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ESTATUTS 
CAPÍTOL I. LA DENOMINACIÓ, LES FINALITATS I EL DOMICILI. 

Article primer. 

1, Amb la denominació FEDERACIÓ AGRUPACIÓ DEL BESTIARI FESTIU I POPULAR DE 
CATALUNYA és constitueix amb caràcter indefinit l’associació que, a l’empara de l’article 22 
de la Constitució de l’estat espanyol, regularà les seves activitats d’acord amb la llei 4/2008, 
de 24 d’abril (DOG 5123 de 2 de maig de 2008) i els seus estatuts. 

2, S’entendrà com a Bestiari Festiu i Popular tota aquella figura d’imatgeria festiva zoomòrfica 
amb portador, de carcassa i/o figura total o protèsica, amb caràcter individual o grupal, i amb 
una tècnica, funcionalitat i simbolisme determinats, així com llurs col·lectius humans i models 
associatius. 

Article segon. 

1. L’entitat s’organitza en seccions temàtiques i territorials. 

• Seran seccions temàtiques: Bestiari de foc, bestiari amb protocol i representació 
institucional, bestiari d’animació, grups de cavallets, així com totes les altres que es 
consideri oportú de crear. 
 

• Seran seccions territorials: Seccions d’agrupació per criteris geogràfics, per afinitats 
sòcio-culturals i/o criteris de densitat demogràfica d’imatgeria, així com totes les 
altres que es considerin oportunes. 

Article tercer. 

1. Les finalitats de l’entitat són: 

a. Que tota la societat gaudeixi i participi de les festes i les tradicions, en especial 
d’aquestes on intervé el Bestiari Festiu i Popular, aplegant amb aquesta finalitat de 
servei sòcio-cultual i patrimonial, a  tots els col·lectius que directament s’ocupen del 
manteniment i de l’execució de les actuacions del Bestiari Festiu i Popular. 

b. Fomentar, potenciar i dignificar les tradicions i l’evolució del Bestiari Festiu i Popular. 

c. Exercir la representació del bestiari festiu i popular davant dels estaments públics. 

d. Oferir un espai comú, on sigui possible el debat i la recerca de solucions dels temes 
que són propis dels bestiari festiu i popular. 

e. Oferir als col·lectius que s’ocupen de les figures de bestiari festiu i popular, aquells 
serveis que millorin i enriqueixin llur funcionament i llur projecció pública. 

f. Establir els canals necessaris per a poder compartir les informacions que pertoquen al 
bestiari festiu i popular. 

g. Afavorir d’intervenció i  col·laboració entre els col·lectius que s’ocupen de les figures 
de bestiari festiu i popular. 
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2. Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les següents activitats: 

a. Establir contacte habitual amb institucions públiques i privades, en l’àmbit local, 
autonòmic, estatal i internacional, per a la promoció i defensa del món del bestiari 
festiu. 

b. Realitzar assessoraments, acompanyaments, consultories, serveis, informes, elaboració 
d’estudis, formació i publicacions respecte a aspectes relacionats amb l’àmbit del 
bestiari festiu, per encàrrec de la pròpia entitat i/o de les persones associades, d’altres 
institucions i/o organitzacions terceres. 

c. Coordinar i executar de projectes relacionats amb la recerca i documentació 
relacionada amb l’àmbit del bestiari festiu. Així com també projectes amb base 
tecnològica i/o innovadora relacionats amb el propi àmbit. 

d. Promoure i organitzar certàmens, congressos, simposis, exposicions, cercaviles, 
esdeveniments de carrer, així com editar publicacions en format digital, paper, 
audiovisual, sonor o qualsevol altre format. 

e. Donar a conèixer els projectes impulsats tant per la federació com per les persones 
associades, i obtenir el finançament públic i/o privat necessaris per al 
desenvolupament dels mateixos per mitjà de patrocinis, convenis, subvencions, 
donacions i/o activitat econòmica. 

 

L’entitat no tindrà finalitats polítiques i en queda exclòs tot ànim de lucre.  

Article quart. 

El domicili de l’entitat serà a la Plaça de Jaume I 12, local de Vilafranca del Penedès (Alt 
Penedès). L’àmbit d’actuació de l’entitat serà Catalunya i les seves activitats es podran 
estendre a tots els territoris de llengua i cultura catalana. 

 

CAPÍTOL II. ELS MEMBRES DE L’ENTITAT 

Article cinquè. 

1. Podran ser membres de la FEDERACIÓ AGRUPACIO DEL BESTIARI FESTIU I POPULAR DE 
CATALUNYA, les persones jurídiques legalment constituïdes que directament s’ocupin del 
manteniment i de l’execució de les actuacions públiques d’un o diversos elements de bestiari 
festiu i popular. Les entitats sòcies seran representades per una persona major d’edat que es 
trobi en ple gaudiment de llurs deures i drets civils. 

Hauran de presentar una sol·licitud, per escrit, dirigida a la Presidència, qui en donarà compte 
a la Junta de Govern i aquesta resoldrà sobre l’admissió del soci representatiu del col·lectiu, 
el qual podrà recórrer davant de l’Assemblea General l’acord de la Junta de Govern. 

2. Una entitat associada amb ple dret podrà transmetre la seva condició d’associat a una altra 
persona jurídica només en el cas que la persona receptora sigui l’hereva de les activitats que 
van permetre la condició de soci a la persona jurídica transmissora, mitjançant un acte de 
fusió, integració, escissió o dissolució. Aquest fet haurà de ser documentat pels òrgans 
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sobirans de les entitats transmissora i receptora. Excepcionalment, s’acceptarà la transmissió 
quan hi hagi evidència del manteniment i l’execució d’actuacions públiques de l’element o 
elements de bestiari festiu responsabilitat del soci original. 

Article sisè. 

1. Seran drets de la persona associada: 

a. Participar i tenir veu i vot en l’Assemblea General. 

b. Elegir els càrrecs i ser elegit membre del òrgan de govern de l’entitat. 

c. Exposar, oralment i per escrit, suggeriments respecte l’entitat i les seves activitats. 

d. Obtenir en tot moment informació sobre la marxa de l’entitat, activitats, acords presos, 
etc. 

e. Ésser informats de la identitat de les altres persones associades, les altes, les baixes i 
l’estat de comptes, per a la qual cosa poden consultar els llibres de l’Agrupació. 

f. Ésser informats per part de la Junta de l’ordre del dia de les Assemblees Generals amb 
antelació suficient i rebre informació verbal o escrita dels temes inclosos durant la 
reunió. 

g. Disposar d’una copia d’aquests Estatuts i del Règim intern, així com de qualsevol altra 
documentació relativa a l’organització de l’Agrupació i/o que afecti als seus drets i/o 
deures. 

h. Rebre i utilitzar els serveis que l’entitat ofereix, preferentment davant de qualsevol altra 
entitat o persona. 

i. Organitzar-se i formar part en les seccions de l’entitat. 

j. Impugnar els acords de l’Assemblea General i de la Junta de Govern. 

k. Proposar l’exercici del dret de responsabilitat contra els membres de la Junta. 

Article setè. 

1. Seran deures de la persona associada: 

a. Assistir a l’Assemblea General. 

b. Complir els acords reglamentaris adoptats per l’entitat mitjançant els seus òrgans de 
govern. 

c. Col·laborar en el prestigi i bona imatge de l’entitat. 

d. Conèixer, divulgar i treballar per a les finalitats de l’entitat expressades a l’article tercer 
d’aquests estatuts. 

e. Satisfer les quotes que s’estableixin en base als acords de l’Assemblea General. 
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Article vuitè. 

1. Es perdrà la condició de persona associada, per acord de l’Assemblea General a proposta 
de la Junta de Govern, en els casos següents: 

a. Renúncia voluntària. 

b. Desinterès pronunciat i prolongat per les activitats i les finalitats de l’entitat. 

c. Falta injustificada de pagament de quotes i altres despeses acordades. 

d. Utilització indeguda de l’entitat, distorsió de les finalitats i del caràcter de l’entitat i dels 
seus elements. 

 

CAPÍTOL III. L’ASSEMBLEA GENERAL. 

Article novè. 

1. L’assemblea General és l’òrgan suprem de l’entitat; els seus membres en formen part per 
dret propi i irrenunciable. 

2. Els membres de l’entitat, reunits en Assemblea General, legalment constituïda, decidiran, 
per majoria, els assumptes que siguin competència de l’Assemblea. 

3. Tots els membres quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els 
absents, els qui en discrepin i els presents que s’hagin abstingut de votar. 

Article desè. 

1. L’Assemblea General té les facultats següents: 

a. Modificar els estatuts de l’entitat. 

b. Adoptar els acords relatius a la representació legal, gestió i defensa dels interessos 
dels seus membres. 

c. Controlar l’activitat i la gestió de la Junta de Govern. 

d. Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, i la memòria anual 
d’activitats. 

e. Elegir les persones membres i càrrecs de la Junta de Govern, destituir-los i substituir-
los. 

f. Establir les línies generals d’actuació que permetin complir les finalitats de l’entitat. 

g. Fixar les quotes que les persones sòcies de l’entitat hauran de satisfer. 

h. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació. 

i. Acordar l’ingrés i la baixa en federacions i confederacions, o altres tipus d’associacions. 

j. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública. 

k. Aprovar el règim intern i les seves modificacions. 
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l. Ratificar la baixa disciplinària de les persones sòcies, a proposta de la Junta de Govern. 

m. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre 
òrgan de l’associació. 

2. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i 
no limita les atribucions de l’Assemblea General. 

Article onzè. 

1. L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop a l’any. 

2. L’Assemblea General és reunirà amb caràcter extraordinari sempre que calgui, a 
requeriment de la Junta de Govern, o be quan ho sol·liciti un nombre de membres de l’entitat 
que representi, pel cap baix, un deu (10) per cent de la totalitat, dins un període no superior a 
trenta dies, a comptar des de la sol·licitud. 

3. Les reunions de l’Assemblea General es podran celebrar a qualsevol local adient, 
independentment del domicili de l’entitat. Es procurarà repartir el lloc de celebració de cada 
reunió a diferents punts de l’àmbit d’actuació de l’entitat, a fi i efecte de difondre i promoure’n 
les activitats. 

4. De la mateixa manera, les reunions de l’Assemblea General es podran celebrar mitjançant 
videoconferència o qualsevol altre mitjà telemàtic, íntegrament telemàtica o amb assistència 
simultània en format presencial i virtual, a criteri de la Junta de Govern, o bé seguint 
recomanacions de les autoritats en matèria de salut pública o seguretat ciutadana, si s’escau. 
Si s’opta per aquesta modalitat, caldrà justificar-ne els motius en la convocatòria, caldrà 
escollir la plataforma tecnològica adequada que permeti identificar les persones assistents, 
continuar amb la comunicació, intervenir en la deliberació i emetre el vot corresponent. En 
cas que la convocatòria no contempli assistència presencial, s’entendrà celebrada al domicili 
social de l’entitat. 

Article dotzè. 

1. Les convocatòries de les assemblees generals, tant les ordinàries com les extraordinàries, 
es farà per escrit adreçat a totes les persones membres de l'entitat, amb una anticipació 
mínima de quinze dies naturals. A la notificació s'hi especificarà el dia, l'hora i el lloc de la 
reunió, com també l’ordre del dia. S’inclouran preceptivament en l’ordre del dia les qüestions 
suscitades per les seccions, sempre que prèviament s’hagin comunicat a la Junta de Govern. 

2. La convocatòria es dirigirà al domicili del soci que consti al registre de persones associades. 
En cas de disposar d'una o vàries adreces electròniques facilitades per l'associat, es podrà 
fer la convocatòria per correu electrònic o altres mitjans telemàtics. 

3. En cas de que calgui acordar una modificació d’estatuts, la convocatòria haurà d’indicar 
amb claredat els articles que es pretén modificar, afegir o suprimir. 

4. Un nombre no inferior al deu (10) per cent de les persones associades podrà sol·licitar la 
inclusió d’un o més punts a l’ordre del dia. Si la convocatòria ja ha estat efectuada, la sol·licitud 
s’haurà de formular dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la 
convocatòria i la data prevista de reunió. 

5. Les reunions de l’Assemblea General les presidirà la presidència de la Junta de Govern. Si 
no hi és, el substituiran, successivament, la vicepresidència o la vocalia de més edat de la 
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Junta de Govern. Actuarà com a secretari/a qui ocupi el mateix càrrec a la Junta de Govern. 
En cas d’absència, el substitueix la persona membre de la Junta de menys edat. 

6. La secretaria redactarà l’acta de cada reunió on hi consti la data i el lloc de la reunió, l’ordre 
del dia, les persones assistents, extracte de les deliberacions, les intervencions de les quals 
se n’hagi demanat constància, el text dels acords que s’hagin adoptat i el resultat numèric de 
les votacions i de les majories amb que s’han adoptat. 

7. L’Assemblea General té la potestat de triar un President i un Secretari distint dels esmentats 
abans, mitjançant votació a l’inici de la reunió. La decisió es prendrà per majoria absoluta de 
les persones presents o representades. 

8. Al  començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegirà l’acta de la sessió  
anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. 

Article tretzè. 

L’Assemblea quedarà constituïda vàlidament, en primera convocatòria, amb l’assistència 
d’un mínim de la meitat de les persones sòcies presents o representades. 

L’Assemblea quedarà constituïda, en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre de 
persones sòcies presents o representades. La segona convocatòria s’haurà de fer mitja hora 
després de la primera i al mateix lloc, i s’haurà d’haver anunciat amb la primera. 

Article catorzè. 

1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació. 
Aquest dret es podrà exercir per delegació sempre que es comuniqui per escrit certificat a la 
taula de l’Assemblea per part del delegat. 

2. Els acords es prendran per majoria simple de vots de les persones presents. 

3. Per adoptar acords sobre la separació de membres, la modificació dels estatuts, la 
constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, 
caldrà un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts de les persones assistents, 
tant en la primera convocatòria com en la segona. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta de 
Govern, si es presenten diverses candidatures es farà per acord de la majoria relativa de les 
persones sòcies presents o representades. 

4. L’Assemblea General no podrà adoptar acords sobre temes no inclosos a l’ordre del dia, 
amb excepció de la convocatòria d’una nova Assemblea General o que s’hagi constituït amb 
caràcter universal. 

5. Si es pretén tractar l’exercici de l’acció de responsabilitat contra persones membres de la 
Junta de Govern o la separació d’aquestes dels seus càrrecs, cal convocar en el mateix acte 
una Assemblea General Extraordinària amb aquest punt com a únic punt de l’ordre del dia. 

6. En cas de que es qüestioni el dret de vot d’alguna persona sòcia per raó d’algun possible 
conflicte d’interessos, l’Assemblea haurà de decidir mitjançant votació prèvia, separada i, si 
s’escau o es sol·licita, secreta. Les persones sòcies que no hagin pogut votar per aquesta raó, 
no computen com a presents per al càlcul de resultats. 

7. Una determinada votació haurà de ser secreta si ho demanen almenys un 10% dels vots 
presents o representats. 
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CAPÍTOL IV. LA JUNTA DE GOVERN. 

Article quinzè. 

1. Regirà, administrarà i representarà a l'entitat la Junta de Govern que està formada per: 

a. La presidència 

b. La vicepresidència executiva 

c. La vicepresidència de protocol 

d. La secretaria econòmica 

e. La vocalia de territori 

f. Les vocalies de les seccions 

2. L’elecció dels membres de la Junta de Govern es farà per votació de l’Assemblea General, 
excepte en el cas de les vocalies de les seccions que seran designades per les persones 
membres de cada secció. L’elecció es farà per al càrrec de Junta al qual es presenti cada 
candidatura. 

3. L’exercici del càrrec serà gratuït. 

Article setzè. 

1. Les persones membres de la Junta de Govern exerciran el càrrec durant un període de dos 
anys, amb la facultat de ser reelegibles. 

2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat podrà 
esdevenir-se per: 

a. Mort o declaració d’absència. 

b. Incapacitat o inhabilitació 

c. Venciment del càrrec, llevat de reelecció 

d. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposa els motius. 

e. Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec. 

f. Baixa com a membre de l’entitat. 

g. Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec. 

h. Qualsevol altre que estableixi la llei. 

3. Les vacants que es produeixen en la Junta de Govern es cobriran en la primera Assemblea 
General que tingui lloc. Mentrestant, una persona membre, nomenada per la Junta de Govern 
de l’entitat podrà ocupar provisionalment el càrrec vacant. 

4. Les persones membres de la Junta de Govern hauran de pertànyer a entitats associades a 
l’Agrupació, i tenir capacitat per exercir llurs drets socials. No podran ser-ho les persones 
inhabilitades d’acord amb la llei concursal o qualsevol altra llei, durant el període 
d’inhabilitació. 
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Article dissetè. 

1. La Junta de Govern té les facultats següents: 

a. Representar, dirigir i administrar l’entitat de la manera més amplia que reconeix la llei; 
així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les 
normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi. 

b. Prendre els acords que calguin en relació amb la compareixença davants dels 
organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos 
pertinents. 

c. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’entitat. 

d. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els 
membres de l’entitat hauran de satisfer. 

e. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi 
adoptin. 

f, Presentar el Balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General, perquè 
els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent. 

g. Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea 
General. 

h. Contractar les persones treballadores que l’entitat pugui tenir. 

i. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb 
normalitat. 

j. Establir comissions per aconseguir de la manera més eficient i eficaç les finalitats de 
l’entitat, i autoritzar els actes que aquests grups projectin realitzar. 

k. Nomenar les persones vocals de la Junta de Govern que s’hauran d’encarregar de cada 
comissió, a proposta dels mateixos grups. 

l. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres 
persones, per aconseguir. 

I. subvencions o altres ajuts. 

II. L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i 
comunicació i també un centre de recuperació ciutadana. 

m.  Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi 
i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. 

n. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s’hagi previst als estatuts i donar-ne 
compte a la primera Assemblea General. 

o. Realitzar els tràmits oportuns per a la inscripció o anotació al registre corresponent dels 
actes descrits a la llei. 

p. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre 
òrgan de govern de l’entitat o que li hagi estat delegada expressament. 
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Article divuitè. 

1. La Junta de Govern, convocada prèviament per la presidència o per la persona que el 
substitueixi, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres 
decideixin i que en cap cas no podrà ser superior a tres mesos. 

2. Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter la presidència o 
be si ho sol·licita la meitat de les persones membres que les componen. 

3. La Junta de Govern celebrarà les reunions preferentment al domicili de l’entitat, però no 
exclusivament. Podran celebrar-se reunions a qualsevol lloc adequat sempre que hi hagi 
acord per permetre la constitució vàlida segons es descriu als estatuts. 

4. De la mateixa manera, les reunions de la Junta de Govern es podran celebrar mitjançant 
videoconferència o qualsevol altre mitjà telemàtic, íntegrament telemàtica o amb assistència 
simultània en format presencial i virtual, a criteri de la Presidència, o bé seguint 
recomanacions de les autoritats en matèria de salut pública o seguretat ciutadana, si s’escau. 
Si s’opta per aquesta modalitat, caldrà justificar-ne els motius en la convocatòria, caldrà 
escollir la plataforma tecnològica adequada que permeti identificar les persones assistents, 
continuar amb la comunicació, intervenir en la deliberació i emetre el vot corresponent. En 
cas que la convocatòria no contempli assistència presencial, s’entendrà celebrada al domicili 
social de l’entitat. 

Article dinovè. 

1. La Junta de Govern quedarà constituït vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi 
ha quòrum de la meitat més un. 

2. Les persones membres de la Junta de Govern estan obligades a assistir a totes les reunions 
que es convoquin, encara que, per causes justificades, podran excusar-se’n. L’assistència de 
la presidència, de la secretaria o de les persones que els substitueixin serà necessària 
sempre. Tots els membres de la Junta de Govern es comprometen a mantenir la 
confidencialitat de les decisions, deliberacions i informacions de les reunions, mitjançant 
l’acceptació del càrrec. 

3. La Junta de Govern prendrà els acords per majoria simple de vots de les persones 
assistents. 

Article vintè. 

1. La Junta de Govern podrà delegar alguna de les seves facultats en una o diverses 
comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels 
seus membres. 

2. També podrà nomenar, amb el mateix quòrum, uns quants comissionats per exercir la 
funció que la Junta els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas. 

Article vint-i-unè. 

1. Els acords de la Junta de Govern es faran constar en el llibre d’actes. L’acta ha d’incloure la 
data i lloc de la reunió, l’ordre del dia, els assistents, un resum dels assumptes tractats, les 
intervencions de les quals s’hagi demanat constància i els acord adoptats, amb la indicació 
del resultat de les votacions i de les majories amb què s’han adoptat. En iniciar cada reunió 
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de la Junta de Govern, es llegirà l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si 
és procedent. 

2. Els membres de la Junta de Govern hauran d’informar-ne sobre possibles conflictes 
d’interès que puguin afectar la presa de decisions. En cas que es consideri cert per part de la 
Junta aquest conflicte d’interessos, el membre afectat no podrà intervenir en la presa de 
decisions implicada. L’interès personal, a efecte d’apreciar conflicte d’interessos, s’entén 
segons es descriu a la llei. 

3. La Junta de Govern podrà prendre acords sense reunió de forma excepcional, a instància 
de la Presidència de l’entitat o de dos terços dels membres de la Junta de Govern. Aquests 
s’hauran de comunicar per mitjans telemàtics habituals, garantint el dret d’informació de vot, 
quedant constància de la recepció i autenticitat del mateix. Es considerarà l’acord adoptat al 
domicili social de l’entitat, a data de recepció del darrer vot emès. 

 

CAPÍTOL V. COMPETÈNCIES I RESPONSABILITATS DELS CÀRRECS DE LA 
JUNTA DE GOVERN. 

Article vint-i-dosè. 

1. Són competències i responsabilitats de la Junta de Govern els assumptes següents: 

a. PRESIDÈNCIA: 

Acomplir i fer acomplir els presents Estatuts i els acords presos en l'Assemblea i en la 
Junta de Govern. Representar a l'Entitat, si bé, mitjançant acord previ en Assemblea o 
Junta de Govern, pot delegar la representació en qualsevol altre soci que designi. 

Dirigir les reunions i assemblees, donant el vist i plau i signar tots els documents, cartes, 
actes, etc. Assumir la gerència de l’organització i la planificació i seguiment del 
personal laboral.  

b. VICEPRESIDÈNCIA EXECUTIVA: 

A més de coordinar i ser responsable de les àrees d'Organització i de Promoció, 
substituirà la presidència en absència d’aquesta persona, i tindrà les mateixes 
atribucions i prerrogatives que tal càrrec comporta. 

c. VICEPRESIDÈNCIA DE PROTOCOL: 

A més de coordinar les tasques de representació de l’entitat en diversos estaments 
públics i privats, substituirà la presidència en absència d’aquesta persona, i tindrà les 
mateixes atribucions i prerrogatives que tal càrrec comporta. 

d. SECRETARIA ECONÒMICA: 

Signarà i donarà curs a les convocatòries fent-se càrrec de la correspondència i 
documents rebuts, i gestionar els acords de l'Assemblea i de la Junta de Govern. 
Redactarà les actes de reunió de Junta de Govern i de l'Assemblea.  

Portarà el Registre de Persones Sòcies on hi constarà, com a mínim, les dates d'alta i 
baixa i el domicili, a efectes de convocatòries. Serà la persona responsable i 
coordinadora de l’àrea Econòmica i de Premsa i Comunicació. 
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e. VOCALIA DE TERRITORI: 

Serà la persona responsable de dinamitzar i coordinar l’acció i representació de les 
diferents seccions territorials, d’acord amb el mandat de la Junta de Govern. 

f. VOCALIES SECTORIALS I TERRITORIALS: 

Seran les persones de referència d’una secció temàtica o territorial, i desenvoluparan 
les tasques que els siguin encomanades. 

 
CAPÍTOL VI, LES COMISSIONS. 

Article vint-i-tresè. 

La creació i constitució de qualsevol nova comissió o secció la plantejaran les persones 
membres de l’entitat que vulguin formar-la, que n’assabentaran a la Junta de Govern i 
n’explicaran les activitats que s’han proposat dur a terme. 

La Junta de Govern n’aprovarà la constitució, llevat que hi hagi en contra el vot de les 2/3 
parts de la Junta de Govern, la qual podrà constituir directament comissions sempre que 
compti amb el suport d’un grup mínim de dues persones sòcies. 

 
CAPÍTOL VII. EL RÈGIM ECONÒMIC. 

Article vint-i-quatrè. 

L’entitat FEDERACIÓ AGRUPACIÓ DEL BESTIARI FESTIU I POPULAR DE CATALUNYA no té 
patrimoni fundacional. 

Article vint-i-cinquè. 

Els recursos econòmics de l’entitat FEDERACIÓ AGRUPACIÓ DEL BESTIARI FESTIU I 
POPULAR DE CATALUNYA,  es nodriran de: 

a. Les quotes que fixi l’Assemblea General pels seus membres; 

b. Les subvencions públiques o privades; 

c. Les donacions, herències o llegats; 

d. L’activitat econòmica; 

e. Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se. 

Article vint-i-sisè. 

Totes les persones membres de l’entitat FEDERACIÓ AGRUPACIÓ DEL BESTIARI FESTIU I 
POPULAR DE CATALUNYA tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament mitjançant 
quotes o derrames, de la manera i la proporció que determini l’Assemblea general, a 
proposta de la Junta de Govern. 
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L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals – que 
s’abonaran per mesos, trimestres, semestres o anualitats, segons el que disposi la Junta de 
Govern – i quotes extraordinàries. 

Article vint-i-setè. 

L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i quedarà tancat el 31 de desembre. 

Article vint-i-vuitè. 

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, 
seran persones apoderades la presidència, la vicepresidència executiva i la secretaria 
econòmica. Les persones apoderades podran efectuar obertura o tancament de comptes 
bancaris per acord de la Junta de Govern. Així mateix, la Junta de Govern pot acordar incloure 
com apoderada la persona treballadora que s’encarregui de les tasques administratives. 

Per poder disposar dels fons n’hi haurà prou amb la signatura de dues persones apoderades. 

CAPÍTOL VIII. RÈGIM DISCIPLINARI. 

Article vint-i-novè. 

L’òrgan de Govern pot sancionar les infraccions comeses per les persones 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’associació. 

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o 
comunicació. La Junta Directiva nomena una persona instructora, que tramita l’expedient 
sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia de la persona presumpta infractora. 
La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern. Les persones 
sòcies afectades pel procés sancionador han de ser informades prèviament a la imposició de 
les sancions acordades. Les persones sòcies afectades tenen dret a oposar-s’hi i a practicar 
proves de descàrrec.  

Les persones 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. 

CAPÍTOL IX. FUSIÓ, ESCISSIÓ, TRANSFORMACIÓ I  DISSOLUCIÓ. 

Article trentè. 

L’entitat FEDERACIÓ AGRUPACIÓ DEL BESTIARI FESTIU I POPULAR DE CATALUNYA podrà 
fusionar-se amb altres entitats similars, escindir-se o transformar-se en una altra persona 
jurídica sense ànim de lucre per acord de la Assemblea General, en convocatòria 
Extraordinària. Aquest acord necessita de la meitat més un de les persones sòcies en primera 
convocatòria o bé de dos terços dels vots presents en segona convocatòria. 
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Article trenta-unè. 

L’entitat FEDERACIÓ AGRUPACIÓ DEL BESTIARI FESTIU I POPULAR DE CATALUNYA es 
dissoldrà per incórrer en alguna de les causes indicades a la llei vigent o bé per acord de la 
Assemblea General, en convocatòria Extraordinària. Aquest acord necessita de la meitat més 
un de les persones sòcies en primera convocatòria o bé de dos terços dels vots presents en 
segona convocatòria. 

La Junta de Govern ha de convocar Assemblea General Extraordinària per tractar de la 
dissolució tan aviat com conegui que s’ha produït alguna de les causes de dissolució 
(diferents de l’acord en Assemblea General prèvia). Qualsevol persona sòcia pot demanar 
que ho faci si considera que hi ha causa. 

1. En cas d’acordar-se la dissolució , l’Assemblea General prendrà les mesures oportunes tant 
pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’entitat, com a finalitat, l’extinció i la liquidació 
de qualsevol operació pendent. Les operacions es faran segons el que ordena la llei 4/2008 
o la vigent en el moment de la liquidació. 

2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui 
necessari. 

3. Durant el període de liquidació, l’entitat s’identificarà com a “entitat en liquidació” en totes 
les seves relacions de tràfic. 

4. Les persones membres de l’entitat FEDERACIÓ AGRUPACIÓ DEL BESTIARI FESTIU I 
POPULAR DE CATALUNYA estan exemptes de responsabilitat personal. La seva 
responsabilitat quedarà limitada a complir les obligacions que elles mateixes hagin contret 
voluntàriament. 

5. El romanent net que resulti de la liquidació es lliurarà directament a l’entitat, o entitats, 
pública o privada que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’entitat FEDERACIÓ AGRUPACIÓ DE 
BESTIARI FESTIU I POPULAR DE CATALUNYA, s’hagi destacat en la seva tasca divulgadora 
de la cultura popular i tradicional. 

6. Les funcions de liquidació i execució dels acords als que fan referència els números 
anteriors d’aquest mateix article seran competència de la Junta de Govern, si l’Assemblea 
General no ha conferit aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada. 

 

Vilafranca del Penedès, 19 de febrer de 2022. 

 

DILIGÈNCIA per fer constar que aquests estatuts s’han aprovat en l’Assemblea General de 
data 19 de febrer de 2022, celebrada a Vilafranca del Penedès. 

 

                                                               Vist i plau 

Secretaria    Presidència 

 

 

Marc Rodero Bou   Mateu Tres Bosch 
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Generalitat de Cataluny a 
Departament de Justícia 

Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació 

 

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· 325 

 Data de la Resolució 14/04/2022 

 Secció 2a del Registre d’Associacions 

 
La Responsable d’inscripcions i assentaments registrals  

Data 28 d'abril de 2022 
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