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ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ DE CENTRES JUVENILS DON BOSCO DE
CATALUNYA
I. NATURALESA
1. La FEDERACIÓ DE CENTRES JUVENILS DON BOSCO DE CATALUNYA és una associació
sense ànim de lucre que està promoguda per tres grups de la Família Salesiana (SSCC, FMA i SDB), i
que federa Esplais, Centres Juvenils, i altres entitats que treballen en el camp de l’educació en el
lleure.
1.1 Es regeix pels presents Estatuts, pel document de la Proposta Educativa dels Esplais i Centres
Juvenils salesians, pels reglaments de règim intern i per 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.
1.2 Actua en l’àmbit territorial de Catalunya i el seu domicili social és Plaça Artós, 4, 08017
Barcelona.
II. FINALITATS
2. Les finalitats de la Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya són:
2.1. Oferir un servei qualificat d’educació en el lleure, per tal de promoure -segons l'estil educatiu de
Don Bosco- l’educació integral dels infants, adolescents i joves -en especial dels més vulnerables-que
formen part dels Centres, segons l’estil educatiu de Don Bosco:
a)
b)
c)
d)
e)

promovent un estil i un ambient educatiu d’ampla acollida, que neix d’una comunitat on tots i
totes són corresponsables;
afavorint el desenvolupament d’itineraris educatius que considerin la diversitat, la coeducació,
la interculturalitat, la consciència crítica i la solidaritat com a elements transformadors de la
societat;
desvetllant un compromís decidit en la construcció d’una Catalunya amb estructures justes i
democràtiques que promoguin els drets i els valors de la persona;
proposant un estil de vida basat en els valors evangèlics;
potenciant l’activitat fisicoesportiva i artística com una ajuda al desenvolupament físic i
psíquic dels adolescents i joves.

2.2. Posar a l’abast dels Centres federats i d’altres grups recursos formatius, tècnics i materials.
2.3. Recollir les necessitats dels Centres i promoure un intercanvi d’inquietuds i d’experiències entre
ells, per tal d’assolir millor els objectius comuns.
2.4 Promoure el treball en xarxa amb altres entitats que es dediquin a l’educació en el lleure, amb
organismes civils i eclesials, i amb estructures pastorals salesianes, essent alhora un interlocutor vàlid
amb tots ells i amb els organismes de l’Administració pública.
2.5. Sensibilitzar i promoure la creació de nous Centres, Esplais, i donar suport als Centres en la seva
dinàmica de funcionament.
2.6. Oferir a la societat catalana el Sistema Educatiu de Don Bosco en el camp de l’educació en el
lleure.
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2.7. Promoure i ajudar a organitzar iniciatives i activitats que estiguin d’acord amb les seves finalitats.
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:
- Reunions de responsables i equips directius
- Activitats formatives i oferiment de recursos
- Activitats amb altres entitats d’església i del mon juvenil
- Activitats lúdic-educatives per a infants, adolescents i joves
III. MEMBRES DE LA FEDERACIÓ, DRETS I DEURES
3. Poden ser membres de la Federació els Centres que acceptin els presents Estatuts i la Proposta
Educativa dels Esplais i Centres Juvenils Salesians, i que desenvolupin les seves activitats en l’àmbit
territorial de Catalunya.
4. Per a formar part de la Federació com a membre s’estableix el següent procés:
4.1. Sol·licitar al Consell Permanent la seva admissió, presentant l’Ideari i el Projecte Educatiu en el
període de temps que va des de l’inici del curs fins a la primera Assemblea General.
4.2. El Consell Permanent, després d’examinar la documentació presentada determinarà l’admissió
provisional del Centre.
4.3. El període de prova durarà un any, durant el qual el Centre participarà activament en la Federació
i gaudirà dels seus serveis i recursos, i el Consell Permanent li farà una tasca de seguiment.
4.4. Transcorregut el període de prova, el Consell Permanent demanarà al Centre que vol ser admès la
ratificació de la sol·licitud d’entrada, on consti l’acceptació de la Proposta Educativa dels Esplais i
Centres Juvenils Salesians i dels Estatuts de la Federació.
4.5. El Consell Permanent decidirà sobre l’admissió del Centre sol·licitant i n’informarà en
l’Assemblea General posterior a la seva reunió.
4.6. Si acabat el termini de prova el Centre decideix retirar-se, o no és admès, no podrà demanar
novament l’entrada fins que hagi transcorregut un any.
5. Seran drets dels centres de la Federació:
5.1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
5.2. Elegir o ser elegits com a components del Consell Permanent i presentar-hi candidatures d’entre
els membres del propi centre.
5.3. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de la Federació, d’acord amb les
normes legals i estatutàries.
5.4. Ser informats periòdicament de les activitats i funcionament de la Federació.
5.5. Exposar a l’Assemblea i al Consell Permanent tot el que considerin que pugui contribuir a fer més
plena la vida de la Federació i més eficaç la realització de les seves finalitats.
5.6. Fer ús de tots els serveis i recursos de la Federació, segons les normes i reglaments respectius.
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6. Tot Centre federat tindrà aquests deures:
6.1. Tenir un Projecte Educatiu d’acord amb les finalitats de la Federació i amb la Proposta Educativa
dels Esplais i Centres Juvenils Salesians.
6.2. Tenir una personalitat jurídica pròpia o bé tenir el suport d’una entitat legalment reconeguda.
6.3. Organitzar clarament l’economia, de manera que pugui presentar cada any el pressupost i l’estat
de comptes.
6.4. Tenir una estructura organitzada que haurà de constar de:
a) un responsable general, nomenat per l’entitat que dóna suport al Centre, o president/a, si és una
Associació;
b) un equip d’educadors/es-monitors/es;
c) un Equip Directiu (o una Junta, si es tracta d’una Associació), amb els següents càrrecs com a
mínim: director/a, tresorer/a i secretari/a; tots hauran de ser majors d’edat;
d) l’Assemblea General de membres, en el cas que es tracti d’una Associació.
6.5. Disposar de les titulacions que la normativa legal exigeix per a cada tipus d’activitat d’educació
en el lleure.
6.6. Presentar anualment una memòria d’activitats del curs, que comprengui una valoració pedagògica,
un resum econòmic, i una relació dels participants i dels responsables.
6.7. Participar corresponsablement en la gestió de la Federació i en les activitats de Formació
permanent i en totes aquelles altres activitats que organitzi la Federació.
6.8. Participar, en la mesura de les seves possibilitats, en les estructures eclesials i cíviques del barri o
zona.
6.9. Actuar en conformitat amb els principis i finalitats de la Federació.
6.10. Complir amb la normativa vigent en tota la seva estructura organitzativa i de funcionament.
7. Els Centres deixaran de ser membres de la Federació:
7.1. Per sol·licitud del propi Centre interessat.
7.2. Per incompliment greu dels seus deures sense causa justificada, o per apartar-se de la finalitat
educativa que promou la Federació, a judici del Consell Permanent.
El Consell Permanent informarà de la baixa d’un Centre en l’Assemblea posterior a la data en què es
produeixi.
IV. ECONOMIA
8. Els recursos econòmics de la Federació es nodreixen de quotes que fixa l’Assemblea General per a
les entitats membres, donacions, subvencions i les aportacions en concepte de compensació econòmica
per serveis facilitats i activitats pròpies sense ànim de lucre.
9. Totes les entitats membre de la Federació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament,
mitjançant quotes, de la manera i en proporció que determini l’Assemblea General a proposta del
Consell Permanent.
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V. ÒRGANS DE GOVERN
10. Són òrgans de govern de la Federació: l’Assemblea General de Centres i el Consell Permanent.
A. Assemblea General de Centres
11. L’Assemblea General de Centres és l’òrgan sobirà de la Federació; les seves decisions vinculen el
Consell Permanent i els Centres federats.
12. Participaran en l’Assemblea un màxim de tres representants per cada Centre, un dels quals serà
el/la Responsable General o President/a, i els membres del Consell Permanent de la Federació.
13. En l’Assemblea General el Consell informarà als assistents sobre les activitats desenvolupades per
la Federació des de la darrera Assemblea, presentarà a l’aprovació l’estat de comptes, el pressupost de
l’any següent i el Pla de Treball. També presentarà a aprovació l’acta de l’assemblea anterior.
Igualment es procedirà a la renovació dels membres del Consell Permanent, segons l’article 27. Te la
facultat de modificar els estatuts i el reglament de règim intern.
14. L’Assemblea de Centres es reunirà amb caràcter ordinari com a mínim una vegada l’any dins dels
sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic; i amb caràcter extraordinari tantes
vegades com la convoqui el Consell Permanent, ja sigui per iniciativa pròpia o a petició d’un 10% dels
Centres federats; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de
la sol·licitud.
15. L’Assemblea serà convocada mitjançant una convocatòria pel secretari/a de la Federació, previ
acord del Consell Permanent, amb un mínim de 15 dies d’anticipació, i incloent-hi l’ordre del dia, el
lloc, la data l’hora de la reunió. Quedarà vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre de persones
presents.
15.1. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i
mitjançant un escrit adreçat a l’adreça de correu electrònic o a altres mitjans telemàtics de
comunicació que constin identificats en la relació actualitzada de les persones responsables dels
Centres federats que participen a l’Assemblea.
15.2. Les reunions es poden dur a terme per mitjà de videoconferència o d’altres mitjans de
comunicació, sempre que quedi garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la
comunicació, la possibilitat d’intervenir en la deliberació i l’emissió del vot.
16. Actuaran de president/a i de secretari/a de l’Assemblea el/la president/a i el/la secretari/a del
Consell Permanent.
17. Tenen veu i vot a l’Assemblea els representants dels Centres federats (art. 13) i els membres del
Consell Permanent. S’exceptuen els representants dels Centres federats provisionalment, que només
tenen veu. Els vots no poden ser delegables i només podran ser votats els assumptes específics de
l’ordre del dia.
18. Els acords seran presos per majoria absoluta en la primera votació i per majoria simple en les
següents.
18.1. Es poden adoptar acords sense reunió de manera excepcional, a instància del president/a de la
Federació, de 2/3 dels membres del Consell Permanent o d’un 20% dels participants de l’Assemblea,
mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre
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mitjà, sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció
del vot i que se’n garanteixi l’autenticitat.
B. El Consell Permanent
19. El Consell Permanent és l’òrgan executiu i representatiu de la Federació, i actua per delegació de
l’Assemblea. Estarà format per:
19.1. tres membres, representants dels salesians, de les salesianes, i dels salesians cooperadors, que
seran nomenats pels respectius Provincials i pel Coordinador(/a), i d’acord amb el Consell Permanent
de la Federació,
19.2. la resta de membres seran elegits entre les persones que compleixin les condicions de l'art. 21.
20. Podran ser elegits membres del consell Permanent les persones que reuneixin les següents
condicions:
20.1. Estar vinculades a un Centre federal i acreditar-ne dos anys d’experiència.
20.2. Acceptar la Proposta Educativa dels Esplais i Centres Juvenils Salesians.
20.3. Ser majors d’edat.
21. L’elecció dels membres del Consell Permanent:
21.1. Es fa per votació de l’Assemblea General. La presentació de candidatures es realitzarà durant els
dies següents a la convocatòria de l’assemblea. Els Centres coneixeran la relació de candidats i les
dades a què es fa referència a l’article 21 amb una antelació de deu dies.
21.2. L’elecció dels membres del Consell Permanent es resoldrà per majoria absoluta en la primera
votació i per majoria simple en les següents.
21.3. En el termini de deu dies, a partir de l’assemblea, i per votació entre els membres del Consell,
s’elegiran, d’entre els membres electes que en formen part, els qui realitzaran les funcions de
President/a, Secretari/a General i Administrador/a.
22. Els membres del Consell Permanent exerceixen el càrrec gratuïtament.
23. Els membres del Consell Permanent escollits per l’Assembles exerceixen el càrrec durant un
període de 3 anys, sense prejudici que puguin ser reelegits. La durada dels representants dels
Salesians, de les Salesianes i dels Salesians Cooperadors també serà de tres anys, podent ser proposats
de nou. En cas de produir-se alguna vacant serà coberta per un altre membre escollit pel Consell,
segons els criteris de l'art. 21, i que haurà de ser confirmat a la propera Assemblea. Si la vacant és d’un
càrrec, s’haurà de procedir de nou a l’elecció entre els membres del Consell Permanent.
24. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenirse per renúncia notificada a l’òrgan de govern o per qualsevol altra causa que estableixin la llei o els
estatuts.
25. Les funcions del Consell Permanent són:
25.1. Executar els acords de l’Assemblea General.
25.2. Rendir comptes anyalment a l’Assemblea General de la seva gestió.
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25.3. Admetre o excloure centres, amb la corresponent informació a l’Assemblea General.
25.4. Animar la vida de la Federació.
25.5. Ostentar la representació de la Federació en tota classe d’actes i de relacions.
25.6. Assumir i realitzar la gestió de tota classe de funcions, activitats, ajudes i serveis en ordre a
l’acompliment dels objectius de la Federació, així com proposar a l’Assemblea programes d’acció.
25.7. Exercir facultats d’administració, conservació, custòdia i defensa dels béns propis o dels que li
siguin encomanats.
25.8 Elaborar els Reglaments de la Federació i presentar-los a l’Assemblea.
25.9. Realitzar els contractes per als quals estigui facultat.
25.10. Organitzar i dirigir el funcionament de la Federació.
25.11. Animar directament, o a través de les persones en qui es delegui, les àrees de treball i els
serveis que es creïn, així com llur funcionament i administració.
25.12. Revisar trimestralment i aprovar en el seu cas l’estat de comptes i la marxa econòmica del
pressupost anual.
25.13. Sotmetre a l’aprovació de l’assemblea els pressupostos ordinaris i extraordinaris.
26. Es reunirà una vegada al mes i tantes vegades com sigui convocat pel secretari i/o president/a, per
iniciativa pròpia o a petició d’un terç dels membres del Consell. I quedarà vàlidament constituït amb la
meitat més un dels membres i la presidència del president/a, o del secretari en el cas d’absència
justificada d’aquell. Podran assistir-hi els assessors tècnics que el Consell cregui convenient, amb veu
però sense vot.
26.1. Les reunions es poden dur a terme per mitjà de videoconferència o d’altres mitjans de
comunicació, sempre que quedi garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la
comunicació, la possibilitat d’intervenir en la deliberació i l’emissió del vot.
27. El Consell Permanent pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.
27.1. Es poden adoptar acords sense reunió de manera excepcional, a instància del president/a de la
Federació, o de 2/3 dels membres del Consell Permanent, mitjançant l’emissió del vot per
correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits
els drets d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se’n garanteixi
l’autenticitat.
28. S’assenyalen com a funcions específiques del President/a:
28.1. L’animació general de la marxa de la Federació.
28.2. La representació legal de la Federació.
28.3. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com del Consell Permanent.
28.4. Mantenir informat el Consell Permanent sobre la marxa de la Federació.
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28.5. Acompanyar els serveis tècnic de la Federació.
29 . S’assenyalen com a funcions específiques del Secretari/a General:
29.1. Custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de
les Assemblees Generals i el Consell Permanent.
29.2. Convocar les reunions de les Assemblees Generals i el Consell Permanent.
29.3. Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar.
30. S’assenyalen com a funcions específiques de l’Administrador/a:
30.1 Vetllar perquè els llibres de comptabilitat es portin al dia i amb ordre.
30.2 Presentar anualment a l’Assemblea la comptabilitat de la Federació, i cada tres mesos al Consell
Permanent.
30.3 Conformar els pagaments ordinaris, i, conjuntament amb el/la President/a, els que siguin
superiors a tres mil euros.
30.4 Tenir custòdia i responsabilitat, conjuntament amb el/la President/a, dels béns mobles i
immobles, així com dels saldos efectius i bancaris de la Federació.
30.5 Vetllar perquè els pressupostos d’ingressos i despeses es compleixin segons l’aprovat en
l’Assemblea General.
31. Les funcions dels representants dels Salesians, Salesianes i Salesians Cooperadors són:
31.1 Ajudar positivament perquè l’esperit, les activitats i el funcionament de la Federació responguin a
la seva pròpia naturalesa i finalitats.
31.2 Ésser el punt d’unió entre els responsables dels Salesians, Salesianes i Salesians Cooperadors i
els de la Federació.
VI. DISSOLUCIÓ DE LA FEDERACIÓ I MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
32. L´Associació serà dissolta:
32.1 Per acord de l’Assemblea General extraordinària, degudament convocada, sempre que aquest
acord sigui pres pels dos terços dels vots vàlids.
32.2 Per dissolució legal.
33. En cas de dissolució, els béns de la Federació passaran a un o a diversos Centres Juvenils
Salesians a judici del Consell Permanent, que actuarà de comissió liquidadora.
34. Aquests Estatuts només podran ser modificats a petició de dos terços de membres amb dret a vot,
reunits en Assemblea, sempre i quan es conservi en tot cas la finalitat d’educació integral dels
adolescents i joves segons l’estil educatiu de Don Bosco.
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Diligència per fer constar que aquests estatuts varen ser aprovats per l’Assemblea General
Extraordinària de data 19 de febrer de 2022

Barcelona, 19 de febrer de 2022

El Secretari General

Vist-i-plau
President
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Generalitat de Cataluny a
Departament de Justícia
Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació

Document 71227973I83129g signat
electrònicament i validat per CATCert

Certif ico que aquests estatuts concorden amb els originals de l’entitat,
les dades d’inscripció de la qual consten a continuació.

Núm. d’inscripció· 51
Data de la Resolució 27/04/2022
Secció 2a del Registre d’Associacions
La Responsable d’inscripcions i assentaments registrals
Data 10 de maig de 2022

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre d'associacions de
Barcelona
Amb el codi segur de verificació D1228L74510E74H es pot consultar aquest document a l’adreça
http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Data: 11/05/2022

Pàg. 9/ 9

