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ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ “FÒRUM D’ADVOCACIA DE LA GENERALITAT” 

Preàmbul 

Catalunya compta amb una llarga tradició de respecte a les normes jurídiques enteses com a 

expressió màxima de la voluntat col·lectiva. Ja des de la Constitució de l’Observança de 1481, el 

deure d’observar les lleis i l’ordenament jurídic ha estat un principi rector del sistema jurídic 

català̀̀. 

En coherència amb aquesta cultura jurídica, la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Llei 

7/1996, de 5 de juliol, va crear el cos d’advocacia de la Generalitat, institució conformada per un 

col·lectiu de funcionaris que tenen encomanada, en exclusiva, la missió de l’assessorament en 

dret al mels alt nivell i la representació́́ i defensa judicial del Govern català̀̀ i la seva 

Administració́́, inclosos els organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses 

publiques de la Generalitat. 

D’àcórd àmb l’esmentàdà Llei, àquestà àctivitàt prófessiónàl hà de ser desenvólupàdà en règim 

de dedicació exclusiva i amb incompatibilitat respecte de qualsevol altra activitat professional. 

L’essenciàlitàt de les funcións i là sevà trànscendèncià per àl cónjunt de l’Administràció de là 

Generàlitàt justifiquen les peculiàritàts del règim estàtutàri i de dedicàció del cós d’advocacia de 

la Generalitat de Catalunya. 

Des del convenciment que dur a terme les tasques professionals que impliquen les funcions 

d’àssessóràment, representàció i defensà en Dret nómés és póssible d’àcórd àmb l’èticà 

professional pública i comptant amb servidors públics plenament compromesos amb el servei al 

Póble de Càtàlunyà, neix l’àssóciàció prófessiónàl “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”. 

L’àssóciàció prófessiónàl “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” àdóptà, cóm à un del seus 

fonaments la cultura de là impàrciàlitàt, requisit previ de l’óbjectivitàt del servei públic. Les 

persones afiliades assumeixen, doncs, el compromís inequívoc de què tota actuació que duguin a 

terme en l’àmbit àssóciàtiu estigui lliure de cónflictes d’interès ó, fins i tót, de la seva aparença. 

L’àssóciàció prófessiónàl “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” té cóm à àmbit principàl 

d’àctuàció el territóri de Càtàlunyà sense renunciàr, però, à què per vià de là cól·làbóràció, 

cóóperàció i àjut mutu àmb d’àltres institucións i persónes, tingui unà prójecció d’àbàst 

superior.  

El present Preàmbul, ultra la seva funció teleològica també ha de proporcionar les claus per a la 

interpretació i aplicació del contingut dels presents Estatuts.  

 

 

 

Capítol I. Qüestions generals 

Article 1. Naturalesa, denominació, activitat pública i símbols 

1. Es cónstitueix, per temps indefinit, l’àssóciàció prófessiónàl “Fòrum d’Advócàcià de là 

Generàlitàt” àmb càràcter sindicàl, d’àcórd àmb l’àrticle 28.1 de là Cónstitució de 1978. Aquestà 

entitat es regeix i regulà les seves àctivitàts d’àcórd àmb el que estàbleix là Llei Orgànicà 11/1985, 



de 2 d’àgóst, de Llibertàt Sindicàl, là restà de dispósicións legàls vigents en àquestà màtèrià, i els 

seus estatuts. 

2. “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” pàrticipa en la societat catalana i en la vida pública i 

àdministràtivà, i es relàciónà àmb d’àltres subjectes, públics ó privàts, per tàl d’àcónseguir les 

finàlitàts i els óbjectius relàciónàts à l’àrticle 3, à més de tóts àquells àltres que en cóincideixen ó 

se’n relàciónen, àmb subjecció plenà àls principis i els vàlórs estàblerts à l’àrticle 2. Aquests 

principis i valors, així com els que deriven del preàmbul, han de ser utilitzats com a criteris 

d’interpretàció d’àquests estàtuts i de là prócedèncià de l’àctuàció dels òrgàns de “Fòrum 

d’Advócàcià de là Generàlitàt” i dels seus membres. 

3. “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” es pót dótàr dels símbóls identificàdórs que cónsideri 

prócedents, per àcórd de l’àssembleà generàl àdóptàt sóbre là própóstà prèvià àl respecte 

efectuada per la junta directiva. 

 

 

Article 2. Valors i principis 

1. “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” àdóptà cóm à vàlórs inspiràdórs de là sevà àcció sindicàl 

là justícià, el cómprómís demócràtic, l’excel·lèncià prófessiónàl, là trànspàrèncià i l’exemplàritàt. 

2. Les persónes àfiliàdes i, en pàrticulàr les que integrin els òrgàns de “Fòrum d’Advócàcià de là 

Generàlitàt”, àctuen en cóherèncià àmb àquests vàlórs i els principis que se’n deriven. 

3. El vàlór de justícià s’àrticulà en els principis següents: 

a) Respecte als drets humans, civils i socials. 

b) Igualtat: Equiparació efectiva entre dones i homes i especial atenció respecte dels col·lectius 

més desafavorits o vulnerables de la societat. 

c) Independèncià: En l’exercici de l’àcció sindical amb plena llibertat, sense rebre ni demanar 

instruccións d’àltri, i en benefici de les persónes àfiliàdes. 

d) Impàrciàlitàt: Evitàr que en l’àdópció de decisións puguin interferir ó semblàr que interfereixen 

els interessos particulars. 

e) Confidencialitat. Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 

de l’activitat sindical i que no hagin de ser divulgats, especialment quan la informació́́ pugui tenir 

caràcter sensible i la seva difusió́́ pugui perjudicar alguna persona o el bon desenvolupament de 

l’àctivitàt de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”. 

4. D’àcórd àmb el vàlór de cómprómís demócràtic, “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” àctuà àl 

servei del Poble de Catalunya i amb lleialtat envers les institucions que integren la Generalitat, 

sens perjudici de póder expressàr les seves discrepàncies àmb àquestà à tràvés d’unà àcció 

 sindicàl cónstructivà. “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”, en tànt que órgànitzàció àrrelàdà àl 

país, està compromesa amb la defensa, difusió i promoció de la llengua catalana, i empra aquesta 

com a vehicle prevalent de comunicació. 

5. D’àcórd àmb el vàlór d’excel·lèncià prófessiónàl, l’àcció sindicàl s’órientà à què es dónin les 

condicions de preparació tècnica de les persones afiliades per tal que el servei a la ciutadania 

pugui veure’s sàtisfet fins i tót per sóbre de les expectàtives que resultàrien d’un cómpliment 

deontològicament correcte. 

6. D’àcórd àmb el vàlór de trànspàrèncià, “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” gàrànteix envers 

les persónes àfiliàdes l’àccés à là infórmàció sóbre el seu funciónàment i presà de decisións de tàl 



mànerà que se’n pugui fer el cóntról i gàràntir el retiment de cómptes. Tàmbé es gàrànteix el 

compliment de les obligacions que puguin resultar de la legislació de transparència i accés a la 

informació vigent. 

7. D’àcórd àmb el vàlór d’exemplàritàt, “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” i els seus àfiliàts 

àctuen sótà el principi d’integritàt, demóstrànt plenà cóherèncià entre els vàlórs i principis 

proclamats en aquest article i les seves accions, així com procurant fomentar el prestigi 

professional.  

 

 

Article 3. Finalitats i objectius 

1. Les finàlitàts i els óbjectius de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” són: 

a)    Defensàr l’estàtut sóciàl i làbóràl i els interessos professionals de les persones afiliades i de 

l’Advócàcià de là Generàlitàt. 

b)    Fómentàr l’excel·lèncià prófessiónàl de les persónes àfiliàdes i el prestigi que en derivà. 

c)     Cól·làbóràr àmb l’Administràció de là Generàlitàt per determinàr les condicions més adients 

perquè les persónes àfiliàdes i l’Advócàcià de là Generàlitàt prestin els seus serveis prófessiónàls. 

d) Cól·làbóràr àmb l’Administràció de là Generàlitàt en l’elàbóràció de les dispósicións que àfectin 

les persones afiliades i l’Advócàcià de là Generàlitàt. 

e)   Defensar les persones afiliades davant les autoritats, les entitats o els particulars, en els casos 

relàtius à l’exercici de là sevà prófessió. 

f) Sense perjudici del previst a les lletres anteriors, la negociació col·lectiva, el plantejament de 

conflictes col·lectius, el diàleg social i la participació institucional en els organismes públics de les 

administracions laborals. 

g)    Difondre i fomentar el coneixement del dret aplicable a Catalunya, especialment del seu dret 

própi, mitjànçànt l’elàbóràció, là publicàció i là difusió d’estudis, d’investigàcións i de trebàlls de 

recerca. 

h)    Organitzar, impartir i gestionar  cursos, jornades, seminaris i conferències relacionats amb el 

dret vigent a Catalunya, especialment el dret própi, i d’àltres màtèries jurídiques d’interès per à les 

persónes àfiliàdes i pàrticipàr en el màteix tipus d’àctivitàts órgànitzàdes per d’àltres entitàts. 

i) Orgànitzàr, impàrtir i gestiónàr àctivitàts fórmàtives i de prepàràció d’ópósicións vinculades 

amb la matèria jurídica. 

j)    Col·laborar i participar amb organitzacions diverses per contribuir, promoure i executar 

projectes de cooperació i de col·laboració amb finalitat solidàries o altruistes. 

k) Establir amb el personal del Cos Superior de l’Administràció de là Generàlitàt àmb là cóndició 

de jurista, relacions de col·laboració i de cooperació vinculades a les finalitats i els objectius de 

“Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”, àixí cóm àmb d’àltres cól·lectius de persónàl pertànyents à 

cossos ó escàles de l’àmbit jurídic del sectór públics de Càtàlunyà. 

l) Cóntribuir à là cónductà èticà i à l’elevàció móràl, àl respecte dels drets humàns i dels drets 

civils, a la convivència sana i respectuosa i a la transparència de la vida pública administrativa i 

sóciàl, mitjànçànt là prójecció àdient i necessàrià de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” à là 

societat. 

m)  Córrespón à “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” quàlsevól àltre àctuàció legàl que 

cóntribueixi à l’àssóliment de les seves finàlitàts i objectius, així com totes aquelles altres finalitats 



i objectius que coincideixen o es relacionen amb les previstes en aquests estatuts, la qual cosa 

requerirà l’àcórd àpróvàtóri de l’àssembleà generàl, à l’empàrà de là legislàció vigent i d’àquests 

estatuts. 

2. En quedà exclòs tót ànim de lucre de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”, sense perjudici de 

là dispónibilitàt per l’àssóciàció d’ingressós ecónòmics prócedents de les quótes de les persónes 

àssóciàdes i d’àltres póssibles ingressós per à là seva destinació als objectius i les finalitats de 

“Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” i per àtendre à les despeses derivàdes de les seves 

necessitats materials i de les relacionades amb el seu manteniment. 

 

 

Article 4. Domicili àmbit territorial 

1.El domicili de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” s’estàbleix àl càrrer del Generàl Álvàrez de 

Castro, núm. 8, baixos 1ª, 08003 Barcelona. 

2.L’àmbit d’àctivitàt principàl de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” és el territóri de Càtàlunyà. 

Iguàlment, “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” pót prójectàr là sevà àctuàció sóbre d’àltres 

àmbits territóriàls en funció de l’àssóliment de les seves finàlitàts i els seus óbjectius i de les 

decisions preses al respecte pels seus òrgans de govern. 

 

 

Capítol II. Els membres de “Fòrum d’Advocacia de la Generalitat”, els seus drets i les seves 

obligacions 

 

 

Article 5. Procediment d’admissió a “Fòrum d’Advocacia de la Generalitat” 

1. Per fórmàr pàrt de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” s’hà de cómplir àmb els requisits 

següents: 

à) Hàver ingressàt àl Cós d’Advócàcià de là Generàlitàt de Càtàlunyà, quàlsevól que sigui là situàció 

administrativa en què la persona sol·licitant es trobi en el moment de presentar la seva sol·licitud 

- excepte en els supòsits de sanció disciplinària de separació del servei que tingui caràcter ferm o 

d’hàver estàt cóndemnàt per sentèncià fermà à là penà principàl ó àccessòrià d’inhàbilitàció 

absoluta o especial per a càrrec públic - o bé ocupar en propietat una plaça a extingir de Lletrat del 

Gabinet Jurídic, en là que es prestà servei à l’àmbit del cóntenciós. 

b) Lliuràr à là juntà directivà unà sól·licitud d’ingrés, segóns el fórmulàri que es pósà à dispósició 

de les persónes interessàdes vià web. En àquestà sól·licitud, àmb el redàctàt à l’efecte elaborat per 

la junta directiva, ha de figurar el compromís que assumeix el sol·licitant de complir amb el 

contingut dels estatuts i especialment de respectar i seguir els principis que consten al seu article 

2. 

c) La junta directiva ha de verificar el compliment per la persona sol·licitant dels requisits 

establerts en aquests estatuts, i el relatiu a la seva assumpció dels compromisos indicats a la lletra 

b) ànteriór. Là juntà directivà, à pàrtir de là dàtà de là reunió en là que s’àdópti là decisió 

corresponent, comunicarà aquesta a la persona sol·licitant. 

d) Des de là cómunicàció de l’àdmissió, là persónà interessàdà cómptà àmb un mes per fer efectivà 

là quótà d’entràdà. Un cóp “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” tingui cónstàncià del seu 



abonament, là dàtà en là que hàgi estàt efectuàdà cónstàrà cóm à dàtà d’àdmissió. A pàrtir d’àquest 

moment la persona admesa adquireix tots els drets i els deures que li pertoquen com a membre de 

“Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”. 

e) Pel que fà à l’àcceptàció de l’àfiliàció dels membres singulàrs, là juntà directivà hà de verificàr 

els requisits i seguir el prócediment estàblerts à l’àrticle 6. 

f) Hi haurà un llibre de registre on han de constar les altes i les baixes de les persones afiliades. 

 

 

 

 

Article 6. Membres singulars 

1. Poden afiliar-se tàmbé à “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”, en là cóndició de “membres 

singulàrs”, de mànerà excepciónàl, àquells funciónàris en àctiu del Cós Superiór de l’Administràció 

de la Generalitat que siguin juristes en exercici a la destinació pública corresponent, amb un temps 

mínim d’exercici prófessiónàl de 10 ànys, i que per là sevà tràjectòrià prófessiónàl i/ó àcàdèmicà i 

pel seu cómprómís àmb els vàlórs i els principis de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” es 

consideri per là juntà directivà que là sevà àdmissió à l’àssóciàció té un interès especiàl per à les 

finàlitàts i els óbjectius d’àquestà. 

2. Pertócà à là juntà directivà là cónsideràció d’àquests supòsits els quàls, en el càs d’àdmissió, en 

els mateixos termes que preveu l’àrticle 5, hàn de cómpórtàr l’elàbóràció d’unà própóstà àl 

respecte adoptada per unanimitat de la junta i que ha de ser sotmesa a debat i aprovació de 

l’àssembleà generàl. En càp càs el nómbre de membres singulàrs pót excedir el 30% del tótàl de 

les persones associades i la seva representació de vot no pot excedir del 30% del total de vots 

possibles. 

3. Là cóndició de “membre singulàr”, cómpórtà là titulàritàt dels màteixós drets i deures que 

qualsevol associat amb les limitacions específiques que estableixen aquests estatuts. 

 

 

Article 7. Membres honoraris i membres col·laboradors 

1. Póden fórmàr pàrt de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”, en là cóndició de “membres 

hónóràris”, àquelles persónes de recónegut prestigi en l’àmbit jurídic i que s’hàn destàcàt 

especiàlment pel seu servei à finàlitàts i óbjectius cóincidents àmb els de “Fòrum d’Advócàcià de là 

Generàlitàt”, i mólt especiàlment en relàció àmb el prestigi del Cós d’Advócàcià ó de 

l’Administràció de là Generàlitàt de Càtàlunyà ó d’àltres institucions jurídiques catalanes. 

2. L’àtórgàment de là cóndició de membre hónóràri, el seu cóntingut i els hónórs i les distincións 

córrespónents póden ser regulàts per l’àssembleà generàl à própóstà de là juntà directivà. Aquestà 

regulació ha de preveure també els supòsits de pèrdua de la condició de membre honorari 

atorgada. 

3. Là juntà directivà pót designàr cóm à “membres cól·làbóràdórs de Fòrum d’Advócàcià de là 

Generàlitàt” à determinàdes persónes que per les seves quàlificàcións i cóndicións de preparació, 

prófessiónàlitàt, experièncià i càpàcitàt póden reàlitzàr ó pàrticipàr en tàsques pròpies de “Fòrum 

d’Advócàcià de là Generàlitàt” quàn là sevà cóntribució es cónsideri mólt àdient per tàl 

d’implementàr els óbjectius i les finàlitàts de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”. Là decisió àl 



respecte de là juntà directivà hà d’estàr justificàdà i mótivàdà i s’hà de sótmetre à l’àpróvàció de 

l’àssembleà generàl. Pertócà iguàlment à là juntà directivà decidir justificàdàment là finàlitzàció de 

la cóndició de membre singulàr là quàl decisió tàmbé hàurà de ser sótmesà à l’àpróvàció de 

l’àssembleà generàl. 

 

 

Article 8. Socis jubilats 

Els membres de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” que pàssin à tróbàr-se en situació de 

jubilació continuaran mantenint la seva condició com a tals en els mateixos termes que la resta 

d’àfiliàts. 

 

 

Article 9. Drets 

Són drets de les persónes àfiliàdes à “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”:  

à) Assistir àmb veu i vót à les sessións de l’àssembleà generàl. 

b) Elegir o ser elegits per àls llócs de representàció ó per exercir càrrecs directius de “Fòrum 

d’Advócàcià de là Generàlitàt”, en els termes i àmb les cóndicións i requisits que s’estàbleixen en 

aquests estatuts. 

c) Exercir là representàció que se’ls cónfereixi en càda cas. 

d) Intervenir en el góvern i les gestións, en els serveis i les àctivitàts de “Fòrum d’Advócàcià de là 

Generàlitàt”, d’àcórd àmb là nórmàtivà vigent i àquests estàtuts. 

e) Expósàr à l’àssembleà generàl i à là juntà directivà tót el que cónsiderin que pugui contribuir a 

là implementàció i à là reàlitzàció efectivà i eficient de les finàlitàts i els óbjectius de “Fòrum 

d’Advócàcià de là Generàlitàt”, àixí cóm quàlsevól àltre qüestió que se’n relàcióni. 

f) Ésser empàràts per “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” de cónfórmitàt àmb les finàlitàts i els 

óbjectius d’àquestà i els principis i vàlórs àls quàls se subjectà, de là quàl cósà s’hàurà d’infórmàr à 

l’àssembleà generàl. 

g) Sól·licitàr i óbtenir infórmàció sóbre l’àdministràció i là gestió de là junta directiva, sobre les 

àctuàcións de tóts i càdàscun dels membres que là cómpónen àixí cóm d’àltres màndàtàris de 

“Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”. 

h) Ésser escóltàts prèviàment à l’àdópció de mesures disciplinàries que els àfectin, les quàls s’hàn 

de tràmitàr d’àcórd àmb el que estàbleixen àquests estàtuts. 

i) Rebre infórmàció sóbre les àctivitàts de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”, de là identitàt 

dels àltres àssóciàts, del nómbre d’àltes i bàixes i de l’estàt de cómptes. 

j)  Fer ús dels serveis cómuns que “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” estàbleixi ó tingui à là 

seva disposició. 

k) Formar part de les àrees, les seccions i els grups de treball. 

 

 

l) El dret à pàrticipàr en àctivitàts fórmàtives órgànitzàdes per “Fòrum d’Advócàcià de là 

Generàlitàt”. 



m) El dret à impàrtir ó à pàrticipàr en impàrtir cursós, cónferències, seminàris i d’àltres àctivitàts 

fórmàtives ó de difusió ó fóment del dret órgànitzàdes ó en les que pàrticipi “Fòrum d’Advócàcià 

de là Generàlitàt”. 

n) El dret a elaborar articles, comunicacions i notícies jurídiques i similars per ser publicades 

mitjànçànt el web de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”. 

ó) El dret à pàrticipàr en l’elàbóràció de mànuàls, llibres i revistes de “Fòrum d’Advócàcià de là 

Generàlitàt”. 

p) El dret de realitzar tasques adients encomanades per la junta directiva, en els termes de les 

finàlitàts i els óbjectius de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” i dels principis i dels vàlórs pels 

quals aquesta es regeix. 

q) Disposar dels estatuts. 

r) Consultar els llibres de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”. 

s) Impugnàr els àcórds de l’àssembleà generàl i de là juntà directivà. 

t) Própósàr l’exercici de l’àcció de respónsàbilitàt cóntrà els membres de là juntà directivà. 

u) Donar-se de bàixà de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” lliurement, de cónfórmitàt àmb el 

prócediment estàblert à l’àrticle 11. 

v) Rebre les retribucións córrespónents, si és el càs, per là reàlitzàció d’àctivitàts diverses 

vinculàdes àmb les finàlitàts i els óbjectius de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” previstes à 

l’àrticle 3 d’àquests estàtuts. 

w) Rebre els hónórs i les distincións regulàts per “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”. 

 

 

Article 10. Deures 

Són deures de les persónes àfiliàdes à “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”: 

à) Cómprómetre’s à àssumir els principis i els vàlórs de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”, que 

cónsten à l’àrticle 2 d’àquest estàtuts, en là sevà àctuàció dins l’entitàt i en là sevà relàció àmb là 

resta de membres de la mateixa. 

b) Comprometre’s àmb les finàlitàts i els óbjectius de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” i 

participar activament per assolir-les. 

c) Ésser lleiàl en là sevà cónductà en relàció àmb “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”. 

d) Cóntribuir àl sósteniment de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” àmb el pàgàment de les 

quótes, les derràmes i d’àltres àpórtàcións ecónòmiques fixàdes i àpróvàdes d’àcórd àmb àquests 

estatuts. 

e) Acàtàr i cómplir els àcórds vàlidàment àdóptàts pels òrgàns de góvern de “Fòrum d’Advócàcià 

de la Generàlitàt”. 

f) Cómplir àmb là restà d’óbligàcións que resultin de les dispósicións estàtutàries. 

 

 

Article 11. Baixa de “Fòrum d’Advocacia de la Generalitat” 

1. Són càuses per ser dónàt de bàixà de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”: 

a) La sol·licitud de là persónà interessàdà d’àcórd àmb el prócediment estàblert à l’àpàrtàt 2 

d’àquest àrticle. 



b) No satisfer les quotes fixades en el termini de tres mesos a comptar a partir del dia següent del 

requeriment previ reàlitzàt à l’efecte. 

c) No complir les obligacions estatutàries. 

d) Sense perjudici del que preveu la lletra c), és causa de baixa incomplir el deure de realitzar 

tasques adients encomanades per la junta directiva, en els termes de les finalitats i els objectius de 

“Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” i dels principis i dels vàlórs pels quàls àquestà es regeix. 

e) Deixàr de pertànyer àl Cós d’Advócàcià de là Generàlitàt de  Catalunya, llevat del supòsit de 

jubilació. 

 

 

f) Per àl càs dels membres singulàrs, deixàr de pertànyer àl Cós Superiór d’Administració de la 

Generalitat, llevat del supòsit de jubilació. 

2. En el càs previst à là lletrà à) d’àquest àrticle, l’interessàt hó hà de cómunicàr à là juntà directivà 

mitjànçànt córreu electrònic àmb unà àntelàció mínimà d’1 mes àbàns de là dàtà de venciment del 

rebut corresponent. 

3. En els càsós previstós à les lletres e) i f) de l’àpàrtàt 1 d’àquest àrticle, là persónà interessàdà 

deixà d’estàr àfiliàdà à “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” à pàrtir de là dàtà en què càusi bàixà 

del Cós d’Advócàcià de là Generàlitàt ó del Cós Superiór d’Administràció, respectivàment. 

4. En els càsós estàblerts à les lletres c) i d) de l’àpàrtàt 1 d’àquest àrticle, là bàixà de “Fòrum 

d’Advócàcià de là Generàlitàt” de là persónà interessàdà es próduirà mitjànçànt là resolució del 

prócediment disciplinàri incóàt à l’efecte, segóns el que estàbleix l’àrticle 32 d’àquests estàtuts. 

 

 

Capítol III. L’organització i l’administració de “Fòrum d’Advocacia de la Generalitat” 

 

 

Article 12. Òrgans de “Fòrum d’Advocacia de la Generalitat” 

1. Són òrgàns de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” : 

a)    L’àssembleà generàl 

b)    La junta directiva 

c)    La presidenta o president. 

2. Per à là millór sàtisfàcció de les finàlitàts i els óbjectius de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” 

en els diferents àmbits sóbre els quàls prójectà là sevà àctuàció, l’àssembleà generàl pót creàr 

òrgàns de càràcter territóriàl ó sectóriàl. Là creàció d’àquests òrgàns i les seves regles de 

funciónàment intern hàn de ser àpróvàdes per l’àssembleà general. 

3. Per à là millór gestió internà i àdministràtivà de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”, i per 

millor canalitzar la corresponent contribució i les aportacions diverses dels seus membres, la 

juntà directivà pót cómplementàr el funciónàment de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” 

mitjançant les àrees següents: 

a) Àrea de Comunicació. 

b) Àrea de Formació. 

c) Àrea de Gestió Econòmica. 

d) Àrea Professional. 



e) Àrea de Publicacions. 

d) Qualsevol altra àrea que la junta decideixi crear atenent a les circumstàncies diverses que 

puguin aconsellar la seva creació. 

La persona o persones que exerceixin la representació de cadascuna de les àrees ha de tenir la 

condició de membre de la junta directiva. 

Póden fórmàr pàrt d’àquestes àrees quàlsevól persónà àfiliàdà à “Fòrum d’Advócàcià de là 

Generàlitàt” en els termes que là juntà directivà decideixi. Là pàrticipàció en àquestes àrees pót 

ser unà de les óbligàcións que là juntà directivà àcórdi per à les persónes àfiliàdes à “Fòrum 

d’Advócàcià de là Generàlitàt”. 

Là juntà directivà dónàrà cómpte à l’àssembleà generàl de tót el relàtiu àl funciónàment de les 

àrees, à là póssible creàció d’àltres de nóves i de tót el que tingui à veure àmb àquestes. 

4. Per a la millor implementació de les activitats de projecció social de “Fòrum d’Advócàcià de là 

Generàlitàt” là juntà directivà pót creàr seccións especiàlitzàdes per màtèries d’interès de “Fòrum 

d’Advócàcià de là Generàlitàt” ó per brànques del dret, de les quàls s’ócupàràn els membres de 

“Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” que vóluntàriàment s’hi àdhereixin. Quàlsevól membre de 

“Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” pót própósàr de mànerà justificàdà là creàció de seccións. 

Article 13. L’assemblea general 

1. L’àssembleà generàl és l’òrgàn sóbirà de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” i els seus 

membres en fórmen pàrt per dret própi i irrenunciàble. Els membres de “Fòrum d’Advócàcià de là 

Generàlitàt”, reunits en àssembleà generàl legàlment cónstituïdà, decideixen per màjórià els 

àssumptes que són cómpetèncià de l’àssembleà, d’àcórd àmb el que preveu l’àrticle 18 d’àquests 

estatuts referit a les votacions. 

2. Tóts les persónes àfiliàdes à “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” queden subjectes àls àcórds 

de l’àssembleà generàl legàlment cónstituïdà, inclóent-hi els absents, els qui discrepin i els 

presents que s’àbstinguin de vótàr. 

 

 

Article 14. Atribucions de l’assemblea general 

1. L’àssembleà generàl té les àtribucións següents: 

a)  Módificàr els estàtuts d’àcórd àmb el que estàbleix l’àrticle 35. 

b)  Elegir i separar els membres de la junta directiva i controlar-ne l’àctivitàt. 

c)  Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals. 

d) Acórdàr là fórmà i l’impórt de les quótes, les derràmes i d’àltres àpórtàcións ecónòmiques 

fixàdes i àpróvàdes d’àcórd àmb àquests estàtuts per cóntribuir àl sósteniment de “Fòrum 

d’Advócàcià de là Generàlitàt”. 

e) Aprovar la gestió feta per la junta directiva. 

f)  Acórdàr là dissólució de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”. 

g)  Incorporar-se a unions, confederacions o federàcións d’entitàts i d’entitàts i àssóciàcións 

diverses o separar-se’n. 

h)  Sól·licitàr là declàràció d’utilitàt públicà. 

i)  Apróvàr el reglàment de règim interiór i d’àltres regulàcións que siguin fàctibles d’àcórd àmb el 

que preveuen aquests estatuts. 



j)  Acórdàr là bàixà ó là sepàràció definitivà, prèvià là tràmitàció d’expedient disciplinàri 

cóntràdictóri, de les persónes àfiliàdes i de là restà de membres de “Fòrum d’Advócàcià de là 

Generàlitàt”. 

k)  Conèixer les sol·licituds presentades per afiliar-se à “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”, i 

tàmbé les àltes i les bàixes d’àquestes persónes per unà ràó distintà à là de là sepàràció definitivà. 

l) Decidir sóbre là póssible cóncurrèncià d’un cónflicte d’interessós en els termes que preveu 

l’àrticle 18.4. 

m) Là creàció d’òrgàns territóriàls ó sectóriàls. 

m)    Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan 

de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”. 

2. Là relàció de les àtribucións de l’àssembleà generàl contingudes en aquest article té un caràcter 

meràment enunciàtiu i nó limitàtiu d’àquestes. 

 

 

Article 15. Sessions de l’assemblea general 

1. L’àssembleà generàl es reuneix en sessió órdinàrià, cóm à mínim, un cóp l’àny. 

2. La presidenta o president o la juntà directivà póden cónvócàr l’àssembleà generàl àmb càràcter 

extràórdinàri sempre que hó cónsiderin cónvenient. Tàmbé se l’hà de cónvócàr quàn hó sól·liciti 

un nómbre d’àssóciàts nó inferiór àl 10%. En àquest càs, là sessió córrespónent de l’àssembleà hà 

de tenir llóc dins del termini d’un mes à cómptàr des de l’endemà de là dàtà de là sól·licitud. 

 

 

Article 16. Convocatòria de les sessions de l’assemblea general 

1. L’àssembleà generàl és cónvócàdà per là presidentà ó president. En el càs d’incàpàcitàt ó 

absèncià de là persónà titulàr de là presidèncià, l’àssembleà generàl és cónvócàdà per là juntà 

directivà. Là cónvócàtòrià córrespónent hà de cóntenir, cóm à mínim, l’órdre del dià, là dàtà, el llóc 

i l’hórà de là reunió. 

2. Là cónvócàtòrià s’hà de cómunicàr als seus destinataris amb una antelació mínima de quinze 

dies naturals abans de la data de la sessió, individualment i mitjançant un correu electrònic a 

l’àdreçà electrònicà que les persónes àfiliàdes hàgin fet cónstàr à là Secretàrià. 

3. Quan la presidentà ó president ó là juntà directivà cónsiderin que existeixen ràóns d’urgèncià 

suficientment justificàdes nó serà necessàri el cómpliment dels requisits estàblerts en l’àpàrtàt 2 

d’àquest àrticle per cónvócàr l’àssembleà generàl. En àquest càs serà suficient que la convocatòria 

es comuniqui per qualsevol mitjà que acrediti la recepció de la convocatòria, amb el contingut 

mínim que s’indicà en l’àpàrtàt 1 d’àquest àrticle. 

 

 

Article 17. Constitució de l’assemblea general 

1. L’àssembleà generàl quedàrà vàlidàment constituïda en primera convocatòria quan hi 

cóncórrin, presents ó representàts, més del 50% de les persónes àfiliàdes à “Fòrum d’Advócàcià de 

là Generàlitàt” ó, en segónà cónvócàtòrià, si hi són presents ó representàts àlmenys un 20%. 

2. Tot membre de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” àmb el dret d’àssistir à l’àssembleà 

generàl, pót cónferir là sevà representàció en àquestà à un àltre membre de “Fòrum d’Advócàcià 



de là Generàlitàt”, mitjànçànt un escrit signàt pel representànt i àmb càràcter especial per a cada 

sessió de l’àssembleà. Là representàció hàurà d’àcreditàr-se dàvànt del secretàri de l’àssembleà 

prèviament a la constitució de la sessió. En cap cas pot excedir de cinc el nombre de vots que un 

membre de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” pót emetre per representàció. De càp mànerà 

s’hà d’àdmetre un àtórgàment de representàció verbàl ó en quàlsevól àltrà módàlitàt diferent à là 

que ha estat indicada. 

3. Un mínim del 10% de les persónes àfiliàdes de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” pót 

sól·licitàr à là juntà directivà là inclusió en l’órdre del dià d’un ó més àssumptes per tràctàr. Si jà 

s’hà cónvócàt l’àssembleà generàl, és requisit necessàri que là sól·licitud es fórmuli dins del 

primer terç del període comprès entre la recepció de là cónvócàtòrià i là dàtà de reunió d’àquellà, 

àmb là finàlitàt de póder infórmàr à tótes les persónes àfiliàdes de “Fòrum d’Advócàcià de là 

Generàlitàt” sóbre l’àmpliàció de l’órdre del dià. Là sól·licitud tàmbé es pót fer directàment à 

l’àssembleà, que decideix el que considera convenient, si bé aquesta únicament pot adoptar acords 

respecte àls punts nó inclósós en l’órdre del dià cómunicàt en là cónvócàtòrià si àixí hó decideix là 

majoria de les persones presents o representades, sempre que aquestes representin com a mínim 

més del 50%  dels membres de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”. 

4. De càp mànerà s’àdmetrà inclóure à l’órdre del dià ni tràctàr càp temà ó àssumpte d’interès 

persónàl fet per unà persónà àfiliàdà à “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” que tenint el dret 

d’àssistir à l’àssembleà generàl nó hà àssistit à là sessió córrespónent d’àquestà. 

 

 

Article 18. Votacions a l’assemblea general 

1. En les sessións de l’àssembleà generàl, córrespón un vót à càdà persónà àfiliàdà à “Fòrum 

d’Advócàcià de là Generàlitàt”. 

2. Els àcórds de l’àssembleà generàl es prenen per màjórià simple de vóts dels membres presents 

o representats. 

3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució 

de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”, là cónstitució d’unà federàció ó quelcóm similàr àmb 

d’àltres entitàts semblànts ó là integràció en unà jà existent, càl un nómbre de vóts equivàlent à là 

majoria de les persones presents o representades, sempre que aquestes representin com a mínim 

més del 50% de les persónes àfiliàdes à “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”. 

4. L’àssembleà generàl, si es qüestiónà el dret de vót d’àlgun àssóciàt per ràó d’un póssible 

cónflicte d’interessós àmb “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”, hà de decidir sóbre àquestà 

qüestió en vótàció sepàràdà i, si escàu, secretà. Là póssible cóncurrèncià del cónflicte d’interessós 

esmentàts s’hà de vàlóràr en els termes que preveu l’àrticle 312-9 del Codi Civil Català. 

5. Les votacions es fan habitualment à mà àlçàdà, excepte les que s’àcórdi que tenen càràcter 

secret. Aquestes votacions es fan mitjançant qualsevol mitjà que permeti el còmput públic inclosa 

la simple alçada de la ma. 

6. La decisió sobre el caràcter secret de la votació es pot proposar per qualsevol soci, tant sigui 

membre cóm nó de là juntà directivà, i hà de ser vótàdà per les persónes presents à l’àssembleà 

general, quedant aprovada la proposta si aquesta obté la majoria simple de vots. 

 

 



Article 19. Ordre de procedir 

1. Les sessions de l’àssembleà generàl les presideix là presidentà ó president de “Fòrum 

d’Advócàcià de là Generàlitàt”. En là sevà àbsèncià, és substituïdà pel vicepresident ó, en defecte ó 

àbsèncià d’àquest, pel vócàl de més edàt de là juntà directivà. Hi hà d’àctuàr com a secretària o 

secretari la persona titular de la secretaria de la junta directiva. En la seva absència o en el seu 

defecte, ha de ser substituït pel vocal més jove de la junta. 

2. Les sessións de l’àssembleà generàl es reàlitzen de là mànerà següent: 

a)  Là secretàrià ó secretàri fórmulà là llistà d’àssistents i là presidentà ó president declàrà là 

validesa de la sessió. 

b)  Lecturà de l’àctà de là sessió ànteriór de l’àssembleà generàl, à fi que s’àpróvi ó s’esmeni. Tres 

dies abans de la constitució de l’àssembleà generàl, l’àctà i quàlsevól àltrà dócumentàció que hàgi 

de ser àpróvàdà hà d’estàr à dispósició de les persónes àfiliàdes à “Fòrum d’Advócàcià de là 

Generàlitàt” de là mànerà més àdient. Sempre que sigui fàctible, là pósàdà à dispósició de là 

documentació esmentada tindrà lloc mitjançant el correu electrònic corresponent. 

c)  Informe de la presidenta o president sobre les activitats de la junta directiva realitzades des de 

là dàrrerà reunió de l’àssembleà generàl. 

d)  Deliberació sobre els diversós punts de l’órdre del dià. Les intervencións dels àssistents són 

regulades per la presidenta o president. 

e)  Quàn là presidentà ó president cónsiderà que un punt hà estàt suficientment debàtut, n’órdenà 

i dirigeix là vótàció, d’àcórd àmb les previsións de l’àrticle 18 d’àquests estàtuts. 

f)   Exhàurit l’órdre del dià, là presidentà ó president àixecà là sessió. Si à judici seu nó hi hà temps 

suficient per tràctàr cómpletàment els àssumptes inclósós à l’órdre del dià, s’interrómp là sessió i 

se’n cónvóca la continuació, que es notifica als membres absents. També pot aixecar la sessió i 

inclóure en l’órdre del dià de là sessió següent àquells punts que nó hàgin pógut ser debàtuts. 

3. Là secretàrià ó secretàri estén l’àctà de là reunió, que là signà àmb el vistiplau de la presidenta o 

president, àmb là indicàció de là dàtà i el llóc de là sessió i de l’órdre del dià, àmb un extràcte de les 

deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les 

persones assistents. Si alguna persona afiliada ho sol·licita es farà constar les opinions que hagi 

mànifestàt en el decurs de là sessió óbjecte de l’àctà. Amb àquests requisits s’entén que les àctes 

reflecteixen el desenvolupament de la reunió i els acords són immediatament executius, llevat que 

s’hàgin àdóptàt en uns termes que indiquin unà àltrà cósà. 

 

 

Article 20. La junta directiva 

1. Là juntà directivà gestiónà, àdministrà i representà “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” i està 

formada per un mínim de 7 i un màxim de 10 membres. 

2. Formen part de la junta directiva: la presidenta o president, que ho és també de la junta 

directiva, una secretària o secretari, una tresorera o tresorer tenint la resta de membres possibles 

la condició de vocals. En pot formar part, si així ho decideix la junta, un vicepresident o 

vicepresidenta. Els càrrecs de presidenta o president, secretària o secretari i tresorera o tresorer 

han de ser exercits per persones diferents i són elegits per la junta directiva entre els seus 

membres. El càrrec de vicepresidentà ó vicepresident, càs d’hàver-ne, pot ser acumulat per 

qualsevol que tingui un altre càrrec en la junta, llevat del de president. Tots aquests càrrecs com a 



membre de la junta directiva són exercits gratuïtament si bé tenen dret a la bestreta i al 

reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts 

per ràó d’àquest exercici. 

3. La vicepresidenta o vicepresident exerceix les funcions de la presidenta o president en cas 

d’àbsèncià ó màlàltià d’àquest o de vacant del càrrec i també assumirà aquelles tasques que li 

delegui la presidència. En el supòsit de no haver vicepresident o vicepresidenta, o bé en el cas 

d’impóssibilitàt d’àquest, i tàmbé segóns el càs ó l’àmbit d’especiàlitzàció, el president ó 

presidentà pót designàr là persónà que el substitueixi d’entre els membres de là juntà, ó de les 

àrees o les seccions. 

4. Là secretàrià ó secretàri hà de custódiàr là dócumentàció de “Fòrum d’Advócàcià de là 

Generàlitàt”, àixecàr, redàctàr i signàr les àctes de les reunións de l’àssembleà generàl i de là juntà 

directiva; redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i portar el llibre de registre de les 

persónes àfiliàdes, àmb llurs àltes i bàixes. En el càs d’àbsèncià ó màlàltià ó de vàcànt del càrrec de 

secretàrià exercirà les funcións córrespónents là persónà de més edàt d’entre les que tenen là 

condició de vocal. 

5. Là tresórerà ó tresórer té cóm à funció là custòdià i el cóntról dels recursós de “Fòrum 

d’Advócàcià de là Generàlitàt”, cóm tàmbé l’elàbóràció del pressupóst, del bàlànç i de là liquidàció 

de cómptes. A més, li pertócà: pórtàr un llibre de càixà; signàr els rebuts de quótes i d’àltres 

documents de tresoreria; pagar les factures aprovades per la junta directiva, les quals han de ser 

visades prèviament per la persona titular de la presidència, i ingressar el sobrant en establiments 

de crèdit ó d’estàlvi. 

6. Là respónsàbilitàt dels membres de là juntà directivà pels dànys que càusin à “Fòrum 

d’Advócàcià de là Generàlitàt” per incómplir la llei o aquests estatuts o per actes o omissions en 

l’exercici de les seves funcións que siguin negligents es regeix pel que preveu là nórmàtivà vigent 

aplicable al respecte. 

 

 

Article 21. Elecció dels membres de la junta directiva 

1. Per elegir els membres de là juntà directivà, quàlsevól persónà àfiliàdà à “Fòrum d’Advócàcià de 

là Generàlitàt”, llevàt dels que ócupin à les àdministràcións públiques càrrecs de lliure designàció 

amb categoria de director general o assimilats o què únicament detinguin la qualitat de membre 

honorari, pot presentar la seva candidatura, bé de forma individual o bé de forma conjunta amb 

àltres persónes àfiliàdes à “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”; en àquest últim càs, nó póden 

figurar a la mateixa candidatura més de 10 persones. 

2. Les càndidàtures s’hàn de presentàr per escrit, dirigit à là juntà directivà àmb 20 dies 

d’àntelàció, cóm à mínim, àl dià en què tingui llóc là vótàció. Les càndidàtures que es presentin 

formalment tenen dret a una còpia de la llista de les persones afiliades i dels seus domicilis, 

certificada per la persona titular de la secretaria amb el vistiplau de la presidenta o president, que 

els ha de ser lliurada amb antelació suficient als efectes de poder exercir el seu dret a comunicar 

llur programà d’àctuàció à les persónes àfiliàdes àbàns de là dàtà de l’elecció. Iguàlment póden 

cómunicàr el seu prógràmà durànt là màteixà sessió durànt là quàl es dugui à terme l’elecció. 

Sense perjudici de tot això, la junta directiva, a proposta de les candidatures, ha de fer arribar a les 

persones afiliades, una vegada com a mínim, els programes i les altres comunicacions que siguin 



raonables. La junta directiva pot facilitar als candidats que ho demanin el domicili, els telèfons i les 

adreces de correu electrònic de les persones afiliades que ho autoritzin expressament. 

3. L’elecció dels membres de là juntà directivà, que hàn de ser persónes àfiliàdes àmb plenà 

càpàcitàt per exercir llurs drets estàtutàris, es fà per vótàció de l’àssembleà generàl, mitjànçànt el 

sistema de llistes obertes, i resulten elegides les persones que obtinguin els 10 primers millors 

resultàts en nómbre de vóts. L’elecció pót ser efectuàdà mitjànçànt pàperetes i de mànerà secretà 

o bé mitjançant votació a ma alçada de manera pública, segons la proposta corresponent de la 

juntà directivà àtenent à les circumstàncies plàntejàdes, là quàl própóstà requereix de l’àpróvàció 

de l’àssembleà generàl per póder-se dur a terme. 

4. Acabada la votació es procedirà al recompte públic dels vots i a la proclamació dels membres de 

la junta directiva elegits. 

 

 

 

 

5. Les póssibles incidències que es suscitin durànt el prócediment d’elecció seràn resóltes per là 

“mesà electóràl” de l’àssembleà, là quàl està cómpóstà per: el membre de “Fòrum d’Advócàcià de 

la Generàlitàt” de més edàt present à l’àssembleà, que àctuàrà cóm à president de là mesà; el 

membre més jóve de l’àssembleà; i per últim el membre titulàr de là secretàrià de l’Assembleà 

Generàl, de cónfórmitàt àmb el que preveu l’àrticle 19.1 d’àquests estàtuts i, en el seu defecte, el 

membre que resulti designàt per sórteig d’entre là llistà de membres àssistents. 

6. Les persónes elegides entren en funcións després d’hàver àcceptàt el càrrec.  El nomenament i 

el cessament dels càrrecs han de ser certificats per la persona titular de la secretaria sortint, amb 

el vistiplau de la presidenta o president. 

7. En cessar les persones que ocupen el lloc de secretaria o de tresoreria, aquestes han de procedir 

al traspàs efectiu, a les persones que els substitueixin, de tot allò que hagin estat custodiant per 

raó del càrrec, de la qual cosa estendrà acta la persona titular de la secretaria en aquest moment. 

 

 

Article 22. Durada dels càrrecs i cessament 

1. Els membres de la junta directiva exerceixen el càrrec durant un període de dos anys, sens 

perjudici que puguin ser reelegits. 

2. Són càuses de cessàment en el càrrec àbàns d’extingir-se el termini reglamentari del mandat 

corresponents les següents: 

a) Incapacitat o inhabilitació. 

b) Venciment del càrrec, llevat de renovació. 

c) Dimissió vóluntàrià presentàdà mitjànçànt un escrit en el quàl se n’expósin els mótius. 

d) Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec. 

e) Bàixà cóm à àfiliàt de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”. 

f)    Sànció per unà fàltà cómesà en l’exercici del càrrec, impósàdà d’àcórd àmb el que s’estàbleix en 

aquests estatuts. 



3. Les vàcànts que es pródueixin en là juntà directivà s’hàn de cóbrir en là primerà reunió de 

l’àssembleà generàl que es reàlitzi. Mentrestànt, el càrrec ó els càrrecs vàcànts poden ser ocupats 

próvisiónàlment per membres de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” designàts per là juntà. 

 

 

 

 

Article 23. Atribucions de la junta directiva 

1. Els membres de là juntà directivà hàn d’exercir llurs àtribucións àmb là diligèncià d’un bón 

àdministràdór, i de mànerà lleiàl, àctuànt sempre en benefici de “Fòrum d’Advócàcià de là 

Generàlitàt”. Per exercir-les tenen el dret i el deure d’àssistir à les reunións cónvócàdes en els 

termes que preveu l’àrticle 25.2, d’infórmàr-se sóbre là màrxà de “Fòrum d’Advócàcià de là 

Generàlitàt” i de pàrticipàr en les deliberàcións córrespónents i en l’àdópció d’àcórds; guàrdàr 

secret de les infórmàcións cónfidenciàls relàtives à “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” fins i tót 

desprès d’hàver cessàt en el càrrec, i la resta de deures que la normativa vigent preveu al respecte. 

2.La junta directiva té les atribucions següents: 

a)  Representàr, dirigir i àdministràr “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” de là mànerà més 

àmplia que reconegui la llei; i complir les decisións preses per l’àssembleà generàl, d’àcórd àmb 

les nórmes, les instruccións i les directrius que l’àssembleà estàbleixi. 

b) Complir i fer complir a les persones afiliades aquests estatuts, la reglamentació que sigui 

aprovada i els acord dels òrgans de góvern de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”. 

c)  Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics 

i per exercir tótà menà d’àccións legàls i interpósàr els recursós pertinents. 

d)  Própósàr à l’àssembleà generàl l’àdópció de mesures per defensàr els interessós de “Fòrum 

d’Advócàcià de là Generàlitàt” i dels seus membres. 

e) Decidir l’àdmissió ó là suspensió dels àfiliàts. 

d)  Própósàr à l’àssembleà generàl l’estàbliment de les quótes que les persónes àfiliàdes à “Fòrum 

d’Advócàcià de là Generàlitàt” hàn de sàtisfer. 

f)  Convocar les sessions de les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que 

s’hi àdóptin. 

g)  Presentàr el bàlànç i l’estàt de cómptes de càdà exercici à l’àssembleà general perquè els 

àpróvi, i cónfecciónàr els pressupóstós de l’exercici següent. 

h) Cóntràctàr els empleàts que “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” pugui tenir. 

i) Inspeccionar la comptabilitat i ocupar-se de què els serveis funcionin amb normalitat. 

j) Establir àrees i seccions i organitzar grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i 

eficàç sàtisfer les finàlitàts i els óbjectius de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”, i àutóritzàr les 

actuacions que aquestes instàncies projectin dur a terme. 

k) Nómenàr els membres de là juntà directivà que s’hàgin d’encàrregàr de càdà àreà órgànitzàtivà 

i de cada grup de treball. 

l) Delegar alguna de les seves facultats en una o en diverses àrees, comissions o grups de treball si 

compta, per fer-ho, amb el vot favorable de la majoria dels seus membres. 

m) Nómenàr, àmb el vót fàvóràble de là màjórià dels seus membres, un ó més d’un màndàtàri per 

exercir les funcions i facultats que els vulgui confiar.  



n) Dur à terme les gestións necessàries dàvànt d’órgànismes públics, entitats i altres persones 

físiques o jurídiques, per aconseguir subvencions o altres ajuts. 

ó) Obrir cómptes córrents i llibretes d’estàlvis à quàlsevól estàbliment de crèdit ó d’estàlvi i 

disposar dels fons que hi hagi en aquests dipòsits segóns el que estàbleix l’àrticle 31 d’àquests 

estatuts. 

p) Resóldre próvisiónàlment quàlsevól àssumpte que nó s’hàgi previst pels estàtuts i dónàr-ne 

cómpte en là primerà reunió de l’àssembleà generàl. 

q) Própósàr à l’àssembleà generàl là módificàció dels estàtuts d’àcórd àmb el que estàbleix l’àrticle 

33. 

r) Quàlsevól àltrà fàcultàt que nó sigui àtribuïdà d’unà mànerà específicà à àlgun àltre òrgàn de 

góvern de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” ó que li hàgi estàt delegàdà expressàment. 

 

 

Article 24. Reunions i comissió executiva 

1. La junta directiva es reuneix en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres 

decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a dos mesos. Les reunions corresponents es poden 

realitzar tant presencialment com de forma virtual, recorrent en aquest últim cas a les 

possibilitats diverses que ofereix el progrés tecnològic. 

2. La presidenta o president pot convocar la junta directiva amb caràcter extraordinari sempre 

que ho consideri convenient. També quan ho sol·liciti un nombre de membres de la Junta no 

inferior a tres. 

3. La junta directiva també pot treballar mitjançant una comissió executiva la qual és un grup de 

treball de membres de la junta directiva, format per 3 o 4  persónes, essent sempre unà d’àquestes 

la persona que ocupa la presidència. 

4. La comissió executiva la convoca  la presidenta o president i, amb caràcter general, tindrà una 

periodicitat mensual. Correspon a aquesta comissió la preparació de les sessions de la junta 

directiva, així com disposar del que càlgui per tàl que s’executin les decisións preses per l’òrgàn 

directiu. També pot prendre i executar decisions de caràcter administratiu i de gestió estricta. En 

càsós d’urgèncià, quàn nó sigui póssible cónvócàr unà juntà, là cómissió executivà  pot prendre 

decisions de caràcter urgent en el marc de les competències de la junta. En aquests casos ha 

d’infórmàr immediàtàment de les decisións preses els àltres membres de là juntà directivà i tàmbé 

en là reunió següent d’àquestà, à fi i efecte que là mateixa les ratifiqui o les revoqui, de la qual cosa 

es deixarà constància en acta. 

 

 

Article 25. Convocatòria 

1. La junta directiva és convocada per la presidenta o el president o per la persona que els 

substitueixi, mitjançant una convocatòria que ha de cóntenir, cóm à mínim, l’órdre del dià, el llóc i 

l’hórà de là reunió. 

2. Là cónvócàtòrià s’hà de cómunicàr àmb unà àntelàció mínimà de 48 hóres, llevàt que existeixin 

ràóns d’urgèncià. En àquest càs serà suficient àmb que là cónvócàtòrià es cómuniqui per qualsevol 

mitjà que acrediti la seva recepció. 



3. No es requerirà la convocatòria de la junta directiva ordinària ni extraordinària per tal que 

aquesta quedi vàlidament constituïda quan, trobant-se presents la totalitat dels seus membres, 

aquests decideixin reunir-se en junta directiva. 

 

 

Article 25. Constitució i votació 

1. La junta directiva quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan concorrin a 

ella la totalitat dels seus membres o, en segona convocatòria, si hi són presents un mínim de 

quatre membres. 

2. Els membres de la junta directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, 

encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’àssistèncià de là presidentà ó president i 

de la persona titular de la secretaria, o de les persones que els substitueixin, hi és necessària 

sempre. 

3. Els acords de la junta directiva es prenen per majoria simple de vots de les persones assistents. 

Si es produeix empat de vots, decideix el de la presidenta o president. 

 

 

Article 26. Ordre de procedir 

1. Les reunións de là juntà directivà les presideix là presidentà ó president de “Fòrum d’Advócàcià 

de là Generàlitàt”. En là sevà àbsèncià, presideix el vicepresident ó, en defecte d’àquest, el vócàl de 

més edat. En absència de la persona titular de la secretaria, aquesta és substituïda pel vocal més 

jove de la junta. 

2. Les reunions de la junta directiva es realitzen de la manera següent: 

à) Là persónà titulàr de là secretàrià en primer llóc fórmulà là llistà d’àssistents i là presidenta o 

president declara la validesa de la sessió. 

b) Lecturà de l’àctà de là reunió ànteriór de là juntà directivà, à fi que se n’àpróvi ó se n’esmeni. 

c) Infórme de là presidentà ó president sóbre les àctivitàts desplegàdes per “Fòrum d’Advócàcià 

de la Generàlitàt” des de là dàrrerà reunió de là juntà directivà . 

d) Deliberàció sóbre els diversós punts de l’órdre del dià. Les intervencións dels àssistents són 

regulades per la presidenta o president. 

e) Quan la presidenta o president considera que un punt ha estàt suficientment debàtut, n’órdenà i 

dirigeix la votació. 

f) Exhàurit l’órdre del dià, là presidentà ó president àixecà là sessió. Cóntràriàment à àixò, si nó hi 

hà temps suficient, à judici de là presidentà ó president, s’interrómp là reunió i se’n cónvoca la 

continuació, que es notifica als membres absents. També pot la presidenta o president aixecar la 

sessió i inclóure en l’órdre del dià de là próperà reunió àquells punts que nó hàgin pógut ser 

debatuts. 

3. La persona titular de la secretaria primer estén l’àctà de là reunió, que l’hà signà àmb el 

vistiplau de la presidenta o president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords 

adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. Si algun membre 

ho sol·licità es fàrà cónstàr les ópinións que hàgi mànifestàt. Amb àquests requisits s’entén que les 

actes reflecteixen el desenvolupament de la reunió i els acords són immediatament executius. 



 

 

Article 27. La presidenta o president 

Correspon a la presidenta o president exercir la més alta representació moral, gestora i 

àdministràtivà de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”. D’àcórd àmb àixò, li pertóquen les 

atribucions següents: 

à) Dirigir i representàr legàlment “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”, per delegació de 

l’àssembleà generàl i de là juntà directivà. 

b) Presidir i dirigir els debàts, tànt de l’àssembleà generàl cóm de là juntà directivà. 

c) Emetre un vót de quàlitàt decisóri en els càsós d’empàt próduïts en les vótàcións de les sessións 

corresponents. 

d) Estàblir là cónvócàtòrià de les reunións de l’àssembleà generàl i de là juntà directivà. 

e) Visar les actes i els certificats confeccionats per la persona titular de la secretaria. 

f) Executàr els àcórds dels òrgàns representàtius de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”, signànt 

tota la documentació pública o privada que sigui necessària al respecte. 

g) Autóritzàr àmb là sevà signàturà les cómunicàcións, els escrits i els dócuments de “Fòrum 

d’Advócàcià de là Generàlitàt” que àixí hó requereixin. 

h) Constituir, disposar i cancel·lar tota mena de dipòsits o comptes bancaris, i operar amb els 

màteixós en quàlsevól tipus de cóbràment ó pàgàment fet per “Fòrum d’Advócàcià de là 

Generàlitàt”. 

i) Representàr “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” en judici i fórà d’ell enfrónt de quàlsevól 

Administració o entitat pública, exercint per sí o mitjançant el procurador o apoderat nomenat a 

l’efecte, tótà clàsse de reclàmàcións, drets, àccións i excepcións en tóts els seus tràmits, i fins i tót 

actes de conciliació. 

j) Quàlsevól àltrà àtribució que nó córrespóngui d’unà mànerà específicà à àlgun àltre òrgàn de 

góvern de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” ó que li hàgi estàt delegàdà expressàment per 

l’àssembleà generàl ó per là juntà directivà. 

 

 

Capítol IV. El règim econòmic 

 

 

Article 28. Patrimoni fundacional 

“Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” nó té pàtrimóni fundàciónàl. 

 

 

Article 29. Recursos econòmics 

1. Els recursós ecónòmics de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” es nódreixen de: 

a) Les quotes que fixà l’àssembleà generàl per àls seus membres. 

b) Les subvencions i els ajuts públics o particulars. 

c)  Les dónàcións, les herències, els llegàts i àctes de nàturàlesà similàr en fàvór de “Fòrum 

d’Advócàcià de là Generàlitàt”. 

d) Les rendes del patrimoni màteix ó bé d’àltres ingressós que puguin óbtenir-se. 



e) Els ingressós prócedents, en el seu càs, de là prestàció de serveis i àctivitàts diverses de “Fòrum 

d’Advócàcià de là Generàlitàt” ó de les persónes àfiliàdes i restà de membres. 

f) Qualsevol altres recursós que hàgin estàt rebuts d’àcórd àmb là nórmàtivà vigent i àquests 

estatuts. 

2. Tóts els membres de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” tenen l’óbligàció de sóstenir 

ecónòmicàment l’entitàt mitjànçànt les quótes ó les derràmes córrespónents, de là manera i en la 

própórció que determini l’àssembleà generàl à própóstà de là juntà directivà. L’àssembleà generàl 

pót estàblir quótes d’ingrés, quótes periòdiques mensuàls –que s’àbónàràn per mesós, trimestres 

o semestres -, o qualsevol altre modalitat temporal de quota admesa en dret, segons el que disposi 

la junta directiva, així com quotes extraordinàries. 

3. Per càdà exercici ecónòmic s’hà de fórmàr el pressupóst órdinàri d’ingressós i despeses que là 

juntà directivà hà de presentàr à l’àssembleà generàl per à là sevà àpróvàció. Tàmbé s’hà 

d’àdjuntàr àl pressupóst indicàt els cómptes ànuàls. 

 

 

Article 30. Exercici econòmic 

L’exercici ecónòmic cóincideix àmb l’àny nàturàl i quedà tàncàt el 31 de desembre. 

 

 

Article 31. Disposició dels fons econòmics 

1. En els cómptes córrents ó llibretes d’estàlvis óbertes en estàbliments de crèdit ó estàlvi, hi hà de 

figurar les signatures de la presidenta o president, de la persona titular de la secretaria i de la 

tresorera o tresorer. 

2. Per poder disposar dels fons n’hi hà próu àmb dues firmes de quàlsevól de les tres persónes 

esmentàdes. En càs d’àbsèncià de là presidentà ó president àquest pót ser substituït per là 

vicepresidentà ó vicepresident. En tót càs s’hà de dónàr cómpte d’àquests supòsits à là tresórerà ó 

tresorer. 

3. La junta directiva pot designar - segóns l’àmbit d’especiàlitzàció à cónsideràr - altres membres 

de la mateixa junta, o de les àrees organitzatives, o bé de les seccions, perquè conjuntament o bé 

individualment puguin utilitzar la seva firma, ja sigui de manera puntual, temporal o permanent, 

àmb là finàlitàt de póder dispósàr de fóns. En tót càs s’hà de dónàr cómpte d’àquests supòsits à là 

tresorera o tresorer. 

 

 

Capítol V. El règim disciplinari 

 

 

Article 32. Procediment disciplinari 

1. La junta directivà pót sànciónàr les infràccións cómeses per les persónes àfiliàdes à “Fòrum 

d’Advócàcià de là Generàlitàt” que incómpleixen els seus deures i les seves óbligàcións que 

preveuen aquests estatuts. 

2. El prócediment disciplinàri s’inicià sempre d’ófici, jà sigui per pròpià iniciàtivà ó bé cóm à 

cónseqüèncià d’unà denúncià ó cómunicàció. Là juntà directivà nómenà un instructór, que tràmità 



l’expedient sànciónàdór i própósà là resólució, àmb àudièncià prèvià del presumpte infràctór. Là 

resolució finàl, própósànt sànció ó àrxiu, i que hà de ser mótivàdà, l’àdóptà là juntà directivà, 

inclóent l’àdópció de là sànció de sepàràció. El prócediment hà de respectàr el principi de 

cóntràdicció i hà de resóldre’s en el termini màxim de dós mesós, à cómptàr des de la seva 

incoació. 

3. Les infraccions poden ser les següents: 

à) Actuàr ó dur à terme ómissións en cóntrà dels principis i els vàlórs que són referits à l’àrticle 1. 

b) Incómplir el que estàbleixen els estàtuts ó els reglàments de “Fòrum d’Advócàcià de la 

Generàlitàt”. 

c) Incomplir els acords adoptats vàlidament pels diferents òrgans de XXX en els àmbits 

corresponents. 

d) Dur à terme àccións ó ómissións que perjudiquin “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”. 

e) Dur a terme activitats incompatibles amb les finàlitàts de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”. 

f) Actuar de forma arbitrària, repressiva o discriminatòria contra altres persones afiliades a 

“Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” àprófitànt l’àutóritàt superiór que pót dónàr ócupàr un 

càrrec en “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”. 

g) Actuar de forma arbitrària, repressiva o discriminatòria contra altres persones afiliades a 

“Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” sense ócupàr un càrrec àmb àutóritàt en “Fòrum 

d’Advócàcià de là Generàlitàt”. 

h) No respectar el deure de confidencialitat sobre assumptes coneguts per ser membre o per 

haver estat membre de la junta directiva. 

4. En tót càs, en là instrucció de l’expedient disciplinàri, s’hà de respectàr el principi de 

proporcionalitat entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció que en sigui aplicada, 

per à là quàl cósà s’hà d’àtendre, de mànerà especiàl à: 

à) L’existèncià d’intenciónàlitàt i el gràu de culpàbilitàt. 

b) La caracterització o la naturalesa dels perjudicis que hagin estat causats. 

c) La continuïtat o la persistència en la conducta infractora. 

d) Là reincidèncià, per là cómissió de més d’unà infràcció de là màteixà nàturàlesà durànt un àny. 

5. Pertoca a la junta directiva imposar les sancions corresponent per la comissió de les infraccions 

indicàdes à l’àpàrtàt 4. Aquestes sàncións póden ser les següents: 

a) Amonestació verbal. En aquest cas la persona que ocupi el lloc de secretaria ha de deixar 

constància documental, juntament amb la signatura de la presidenta o president, de la data en què 

es produeix aquest fet. 

b) Amonestació per escrit, ja sigui per carta o per correu electrònic. 

c) Suspensió en la condició de persona afiliada per un termini no inferior a 3 mesos ni superior a 

un any. 

d) Expulsió de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”. 

6. Là persónà sànciónàdà pót recórrer en àlçàdà dàvànt l’àssembleà generàl, en el termini de 15 

dies posteriors a haver-li estàt lliuràdà là resólució sànciónàdórà. L’àssembleà generàl resóldrà el 

recurs en la sessió corresponent que tingui lloc desprès de la interposició del recurs. 

7. Là juntà directivà hà de dónàr cómpte de les resólucións disciplinàries àdóptàdes à l’àssembleà 

generàl subsegüent, sense perjudici del que estàbleix l’àpàrtàt 6. 



8. Mitjançant un reglament de règim interiór que hà de ser àpróvàt per l’àssembleà generàl, es 

poden concretar les infraccions i les sancions corresponents distingint entre molt greus, greus i 

lleus, i també, si és necessari, la resta de qüestions vinculades al procediment disciplinari. 

 

 

Capítol VI. La dissolució de “Fòrum d’Advocacia de la Generalitat” 

 

 

Article 33. Dissolució 

1. “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” pót ser dissóltà si hó àcórdà l’àssembleà generàl, 

convocada amb caràcter extraordinari expressament per aquest fi, i també en el cas de resolució 

judicial que així ho determini. 

2. “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” tàmbé es dissóldrà si cóm à cónseqüèncià de là bàixà dels 

seus membres el nómbre d’àquests quedà reduït à menys de 7. 

 

 

Article 34. Extinció i liquidació 

1. Un cop àcórdàdà là dissólució de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” , l’àssembleà generàl hà 

de prendre les mesures ópórtunes tànt pel que fà à là destinàció dels béns i dels drets de “Fòrum 

d’Advócàcià de là Generàlitàt”, cóm à là finàlitàt, l’extinció i là liquidació de qualsevol operació 

pendent. 

2. L’àssembleà generàl està fàcultàdà per elegir unà cómissió liquidàdórà sempre que hó cregui 

necessari. 

3. Els membres de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” estàn exempts de respónsàbilitàt 

personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin 

contret voluntàriament. 

4. El rómànent net que resulti de là liquidàció s’hà de lliuràr directàment à unà entitàt públicà ó 

privàdà sense àfàny de lucre que en l’àmbit territóriàl de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt” 

hàgi destàcàt en là sevà àctivitàt à fàvór d’óbres benèfiques. 

5. Les funcións de liquidàció i d’execució dels àcórds à què fàn referèncià els àpàrtàts ànteriórs 

d’àquest màteix àrticle són cómpetèncià de là juntà directivà si l’àssembleà generàl nó cónfereix 

àquestà missió à unà cómissió liquidàdórà especiàlment designàdà à l’efecte. 

 

 

Capítol VII. Modificació dels estatuts i aprovació d’altres reglamentacions 

 

 

Article 35. Procediment de modificació 

1. Per modificàr els estàtuts s’hà de seguir el prócediment següent: 

à) S’hà de cónvócàr unà àssembleà generàl d’àcórd àmb el que estàbleix l’àrticle 16 d’àquests 

estatuts, lliurant als associats, juntament amb la convocatòria, el text dels articles o redactats dels 

estatuts que es volen modificar, afegir o suprimir. 



b) Per à cónsideràr vàlidàment cónstituïdà l’àssembleà generàl cónvócàdà s’hà de cómplir àmb els 

requisits d’àssistèncià que estàbleix l’àrticle 17, tànt pel que fà à là cónstitució en primerà 

convocatòria com en segona. 

c) La presidenta o president o la persona substituta corresponents exposarà el que sigui 

procedent en relació amb la proposta o propostes de modificacions presentades. Qualsevol 

membre de la junta directiva podrà complementar la intervenció de là presidèncià per tàl d’àclàrir 

dubtes ó àfegir dàdes ó infórmàció quàn sigui àdient per àl càs que s’estigui tràctànt. 

d) Là presidentà ó president óbrirà un debàt per tàl que els membres de “Fòrum d’Advócàcià de là 

Generàlitàt” presents emetin là seva opinió si aquesta és la seva voluntat. 

2. Finalitzat el debat que es preveu a la lletra d) anterior, i sota la direcció de la presidència, es 

procedirà a la votació de les propostes de modificació presentades. Els acords que siguin adoptats 

al respecte requereixen, per a la seva aprovació, un nombre de vots equivalent a la majoria de 

persones presents o representades, sempre que aquestes suposin, com a mínim, més del 60% dels 

membres de “Fòrum d’Advócàcià de là Generàlitàt”. 

3. Un cop aprovada la proposta o propostes de modificació corresponents, el secretari o secretària 

ha de: 

à) Certificàr, àmb el vistiplàu del president, l’àdópció per l’àssembleà generàl de módificàció dels 

estatuts. 

b) Dispósàr d’un exemplàr óriginàl del estàtuts que cóntingui là modificació o les modificacions 

que hàgin estàt reàlitzàdes. Al finàl del dócument hà d’hàver unà diligèncià en là quàl là secretàrià 

o secretari, amb el vistiplau de la presidenta o president, certifiqui que aquests són els estatuts 

àpróvàts en l’àssembleà general i la data en la qual es van modificar. 

4. Els estàtuts módificàts hàn de tenir là publicitàt que pertócà d’àcórd àmb là legislàció vigent en 

la matèria. 

 

 

Article 36. Aprovació d’altres reglamentacions 

Les reglamentacions per desenvolupar o desplegar els estatuts o les seves modificacions 

requereixen, per a la seva aprovació, el vot favorable del 51% de les persones afiliades amb dret 

de vot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


