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PREÀMBUL

Les entitats que formen part de la plataforma SOS Costa Brava, han expressat la seva voluntat
d’unir-se en Federació i esdevenir entitat jurídica pròpia de ple dret.
Per aquest motiu, han el·laborat aquests estatuts seguint l’esperit del Manifest fundacional de la
plataforma SOS Costa Brava aprovat el 4 d’agost de 2018 a Pals, els acords dels quals recordem a
continuació:
“Les organitzacions i persones sota-signants fem un crit d’alerta a la societat catalana, al conjunt de
municipis i Ajuntaments del litoral gironí i al Govern de la Generalitat de Catalunya davant l’allau
d’amenaces que planen sobre el medi ambient, el paisatge i la qualitat de vida a la Costa Brava. Al
llarg de la Costa Brava s’estan tramitant o s’han aprovat els següents plans o projectes urbanístics.
Aquest conjunt de plans i projectes urbanístics comportarà greus impactes acumulatius, tan
ambientals com paisatgístics, sobre el conjunt del litoral gironí, amb importants efectes negatius
sobre la mobilitat, els recursos hídrics i els aqüífers sobreexplotats, el paisatge i la sostenibilitat del
territori.
Per tot això, les Entitats, Associacions i organitzacions sota-signants ACORDEM:
1. Declarar que la Costa Brava ha traspassat els límits de capacitat de càrrega del territori,
trobant-se en l’actualitat en una situació de risc pel que fa als impactes ambientals, paisatgístics,
als recursos hídrics, la densitat, la mobilitat, la sostenibilitat ambiental i l’equilibri del territori.
Extrems que han de comportar un canvi radical i immediat en totes les Polítiques públiques que
afecten a la Costa Brava i en particular les polítiques d’ordenació del territori i l’urbanisme.
2. Requerir a totes les Administracions Públiques competents en matèria d’Urbanisme, que
procedeixin a l’aprovació i dotació d’un règim efectiu de protecció de les zones forestals i dels
espais d’interès natural i paisatgístic del litoral gironí, que asseguri l’adequada preservació dels
seus valors i que impedeixi la seva destrucció. I en particular, exigim la desclassificació dels
boscos, espais forestals i dels connectors naturals així com la prohibició d’urbanitzar i edificar en
terrenys amb pendents superiors al 20%.
3. Instem a tots els Ajuntaments de la Costa Brava, que procedeixin a iniciar processos de revisió
dels seus planejaments urbanístics o expedients de modificació puntual, per a la desclassificació de
sòls urbanitzables no desenvolupats i per la desclassificació dels sòls urbans no consolidats i no
executats, en terrenys amb massa forestal, forta pendent o amb impacte visual i paisatgístic.
4. Sol·licitem a tots els municipis i Ajuntaments de la Costa Brava, constituir un Fons per adquirir
terrenys amb valors naturals i paisatgístics i amb finalitat de protecció, per formar una Reserva de
Patrimoni públic de sòl per a la seva preservació, en compliment d’allò establert a l’article 160
apartat 5d del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprovà el Text Refós de la Llei
d’urbanisme. www.soscostabrava.cat www.soscostabrava.org 6
5. Instem al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a redactar,
tramitar i aprovar un Pla Director del Sistema Urbanístic Costaner (el PDUSC - 3), dirigit a la
desclassificació de sòls urbanitzables no desenvolupats i sòls urbans no consolidats i no executats
en tot el litoral gironí.
6. Requerim als municipis de la Costa Brava i de Catalunya en general a aprovar Mocions de suport
a la tramitació del PDUSC - 3, per garantir la conservació de la qualitat paisatgística i
mediambiental de la Costa Brava.
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7. Sol·licitem a la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya, la creació del Conservatori
del Litoral de Catalunya, per salvaguardar i recuperar la part del litoral més amenaçada per la
urbanització i l'artificialització, a partir de l’adquisició pública del sòl i transferència de la seva gestió
als ajuntaments o entitats locals, tot destinant recursos públics i ingressos de la taxa turística a
aquesta finalitat.
8. Requerim a l’Administració General de l’Estat i als Ajuntaments executar tots els trams pendents
dels camins de ronda, garantint, d’una vegada per totes, el compliment de la servitud de trànsit i la
implantació de camins de ronda a tota la Costa Brava, en un període no superior a 2 anys.
9. Exigim a l’Administració General de l’Estat, que procedeixi a la nova delimitació de la Zona
Marítimo-Terrestre (ZMT) a la Costa Brava així com de les zones de servitud de trànsit i protecció. I
en particular, a revisar la delimitació de la ZMT tot garantint que en tots els trams amb penya-segats
sensiblement verticals, s’asseguri la fixació de la ZMT dalt del penya-segat i que des del punt de
coronació del penya-segat es delimitin i actualitzin la resta de servituds, tot garantint una servitud
de trànsit no inferior a 6m i de fins a 20m en llocs de trànsit difícil o perillós i donant compliment a
allò establert a l’article 4.4 i 27 i concordants de la Llei de Costes.
10. Sol·licitem al Congrés de Diputats la modificació de la Disposició Transitòria Tercera de la Llei
estatal 22/88 de 28 de Juliol de Costes per tal de permetre que la servitud de protecció es situï a no
menys de 100m, en aquelles zones costaneres que, malgrat estar classificades com a sòl urbà o
urbanitzable per planejaments urbanístics anteriors al 1988, aquests encara no s’han executat.
www.soscostabrava.cat www.soscostabrava.org
11. Requerim a la Diputació de Girona que doni suport, impulsi i financi l’execució i
desenvolupament de les Recomanacions i Propostes d’Actuació contingudes al Catàleg d’espais
d’interès natural i paisatgístic del litoral gironí elaborat per l’ANG i per un equip multi-disciplinar per
encàrrec del CILMA i de la Diputació de Girona. Propostes que ja en l’any 2005 identificaven i
assenyalaven els espais crítics i els sòls urbanitzables i urbans que convenia desclassificar atesos
els valors naturals i paisatgístics que s’afectaven i el fet de que no s’havien encara executat ni
desenvolupat. I propostes que, malgrat requerir d’una actualització atès el temps transcorregut, no
han estat encara en bona part desenvolupades ni portades a la pràctica per les diverses
Administracions Locals afectades. Tot dotant específicament amb recursos econòmics i línies
d’ajuts les mesures a desenvolupar per a la modificació del planejament i la desclassificació dels
espais.
12. Manifestem que el Projecte de declaració de la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera
hauria d'esdevenir una oportunitat –tal vegada la darrera- per impulsar totes les mesures de
preservació del litoral gironí que les Entitats proposem. A tal efecte, instem a la Diputació de Girona
i als 70 municipis adherits al Projecte, que incorporin dins del projecte de declaració de la Costa
Brava com a Reserva de la Biosfera, les 11 Propostes que conté el Manifest SOS Costa Brava.
13. Demanem a totes les organitzacions i persones interessades, a adherir-se al manifest
mitjançant www.soscostabrava.org i www.soscostabrava.cat, i contribuir a la campanya de captació
de donatius per a la defensa dels espais amenaçats de la Costa Brava.
Pals, 4 d’agost de 2018”
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I. DENOMINACIÓ, ÀMBIT I DOMICILI
Article 1r. — DENOMINACIÓ
La plataforma “SOS Costa Brava” es constitueix com a Federació. La Federació SOS Costa
Brava, formada per entitats sense afany de lucre que treballen en l’àmbit del medi ambient i
de l’ecologisme al territori de la Costa Brava i la seva àrea d’influència, regularà les seves
activitats d’acord amb la legislació vigent i el que disposen aquests estatuts. La seva
durada es preveu indefinida.
La Federació SOS Costa Brava es regirà per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Article 2n. — ÀMBIT
L’àmbit d’activitat principal de la Federació serà el territori de la Costa Brava i la seva àrea
d’influència, amb voluntat de relació amb entitats afins de la resta dels Països Catalans. Tot
i així, per tal de dur a terme les finalitats de la Federació, podrà estendre les relacions, les
actuacions i les tasques d’estudi i de recerca a altres territoris.
Article 3r. — DOMICILI
El domicili de la Federació s’estableix a l’edifici municipal Can Genís, Carrer del Progrés,
15, 17200 Palafrugell, Girona.
De manera complementària, la Federació estableix com a adreça a efectes de notificacions
la seu de l’Associació Naturalistes de Girona, al Passeig de la Devesa, 41, 17001 Girona

II. OBJECTIUS I FINALITATS
Article 4rt. — OBJECTIUS
L’objectiu principal de la Federació és:
● Defensar el territori de la Costa Brava, inclòs el medi marí, la biodiversitat, el paisatge,
i el patrimoni cultural.

També seran objectius de la Federació:
● Defensar el territori a partir de principis ecològics, socials i el pacifisme, per tal de
promoure l’avenç cap a la sostenibilitat global del planeta, en concret a la Costa
Brava, garantia necessària per l’esdevenidor de les generacions actuals i futures.
● Elaborar, promoure i divulgar fets, coneixements, estudis i informes centrats en el
territori de la Costa Brava, que fomentin l’educació i la cultura basada en l’acceptació
lliure, crítica i consensuada de nous models socials i econòmics que prenguin com a
base la cura i respecte pel medi i els individus que s’hi desenvolupen.
● Ésser un instrument de coordinació, representació i defensa de les entitats federades,
dels seus objectius i del seu treball en tots els àmbits, nivells i entitats, tot i respectant
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la independència de les seves entitats membres.
Les actuacions i objectius concrets, es detallaran i treballaran en els plans estratègics que
s’aprovin a l'assemblea general.
En totes les activitats que dugui a terme la Federació es tindrà en compte i es treballarà la
diversitat, la igualtat de gènere, l’equitat, la cooperació, la solidaritat i l’acció participativa,
segons un codi ètic. La Federació respectarà la cultura i les peculiaritats de cada lloc on
desenvolupi les seves activitats.

Article 5è. — FINALITAT
La Federació no té finalitat lucrativa. Els beneficis que eventualment s’obtinguin s’aplicaran
íntegrament al desenvolupament de les activitats contingudes a l’article anterior.
En tot cas, la Federació no es farà responsable dels costos econòmics de les accions i
activitats de defensa del territori promogudes per les entitats locals federades.

III.

ELS MEMBRES DE LA FEDERACIÓ, ELS SEUS DRETS I ELS SEUS DEURES.

Article 6è. — LES ENTITATS FEDERADES
La Federació la constituiran les entitats que ho desitgin i que compleixin els següents
requisits:
1. Ser entitats que tinguin entre els seus objectius la defensa del territori, inclòs el medi
marí, la biodiversitat, el paisatge i el patrimoni cultural, que el seu àmbit d’actuació
inclogui la Costa Brava i que es trobin identificades amb els objectius d’aquesta
Federació.
2. Ser entitats independents i sense finalitat lucrativa, que no estiguin vinculades parcial
o totalment a partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials, empreses, o al
sector públic.

Article 7è. — PROCEDIMENT
Per formar part de la Federació es remetrà una sol·licitud per escrit al Consell Federal de
SOS Costa Brava. El Consell Federal de SOS Costa Brava presentarà aquesta sol·licitud a
l’Assemblea per la seva aprovació. Provisionalment, el Consell concedirà els drets i
demanarà el compliment dels deures a l’entitat que tingui pendent de ratificar la seva
sol·licitud.

Article 8è. — DRETS DE LES ENTITATS FEDERADES
Són drets de les entitats federades:
1. Participar en totes les activitats socials de la Federació i als òrgans de govern en
condicions d’igualtat amb les altres entitats membres de la Federació.
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2. Ser escollides per qualsevol càrrec, mandat o delegació i exercir la representació que
se li confereixi en cada cas.
3. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de la Federació,
d’acord amb les normes legals i estatutàries.
4. Exposar a l’Assemblea i al Consell Federal de SOS Costa Brava tot el que considerin
que pugui contribuir a fer més plena la vida de la Federació i més eficaç la realització
dels seus objectius bàsics.
5. Rebre puntualment tota la informació sobre la gestió i administració del Consell
Federal de SOS Costa Brava i dels demés àmbits d’activitat que actuen com
mandataris de la Federació.
6. Fer ús dels serveis comuns que la Federació estableixi o tingui a la seva disposició.
7. Formar part dels grups i comissions de treball.
8. Consultar els llibres de comptabilitat, el pressupost, la liquidació dels comptes, les
actes i altra documentació de la Federació.

Article 9è. — DEURES DE LES ENTITATS FEDERADES
Són deures de les entitats federades:
1. Comprometre’s amb les finalitats de la Federació i participar activament per assolirles.
2. Contribuir al sosteniment de la Federació i de les seves activitats amb el pagament de
les quotes que decideixi l’Assemblea General.
3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
4. Exercir la representació i actuar en nom de la Federació en les activitats, gestions i
declaracions, i en els àmbits de representació que es considerin convenients, previ el
vist-i-plau del Consell Federal o de l’acord explícit de l’Assemblea General.
5. Respectar el funcionament de la Federació i el de les entitats federades.
6. Respectar els acords adoptats pels òrgans de govern de la Federació.

Article 10è. — PÈRDUA DE LA CONDICIÓ D’ENTITAT MEMBRE
Són causes per ser donada de baixa de la Federació:
1. Que ho decideixi l’entitat interessada, la qual ha de comunicar per escrit la seva
decisió al Consell Federal de SOS Costa Brava.
2. No satisfer de manera reiterada les quotes fixades i que, després de ser requerida,
l’entitat es negui al seu abonament.
3. Separació deguda a falta greu per accions o omissions contràries a les finalitats,
aspiracions i objectius de la Federació o per incompliment dels seus deures com
entitat, prèvia informació a l’Assemblea General, on s’escoltarà la interessada i on
caldrà una majoria de 2/3 dels vots per tal de fer efectiva la decisió.
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Article 11è. — DONANT PROTECTOR/A DE SOS COSTA BRAVA
A la Federació s’hi podran vincular persones físiques a títol particular mitjançant la figura de
Donant Protector/a. La persona Donant Protectora és aquella que assumeix de manera
voluntària efectuar donatius regulars a la Federació, segons estableixi el Consell Federal.
Podran participar a les activitats de la Federació, formar part de grups i comissions de treball
i assistir a l’Assemblea General i al Consell Federal, amb veu i sense vot. Hauran de
respectar el funcionament de la Federació i els acords adoptats pels òrgans de govern.
IV. FUNCIONAMENT I ADMINISTRACIÓ
Article 12è. — ÒRGANS FEDERATIUS
La Federació es regirà pels òrgans següents:
A.
B.
C.
D.
A.

L’Assemblea General d’entitats membres
El Consell Federal de SOS Costa Brava
La Junta Executiva
Les comissions específiques o grups de treball
— L’ASSEMBLEA GENERAL

Article 13è. — L’ASSEMBLEA GENERAL
L’Assemblea General és l’òrgan suprem de la Federació i està constituïda per la totalitat de
les entitats federades per dret propi i irrenunciable.
Hi assistiran amb dret de veu i vot les persones delegades per cada entitat i només amb
dret de veu les persones sòcies de les entitats que ho desitgin, les persones donants
protectores de SOS Costa Brava o bé qualsevol persona que l’assemblea consideri oportú.

Article 14è. — PERIODICITAT I FORMA DE L’ASSEMBLEA GENERAL
L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, per a
l’aprovació de comptes i pressupostos, i per a l’elecció de la Junta Executiva (president/a,
secretari/a i tresorer/a).
En sessió extraordinària es reunirà sempre que el Consell Federal de SOS Costa Brava ho
consideri necessari, o ho sol·licitin com a mínim la desena part de les entitats federades
amb escrit dirigit a aquest Consell. En aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el
termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.
L’Assemblea General es podrà reunir de forma presencial o telemàtica. També es podrà
reunir de forma mixta presencial i telemàtica.
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Article 15è. — CONSTITUCIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL
1. L’assemblea és convocada per la Junta Executiva mitjançant una convocatòria, que
ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió. La
convocatòria s’ha de comunicar com a mínim quinze dies abans de la data de la
reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili o bé telemàticament,
per correu electrònic, a la direcció que consti en la relació actualitzada d’entitats
associades que ha de tenir la Federació.
2. L’assemblea serà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan concorrin la
meitat més una de les entitats federades. Cas de no assolir quòrum a la primera
convocatòria, es reunirà en segona convocatòria mitja hora més tard i resultaran
vàlids els seus acords, sigui quin sigui el nombre dels assistents.
3. La representació a l’assemblea es podrà exercir per delegació a una altra entitat
federada, la qual no podrà representar més que una entitat delegada. La delegació de
vot s’ha de fer per a cada Assemblea i s’haurà de fer per escrit.

Article 16è. — COMPETÈNCIES DE L’ASSEMBLEA GENERAL
L’Assemblea General té les facultats següents:
1. Vetllar pel compliment dels fins de la Federació.
2. Elegir els membres de la Junta Executiva i controlar-ne llur actuació i independència.
En aquest sentit, no podran formar de la Junta Executiva de la Federació SOS Costa
Brava aquelles persones que, tot i ser membres d’una entitat federada, pertanyin a
òrgans de decisió de partits polítics, formin part d’una llista electoral, o tinguin algun
càrrec polític; tampoc no podran formar part de la Junta Executiva les persones que
siguin designades càrrecs de lliure elecció en organismes públics, ni les que tinguin
càrrecs executius en sindicats, organitzacions empresarials, fundacions o altres
entitats vinculades a partits polítics, o en altres entitats que puguin tenir un conflicte
d’interessos amb SOS Costa Brava. Aquestes incompatibilitats es mantindran, com a
mínim, mentre duri la situació que les motiva i es podran regular de forma més
detallada per Reglament.
3. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els
acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de la
Federació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
4. Incorporar-se a altres unions de Federacions o separar-se’n.
5. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública, si s’escau.
6. Aprovar els reglaments de règim interior que s’escaiguin.
7. Acordar les incorporacions, les baixes o les separacions de les entitats membres.
8. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre
òrgan de la Federació.
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.
Correspon a l’Assemblea General Extraordinària:
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1. Modificar els estatuts.
2. La dissolució de la Federació.
3. Qualsevol altra qüestió que motivi la reunió amb caràcter extraordinari.

Article 17è. — PRESA D’ACORDS
Les entitats federades decideixen per consens —i en el seu defecte per majoria— en
Assemblea General legalment constituïda els assumptes que són competència de
l’Assemblea.
En el cas que calgui una decisió per majoria, per a què els acords siguin vàlids caldrà com
a mínim la majoria simple dels vots representatius assistents a l’assemblea, menys en els
casos de reforma dels estatuts, dissolució de la Federació i separació d’una entitat o d’una
persona protectora sense la seva voluntat, en què caldrà el vot favorable de 2/3 dels vots
representatius. Cada entitat federada a SOS Costa Brava tindrà un vot, que exercirà el o la
representat assignat per les entitats federades. El vot de cada entitat podrà ser públic o
secret, segons es decideixi en cada ocasió. Les entitats membres respectaran els acords
que prengui l’Assemblea General.

B. — EL CONSELL FEDERAL

Article 18è.— COMPOSICIÓ DEL CONSELL
El Consell Federal, amb facultats delegades de l’Assemblea General i entre convocatòries
de la mateixa, actuarà com òrgan col·legiat, executiu i representatiu de la Federació SOS
Costa Brava.
1. Al Consell hi pot assistir qualsevol persona, membre o no d’una entitat federada o
d’un grup de treball, amb dret a veu.
2. La presa de decisions, en cas de ser necessària una votació per majoria, es realitzarà
seguint el mateix criteri de proporcionalitat que l’Assemblea General, és a dir, cada
entitat federada, un vot. Es votarà de forma pública o secreta, amb els mateixos
criteris que a l’Assemblea General.
3. El Consell es composa d’un representant de cada entitat, de les quals tres persones,
membres de tres entitats federades, seran President/a, Secretari/a i Tresorer/a.
L’elecció dels membres que assumeixin aquests càrrecs es fa en l’Assemblea
General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el
càrrec. Les entitats federades representades per una persona amb el càrrec de
presidència, secretaria o tresoreria, no tindran un altre representant addicional, sinó
que seran representades per les persones que ostentin aquests càrrecs.
4. Els membres del Consell ho són en caràcter honorífic i gratuït, per tant no poden tenir
cap interès personal, directe o indirecte en els resultats econòmics de la Federació.
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Article 19è. — FUNCIONS DEL CONSELL
Les funcions del Consell Federal són:
1. Prendre els acords i tirar endavant les activitats de la Federació i prendre les
decisions que no estiguin reservades a cap altre òrgan.
2. Responsabilitzar-se de dur a terme els acords adoptats per l’assemblea i pel propi
Consell.
3. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de
la Federació.
4. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne
compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
5. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre
òrgan de govern de la Federació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 20è.— REUNIONS DEL CONSELL FEDERAL
El Consell es reunirà tantes vegades com calgui pel bon funcionament de la Federació. Es
reunirà igualment a petició de dos dels seus membres. Serà vàlidament constituït quan
estiguin presents més de la meitat dels seus membres, i els acords s’adoptaran per
consens i, en el seu defecte per majoria simple. Les reunions del Consell Federal es poden
celebrar de forma presencial, telemàtica o mixta.
Les reunions del Consell són obertes a qualsevol persona que representi o no a alguna de
les entitats federades, per tant, s’informarà a aquestes del calendari de reunions del
Consell per tal de facilitar la participació federativa.

C. — LA JUNTA EXECUTIVA

Article 21è.— COMPOSICIÓ DE LA JUNTA EXECUTIVA
La Junta Executiva estarà formada per Presidència (i Vicepresidència, si escau), Secretaria
i Tresoreria, que exerciran el càrrec durant el període de dos anys, sense perjudici que
puguin ser reelegits una segona vegada.

Article 22è.— PRESIDÈNCIA, TRESORERIA I SECRETARIA
Presidència
Són pròpies del President o Presidenta, i si s’escau del Vicepresident o Vicepresidenta, les
funcions següents:
1. Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i del
Consell Federal.
2. Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com del Consell Federal i de
la Junta Executiva.
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3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
4. Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General, del Consell Federal i
de la Junta Executiva.
5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel Secretari o Secretària de la
Federació.
Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin
l'Assemblea General o bé el Consell Federal. El President o Presidenta és substituït, en cas
d'absència o malaltia, pel Vicepresident o Vicepresidenta—si n’hi ha— o per la persona que
designi per a aquesta funció temporal el Consell Federal.
Tresoreria
El Tresorer o Tresorera té com a funció la custòdia i el control dels recursos de la
Federació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga
les factures aprovades per el Consell Federal o bé la Junta Executiva, les quals han de ser
visades prèviament pel President o Presidenta, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts
en establiments de crèdit o d'estalvi.
Secretaria
El Secretari o Secretària ha de custodiar la documentació de la Federació, aixecar, redactar
i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General, el Consell Federal i la Junta
Executiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de
registre de socis.

Article 23è. — FUNCIONS DE LA JUNTA EXECUTIVA
Les funcions de la Junta Executiva són:
1. Responsabilitzar-se de dur a terme els acords adoptats per l’Assemblea General i pel
Consell Federal.
2. Vetllar pel compliment dels Estatuts.
3. Ostentar la representació legal de la Federació i actuar en nom d’aquesta, quan així
hagi estat acordat.
4. Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixin els acords que
s’adoptin a l’Assemblea General.
5. 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.
6. Contractar els empleats que la Federació pugui tenir.
7. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb
normalitat.
8. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres
persones, per aconseguir subvencions o altres ajuts i l’ús de locals o edificis.
9. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i
disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit.
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Article 24è.— REUNIONS DE LA JUNTA EXECUTIVA
La Junta Executiva es reunirà tantes vegades com calgui pel bon funcionament de la
Federació. Es reunirà igualment a petició de dos dels seus membres. Serà vàlidament
constituïda quan estiguin presents més de la meitat dels seus membres, i els acords
s’adoptaran per consens i, en el seu defecte per majoria simple.
D.— LES COMISSIONS

Article 25è. — COMISSIONS
L’Assemblea General o el Consell Federal nomenen les comissions o grups de treball que
creguin necessàries, determinant la seva composició, la seva forma de funcionament, les
seves funcions, i l’assignació de recursos.
Les comissions o grups de treball són obertes a qualsevol persona que pertanyi a alguna
de les entitats membres de la Federació. Les comissions també són obertes a totes
aquelles persones i entitats que participin dels seus objectius de treball i n’acceptin el seu
sistema de funcionament.
El Consell de la Federació s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de
treball, els encarregats de les quals podran presentar un informe regularment.

E.— EL PROCEDIMENT DEL RÈGIM DISCIPLINARI
Article 26è. — RÈGIM DISCIPLINARI
L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis 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, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o
comunicació. La junta directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i
proposa la resolució, amb audiència prèvia de la persona presumptament infractora. La
resolució final, que ha de ser motivada, l'adopta aquest òrgan de govern.
Els socis sancionats 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.
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V. PATRIMONI, PRESSUPOST I GESTIÓ ECONÒMICA
Article 27è.— PATRIMONI INICIAL
En el moment de la seva fundació, la Federació no gaudeix de patrimoni.

Article 28è.— GESTIÓ ECONÒMICA I RECURSOS
Els recursos econòmics de la Federació es nodreixen de:
1. Principalment, de les activitats o accions derivades de la Federació
2. Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres, que seran quotes
que puguin ser assumibles per totes les entitats membres
3. Les subvencions i aportacions oficials o particulars.
4. Les donacions, les herències o els llegats.
5. Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.
6. La venda de productes o serveis de marxandatge de la Federació.
No es podran acceptar donacions de partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials,
ni d’entitats vinculades a les anteriors o bé d’entitats que puguin tenir conflictes d’interessos
amb la Federació SOS Costa Brava. S’establirà per Reglament un codi ètic per a
donacions, herències i llegats.

Article 29è. — L’EXERCICI ECONÒMIC
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

VI. DISSOLUCIÓ, FUSIÓ, FEDERACIÓ
Article 30è.— DISSOLUCIÓ, FUSIÓ, FEDERACIÓ.
La dissolució, la fusió o la Federació serà acordada per l’Assemblea General, convocada
amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.
1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures
oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de la Federació, com a la
finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui
necessari.
3. La responsabilitat dels membres de la Federació queda limitada a complir les
obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. L’Assemblea General decidirà la destinació del romanent net que resulti de la
liquidació, que es podrà repartir a parts iguals entre les diferents entitats membres o
bé donar a una entitat catalana sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial
d’actuació de la Federació, hagi destacat en la realització d’activitats anàlogues a les
estatutàries d’aquesta Federació i que persegueixi els mateixos fins.
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5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats
anteriors d’aquest mateix article són competència del Consell Federal si l’Assemblea
General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment
designada.
6. Un cop dissolta la Federació de SOS Costa Brava, ningú podrà utilitzar els drets de
nom, marca o reputació d’aquesta.

A Girona, a 17 de juliol de 2021

Sergi Nuss i Girona
(President)

Marc Blasco i Bas
(Secretari)
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