o Resolució de l'autoritat competent  

b) Per acord de l'Assemblea General Extraordinària, convocada expressament a 

aquest efecte (art. 12 i 13)  

 Acordada la dissolució, la Junta Executiva constituïda en Comissió Liquidadora, 

ho notificarà a l'Autoritat competent. El fons o patrimoni, si en tingués, seran 

donats a ens públics o privats sense ànim de lucre per a finalitats que s'adiguin 

als objectius de l’Associació.  

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES  

 

PRlMERA.- El domicili social de l’Associació (art. 3) pot ser canviat per simple acord 

de la Junta Executiva i sempre dintre de l’àmbit territorial català.  

 

SEGONA.- Després de la constitució dels Ajuntaments plenaris com a conseqüència 

de les eleccions locals, els socis que ostenten un càrrec a la Junta Executiva 

passen a actuar en funcions i per un període no superior a 4 mesos. Durant 

aquest temps, el president de cada entitat associada també pot canviar la 

persona que ostenta la representació de l'associat. 

 

  

DILIGÈNCIA  

 

La hi poso per fer constar que, una vegada aprovada la modificació per acord de 

l'Assemblea General Extraordinària de socis del dia 15 de desembre de 2016, han 

quedat redactats de la manera que consta anteriorment.  

 

Girona, 15 de desembre de 2016 

 

LA PRESIDENTA      Certifico: 

EL SECRETARI (per absència, n’assumeix 

les funcions la tresorera) 

 

 

 

Meritxell Budó Pla     Alba Martínez Vélez 


