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FEDERACIO CATALANA DE DONANTS DE SANG

ESTATUTS SOCIALS

Article 1.

La Federació Catalana de Donants de Sang tindrá el carácter d'agrupació
sense ánim de lucre entre les associacions que la integren, per a la
cooperació, promoció idefensa del seus interessos.

Article 2.

L'acció federativa respectará I'autonomia de cadascuna de les Associacions
membres, no podent introduir-se en els assumptes interns d'aquestes,
sempre que no afectin als interessos de la majoria.

Article 3.

La Federació es fonamenta en el principi d'igualtat de les associacions
sobiranes que la integren.

Article 4.

L'adhesió o separació de cada associació a la Federació, sense perjudici del
que disposen els presents Estatuts, será completament lliure ivoluntária.

Article 5.

A I'empar de l'article 22 de la Constitució i d'acord amb la Llei 412008, de 24
d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques, la Llei orgánica 112002, de 22 de marg, reguladora del dret
d'associació (BOE núm. 73, de 26 de marg), i els seus estatuts, i amb la
dCNOMiNACió dE ..FEDERACIÓ CATALANA DE DONANTS DE SANG", ES

va constituir per temps indefinit una Federació d'ámbit territorial de
Catalunya, amb personalitat jurídica própia, sense ánim de lucre i que es
regeix pels presents Estatuts i les disposicions legals que siguin aplicables.
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Article 6.

El domicili de la Federació s'estableix, fins disposar d'una seu social fixa, a
I'Hospital Universitari de Girona "Dr. Josep Trueta", Av. de Franga, s/n-
17007- Girona. El trasllat de lloc del domicili social de la Federació es podrá
fer en qualsevol moment, per acord de I'assemblea general, a proposta de la
Junta Directiva.

Article 7.

L'ámbit territorial de la Federació será el de Catalunya, essent dintre
d'aquest ámbit on desenvoluparan les activitats socials.

La Federació podrá integrar-se en les organitzacions que dintre de l'ámbit de
I'Estat Espanyol existeixin o puguin formar-se en un futur. En aquest sentit,
també podrá integrar-se, donant compliment a les disposicions legals vigents
sobre la matéria, en organitzacions de carácter internacional que
persegueixin fins idéntics als de la Federació o als de les organitzacions de
les que formi part.

També, amb independéncia de la dels seus associats, la Federació té
personalitat jurídica plena d'obrar, podent en conseqüéncia, realitzar i

celebrar tota mena d'actes i contractes en qualsevol lloc de l'Estat espanyol.

Article 8.

Són fins de la Federació els següents:

l. Agrupar totes les Associacions de Donants de Sang de Catalunya en una
sola, i diferenciades només per la seva radicació geográfica i anagrama, així
com estimular al seu desenvolupament i perfeccionament.

2. Representar-les en els assumptes de la seva competéncia davant els
organismes de l'ens autonómic i, molt especialment, en el que concerneix a
la Conselleria de Salut.

3. Establir relacions, promoure i executar totes aquelles gestions que
s'estimin d'interés amb persones, associacions, organismes i empreses, al
servei dels fins que li son propis.

4. Facilitar I'assessorament i el intercanvi d'experiéncies per divulgar i

fomentar la donació de sang i contribuir a la millor organització interna de les
entitats federades amb estudis, propostes itreballs d'interés general.
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5. Orientar, planificar i programar els mitjans adequats de difusió i

propaganda, de la raó de ser i dels objectius de les Associacions federades i

dur a terme quantes accions de promoció, organització i estímul es
considerin útils al servei dels seus fins segons els programes de treball i

pressupostos aprovats per I'assemblea general de la Federació.

6. Vetllar pel bon ús de la sang donada altruísticament per la ciutadania.

7. Demanar al Banc de Sang i Teixits i als organismes pertinents la máxima
informació relacionada amb l'hemodonació pel que fa referéncia a les
novetats técniques i sanitáries relacionades amb els donadors de sang.

8. Col.laborar estretament amb el Departament de Salut i el Banc de Sang i

Teixits per tal de desenvolupar amb la máxima eficiéncia el foment de la
donació de sang.

Article 9.

L'activitat de la Federació es circumscriu expressament als fins anomenats a
I'article anterior. Per tant, els fons económics que constitueixin els seus
ingressos i donin el pressupost de despeses, només podran ser utilitzats
estrictament per al servei dels fins previstos en els objectius fixats i en la raó
d'esser de les entitats federades de donants de sang.

Article 10.

Els membres de la Federació podran ser d'una de les tres classes següents:
o De número
o Protectors
. Honoraris

a) Son membres de número les Associacions de Donants de Sang
constituides legalment en representació de la seva @marca, que mitjangant
acord de les seves respectives assemblees generals decideixin incorporar-
se a aquesta Federació.

b) Seran membres protectors les persones naturals o jurídiques que, de
manera ocasional o regular, ajudin a la Federació a la realiZació dels seus fins i així

siguin reconegudes per I'Assemblea General, prévia proposta d'un "membre de
número idictamen de la Junta Directiva".
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c) Seran membres honoraris les persones o entitats que se signifiquin
especialment en I'ajut i col'laboració als fins de la Federació i així siguin
anomenats per lAssemblea General.a proposta de la Junta Directiva.

Article 11.

Per a poder ingressar en la Federació s'haurá de sol'licitar per escrit a la
Junta de Govern. A I'escrit de sol'licitud d'ingrés I'entitat peticionária
adjuntará la documentació següent:

a) Certificat de I'acord de la seva Assemblea General de sol'licitud d'ingrés
en al Federació.

b) Relació nominal dels membres de la seva Junta Directiva, amb les seves
dades personals.

c) Cópia dels Estatuts de l'associació, amb el document acreditatiu de la
seva inscripció en el registre d'Associacions.

d) Tota aquella altra documentació que cregui oportú exigir la Junta de
Govern de la Federació.

Dins el termini de dos mesos, la Junta Directiva acordará sobre I'admissió de
l'Associació sol.licitant. Si I'acord fora negatiu, es faran constar els motius
per escrit que el fonamenten, així com el resultat de la votació. En aquest
cas, l'associació sol'licitant podrá recórrer davant I'Assemblea General, la
resolució de la qual també haurá de ser motivada i será inapel'lable, llevat
del que disposen les lleis. En la sessió de I'Assemblea General será
escoltada l'Associació interessada.

Article 12.

Es perdrá la condició de membre de la Federació en els següents casos:

a) Per voluntat própia, mitjangant escrit a l'efecte adregat al President de la
Federació, exposant els motius de la baixa. La baixa voluntária no adquirirá
plens efectes fins que sigui comunicada a I'Assemblea General.

b) Per I'incompliment de les obligacions económiques i d'altra naturalesa
derivades dels presents Estatuts.

c) Per expulsió derivada de la comissió de faltes molt greus a la moral,
convivéncia federativa o a les disposicions legals vigents.

d) Per qualsevol altra causa prevista a les lleis.
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L'acord de baixa per incompliment d'obligacions o d'expulsió per les causes
previstes a I'apartat c) dels presents, será acordada per la Junta Directiva i

ratificada per I'Assemblea General. En tot cas es donará audiéncia a
I'Associació interessada en la sessió de l'Assemblea General corresponent.

L'Associació que causi baixa, sigui quin sigui el motiu de la mateixa
respondrá, en la part que li correspongui, de les obligacions federatives
adquirides durant el seu període de permanéncia en la Federació.

Article 13.

Quan una Associació deixi de pertányer a la Federació per qualsevol motiu,
perdrá tots els drets que li corresponguin sobre aquesta o els seus béns i

drets, els quals restaran a favor de la Federació.

Article 14.

Les Associacions membres de la Federació tindran els següents drets:

1) Les de número

a) Assistir amb veu i vot a les sessions de I'Assemblea General.

b) Poder ser elegits els seus socis, que compleixin les condicions exigides a
I'efecte, per als cárrecs directius de la Federació.

c) Gaudir dels beneficis de la seva afiliació: En cas que els beneficis foren
de tipus económic, es rebran en la part proporcional que els hi correspongui,
d'acord amb el barem aprovat a l'efecte per l'Assemblea General. El barem
esmentat s'elaborará tenint en compte com a criteri exclusiu la labor que
portin a terme.

d) Participar a les activitats de la Federació i beneficiar-se dels seus estudis,
assessorament, treballs i gestions. Tanmateix, rebre de la Federació
informació sobre assumptes relacionats amb la gestió de la sang i altres
avengos, en matéria social, económica i d'interés comú per a tots.

e) La Federació respectará la seva autonomia, no entrant en els seus
assumptes interns, llevat del cas que la seva mediació o arbitratge sigui
explícitament sol'licitada per l'Associació interessada. No obstant, la
Federació establirá un protocol de funcionament básic d'obligat compliment
per totes les Associacions federades amb la finalitat d'aconseguir el
funcionament óptim de I'ens federatiu.

Cada associació podrá fer constar als seus impresos, correspondéncia, etc.,
la seva condició de membre de la Federació, utilitzant el seu logotip.
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f) Els altres drets que els hi siguin reconeguts per les lleis, els presents
Estatuts, així com els derivats dels acords adoptats pels órgans de govern
de la Federació.

2. Els Protectors i Honoraris

a) Podran assistir a les Assemblees Generals, amb veu peró sense vot.
També podran formar part de les comissions de caire técnic.

Article 15.

Seran deures de les Associacions federades els següents:

a) Satisfer puntualment les quotes que estatutáriament es determinin.

b) Complir els presents Estatuts i els acords válidament adoptats pels
órgans de govern de la Federació.

c) Comprometre's amb les activitats de la Federació i participar-hi per
assolir-les.

c) Totes les altres obligacions derivades de la vigent legislació.

Article 16.

La Federació no será responsable dels actes individuals que es realitzin per
qualsevol Associació federada. La Federació será responsable
exclusivament dels actes que realitzi, per mitjá dels seus órgans de govern,
sempre que aquests siguin conformes a dret i als presents Estatuts.

Article 17.

Les peticions de les Associacions membres a la Federació es formalitzaran
mitjangant escrit adregat al President de la Federació.

Cas que, a judici de la peticionária, la seva sol'licitud fora desatesa, podrá
demandar la seva inclusió en l'ordre del dia de la sessió més propera que
hagi de dur a terme I'Assemblea General. Aquesta petició s'haurá de
realitzar per algun mitjá que permeti la seva constáncia (correu certificat o
altres) amb una antelació mínima de 30 dies al de la realització de la sessió
de I'Assemblea General.

En tot cas les Associacions federades podran proposar la discussió per
l'Assemblea General d'assumptes per trámit d'urgéncia fins quaranta-vuit
hores abans de la sessió de I'Assemblea General.
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Article 18.

La Federació no podrá exigir de les Associacions membres col'laboracions
que vagin en contra els interessos de les mateixes.

Així mateix la Federació no podrá realitzar o fomentar accions que
afavoreixin una o un grup d'Associacions membres en perjudici o
menyscapte d'altra o altres. Cas que I'actuació de la Federació dones com
conseqüéncia inevitable aquest perjudici, s'establirá un torn rotatori per tal
que sigui suportat en igual mesura per la totalitat de les Associacions
federades.

Article 19.

Els órgans de govern de la Federació seran els únics competents sobre
qüestions que afectin a aquesta, restant terminantment prohibit a les
Associacions federades i als seus socis difondre pels mitjans de
comunicació socials assumptes reservats a la competéncia d'aquests órgans
de govern.

Article 20.

La Federació será dirigida, governada i administrada per I'Assemblea
General com a órgan superior. La Junta Directiva tindrá funcions executives
per delegació de l'Assemblea General.

Article 21.

L'Assemblea General estará constituida per la totalitat de les Associacions
federades, qualsevol quina fora la seva funció específica. Els seus acords i

resolucions seran obligatóries per a tots els membres.

Alficle 22.

Les sessions de I'Assemblea General podran ser
extraordináries.

ordináries i

La sessió ordinária es durá a terme preferentment dintre del quart trimestre
de cada any, previ acord de la Junta Directiva.

Les sessions extraordináries es portaran a terme quan ho acordi la
Presidéncia, la meitat dels membres de la Junta Directiva ho a petició d'una
tercera part de les Associacions federades.
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En els dos darrers supósits, la petició es formulará per escrit al President de
la federació, fent constar a la petició, motius i ordre del dia. Aquest
convocará la sessió en el termini máxim de trenta dies següents al de la

recepció de la petició. Entre la data de convocatdria i la de celebració haurá
com a mínim quinze dies. Els requisits seran els mateixos que per
I'Assemblea General Ordinária.

En tots els casos la convocatória s'efectuará per mig de la Secretaria de la
Federació.

Article 23.

Les convocatóries de les sessions de I'Assemblea General es comunicaran
per escrit amb un termini de vint dies d'antelació i amb el corresponent ordre
del dia. Totes les Associacions signaran rebut del lliurament de la

convocatória a fi de que no hi hagi omissió possible.

Article 24.

Constituiran I'Assemblea General totes les Associacions federades a través
dels representants que tinguin a bé designar, per acord formal de les
respectives Juntes Directives reflectit en acta. Les persones escollides per
representar cada Associació, será preceptiu que, a la vegada, siguin
necessáriament membres actius de la seva Junta Directiva i sense
retribució.

Cada Associació federada tindrá un vot, amb independéncia del nombre
d'assembleistes assistents en representació de la Associació.

Podran ser assembleistes els majors de divuit anys.

Els representants d'una Associació podran delegar el seu vot per escrit a un
altre representant de la Junta Directiva de la mateixa o una altra Associació.
Les delegacions dels vots seran lliurades a la Presidéncia de la Federació
abans de l'inici de l'Assemblea.

Article 25.

Les sessions de l'Assemblea General es realitzaran per torn a les seus de
les Associacions federades.

Les sessions extraordináries es duran a terme allá on designi la Junta
Directiva de la Federació.
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Article 26.

La Presidéncia de I'Assemblea General correspon al President, el qual
dirigirá els debats i vetllará pel bon ordre de les sessions, posant el seu vist-
i-plau en les actes de les sessions que es redactin.

Article 27.

El Vicepresident de la Federació tindrá com a comesa la preparació de
l'Assemblea, la seva organització i la dels actes complementaris de la
mateixa que tinguessin lloc en la data corresponent. Vetllará per la dignitat
dels actes que s'organitzin, ostentará la representació de la Federació
davant les autoritats locals durant la celebració de I'Assemblea i tindrá cura
de que tots els assembleistes assistents siguin degudament atesos i

informats durant la seva estada en la localitat on es desenvolupi la sessió de
l'Assemblea.

Article 28.

El Vicepresident podrá delegar, en tot o en part, les seves funcions en la
persona que cregui convenient. En tot cas será ell el responsable directe
davant la Federació del compliment de les obligacions del seu cárrec.

Article 29.

L'Associació federada en la seu de la qual es celebri la sessió de
l'Assemblea col'laborará amb el Vicepresident amb l'organització de la
mateixa, sense que aixó signifiqui cap desplagament del compliment de les
obligacions i de els responsabilitats davant la Federació assignades a la
Vicepresidéncia.

Article 30.

En iniciar-se la sessió de I'Assemblea General, abans de comengar amb
l'estudi del primer punt de l'ordre del dia, el Secretari de la Federació, que al
propi temps ho será de I'Assemblea General, donará lectura de les
Associacions federades assistents i comprovará el quórum d'assisténcia.

Article 31.

Les assembles generals de la Federació, tant ordináries com
extraordináries, restaran válidament constituTdes en primera convocatória
quan estiguin presents en la sessió la majoria de les Associacions membres;
i en segona convocatória qualsevol quin sigui el nombre d'Associacions
membres concurrents, sempre que aquest sigui superior a tres. Entre la
primera i la segona convocatória hi haurá d'haver, com a mínim, un termini
de mitja hora.
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Article 32.

Els acords de I'Assemblea General s'adoptaran per majoria simple de vots,
excepte en les següents matéries:

a) Disposició o alienació de béns immobles, declaració d'utilitat pública a
favor de la Federació i modificació dels Estatuts, que precisen del vot
favorable de les dues terceres parts de les Associacions membres presents
en la sessió.

b) La dissolució de la Federació precisará del vot favorable de cinc sisenes
parts de les Associacions federades, tot alló sense perjudici del que per a la
dissolució de la Federació es disposa als articles 49 ¡ 50 dels presents
Estatuts.

c) Tots els membres de la Federació restaran subjectes als acords de
I'Assemblea General, inclós els absents, els dissidents i els que encara que
presents, s'abstinguessin de votar.

Article 33.

Són competéncia de I'Assemblea General els següents:

a) Aprovació dels Estatuts i la seva modificació.

b) L'adquisició, gratuita o onerosa, per qualsevol títol de béns immobles.

c) Ratificació dels contractes de lloguer aprovats i formalitzats per la Junta
Directiva.

d) Contractació de préstecs.

e) Aprovació dels pressupostos de la Federació.

f) Aprovació dels comptes d'ingressos i despeses, el balang i I'inventari
anual.

g) Escollir els membres que ocuparan els cárrecs de la Junta Directiva de la
Federació.

h) Acceptar la baixa de les Associacions que la sol'licitin i imposar les
sancions que per faltes greus corresponguin.

i) Resoldre els recursos que contra actes de la Junta Directiva s'interposin,
així com aquells altres que siguin sotmesos a la seva consideració.

10
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i) Qualsevol altre assumpte que per la seva naturalesa hagi de ser resolt per
I'Assemblea General.

k) Discussió i decisió sobre propostes de les Associacions sempre que hagin
estat presentades per escrit a la Presidéncia deu dies abans, com a mínim,
de la celebració de I'Assemblea General, o sense aquest requisit quan es
tracti d'assumptes urgents, estimats així per la própia Assemblea General. No será
necessari aquest trámit per a la simple erposició de precs i preguntes.

l) Establir les línies d'actuació de la Federació i decidir sobre els programes
de treballs, activitats i feines executives que s'encomanin a la Junta
Directiva.

ll) Nomenament de membres honoraris i concessió de distincions
honorífiques prévia proposta.

m) Designació de la ciutat on s'hagi de celebrar la propera Assemblea
General Ordinária, procurant que cada any sigui una ciutat diferent.

Article 34.

L'Assemblea General, quan ho consideri convenient, podrá nomenar
censors de comptes.

Article 35.

La Junta Directiva es l'órgan de direcció, representació, gestió i

administració de la Federació.

Será l'encarregada de vetllar pels interessos federatius i executará els
acords de I'Assémblea General, complint els presents Estatuts.

Article 36.

Concretament, la Junta Directiva organitzará les activitats previstes en els
presents Estatuts, realitzará els ingressos i pagaments federatius i vetllará
per la difusió dels esforgos per a fomentar l'altruisme i augmentar la donació
de sang a Catalunya, tot aixó amb un estret lligam amb les Associacions
federades.

Article 37.

La Junta Directiva estará integrada per: President, Vicepresident 1r,
Vicepresident 2n, Secretari General, Vicesecretari General, Tresorer,
Vicetresorer i deu Vocals.

11
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Així mateix, podran formar part de la Junta Directiva, amb veu i sense vot,
els assessors técnics que es cregui convenient designar.

Tots els cárrecs de la Junta Directiva tenen carácter gratuit. En aquest
sentit, nomes es pagaran desplagaments.

Article 38.

La duració dels cárrecs será de quatre anys, podent ser reelegits fins un
máxim de vuit anys.

La renovació dels cárrecs será per meitats cada dos anys. En la primera
renovació es renovaran els cárrecs de Vicepresident 1r, Secretari General,
Tresorer i la meitat dels Vocals, per sorteig o desig voluntari.

Article 39.

Els candidats a qualsevol cárrec de la Junta Directiva seran proposats per
les Associacions federades. Aquestes únicament podran proposar un
candidat a membre de la Junta Directiva, sempre que no disposin d'un
representant en Ia mateixa, llevat del cas que el representant de l'Associació
proposant sigui un dels membres de la Junta Directiva objecte de renovació.

La candidatura haurá de ser mitjangant escrit de l'Associació proposant, en
el qual constará el nom i cognoms del candidat i el cárrec per al qual se'l
presenta.

Les candidatures es presentaran a la Secretaria de la Federació, amb una
antelació mínima de quinze dies a la data de realització de I'Assemblea
General. A tal efectes la Federació haurá d'anunciar la data de celebració de
I'Assemblea General amb una anticipació de 60 dies.

Article 40.

En el cas de cessament voluntari, defunció o qualsevol altre motiu que
comporti la pérdua de la condició de membre de la Junta Directiva,
I'Associació proposant de la persona que hagi deixat el cárrec nomenará un
substitut per tal que ocupi el cárrec vacant fins l'acabament del mandat
corresponent al membre de la Junta Directiva substituil.
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Article 41.

Per poder exercir un cárrec de la Junta Directiva será precís:

a) Ser major d'edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar inclós en els
motius d'incompatibilitat establerts per la legislació vigent.

a) Ser membre de la Junta Directiva d'una de les Associacions federades.

b) No haver esta expulsat de cap d'elles.

Article 42.

El mandat dels membres de la Junta Directiva acabará d'acord amb el
previst a I'article 38, als quatre anys de la seva elecció.

Seran també motius d'acabament el cessament voluntari, la defunció o
qualsevol altra circumstáncia que impedeixi el normal desenvolupament de
les seves funcions.

Podrá ser motiu d'acabament I'aprovació d'una moció de censura acordada
per l'Assemblea General de la Federació.

Article 43.

La Junta Directiva es reunirá quantes vegades sigui necessari i al menys un
cop al mes o quan ho consideri convenient el President. Tanmateix aquesta
Junta quedará válidament constituida per prendre acords, necessáriament
amb l'assisténcia del President o membre que estatuáriament el substitueix,
del Secretari General o membre que estatuáriament el substitueix i, com a
mínim la meitat més un dels seus components. Tots els acords es prendran
per majoria i, en cas d'empat, decidirá el vot del President.

La convocatória als membres de la Junta Directiva s'haurá d'efectuar de
forma que permeti la seva constáncia.

Article 44.

Els acords de la Junta Directiva s'adoptaran per majoria de vots dels
membres presents, decidint en cas d'empat el vot de qualitat del President.

Article 45.

La Junta Directiva desenvolupará l'actuació de la Federació dintre del
pressupost aprovat anualment per I'Assemblea General, gaudint de les més
amplies facultats per a l'ús dels recursos económics federals.
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L'autorització de despeses i disposició de fons, requerirá la signatura de al
menys dos dels cárrecs següents: President, Vicepresident, Secretari i

Tresorer.

Article 46.

Són altres atribucions de la Junta Directiva:

a) Representar la Federació davant dels organismes que calgui, tant
autonómics com estatals.

b) Convocar les Assemblees Generals i complir i fer complir els seus acords.

c) Presentar a I'Assemblea General estudis, programes i projectes
d'activitats, així com dades i estadístiques del treball de les Associacions i

les propostes i orientacions que procedeixin, així com els pressupostos
d'ingressos idespeses de la Federació.

d) Promoure actes, treballs i campanyes seguint les línies d'actuació i plans
aprovats per l'Assemblea General, que contribueixin a I'estímul de
I'hemodonació i el millor coneixement i difusió de la raó de ser i fins socials
de les Associacions de donants de sang.

e) Conéixer els problemes que puguin presentar les diferents Associacions i

tractar la seva possible solució promovent l'ajut irealitzant les gestions que
calguin.

f) Estudiar les possibles col'laboracions amb altres Associacions de Donants
de Sang.

g) Crear comissions técniques o de treball per a I'estudi de problemes i

projectes concrets.

h) Decidir i aprovar l'ús dels fons de la Federació i la correcta aplicació del
pressupost de despeses.

i) Sol'licitar dels membres de la Junta Directiva amplia informació sobre
qualsevol assumpte esdevingut en la seva Associació, i que pel seu caire
pot implicar interés per a la Federació determinant la política idónia
d'actuació.

j) Seleccionar i contractar el personal que sigui necessari per al despatx de
la Federació, i sempre, basant-se en la proposta presentada pel Secretari
General de la Federació.

k) Tots els altres actes de representació, gestió, administració i govern de la
Federació, que no estiguin expressament reservats a l'Assemblea General.
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Article 47.

L Amb independéncia de les funcions i atribucions que I'Assemblea General
i la Junta Directiva acordin delegar en la Presidéncia de la Federació, seran
funcions própies del President:

a) Representar a la Federació en tots els actes, fins i tot els judicials.

b) Portar la firma de la Federació.

c) Presidir les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

d) Presidir els actes organitzats per la Federació.

e) És responsable de la bona marxa i progrés de la Federació.

f) Aquelles altres previstes pels present estatuts i les lleis.

2, En els mateixos termes de I'apartat anterior, seran funcions del
Vicepresident:

a) Substituir al President en cas d'abséncia, malaltia o vacant.

b) Les que li siguin delegades pel President.

c) Aquelles altres previstes pels presents Estatuts.

3. Tanmateix seran funcions del Secretari General:

a) Portar els llibres registre de la Federació.

b) Será responsable de la gestió administrativa de la Federació.

c) Emetrá, amb el vistiplau del President, els certificats dels actes i acords.

d) Les altres fixades als presents Estatuts.

4. Tanmateix seran funcions del Tresorer:

a) La gestió económica de la Federació.

b) Les altres fixades als presents Estatuts.

5. Els Vocals exerciran les funcions que els hi siguin encarregades per la
Presidéncia i la Junta Directiva.
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6. El Vicesecretari i el Vicetresorer, substituiran en casos d'abséncia,
malaltia o vacant al Secretari General i Tresorer, respectivament.

7. La Junta Directiva podrá designar comiss¡ons integrades per diversos
membres de la mateixa per al desenvolupament de tasques concretes. En
les comissions esmentades podran incorporar-se altres persones no
membres de la Junta Directiva, designades per aquesta per l'especial
cone¡xement o dedicació que tinguin sobre la matéria concreta.

8. La Junta Directiva podrá contractar personal per a les tasques
administratives própies de la Federació.

Aquest personal exercirá les seves activitats dins dels límits establerts per la
Junta Directiva i en contacte directe amb el Secretari General de la
Federació o amb qui, en qualsevol moment, el substitueix.

Article 48.

La Federació es crea sense patrimoni fundacional.

Els recursos económics amb els que compta la Federació són:

a) Les subvencions i donacions que per qualsevol motiu pugui rebre la
Federació, d'Administracions públiques, qualsevol empresa i particulars.

b) Els altres ingressos que es rebin per qualsevol altre concepte.

Article 49.

El pressupost de la Federació s'elaborará per part de la Junta Directiva per a
un període d'un any natural. Es presentará equilibrat en ingressos i

despeses, havent de ser aprovat per I'Assemblea General. Portará una
comptabilitat d'acord a les normes específiques que li siguin aplicables, el
qual permetrá d'obtenir la imatge fidel del seu patrimoni, del resultat i de la
situació financera de I'entitat, i redactará un inventari dels seus béns.

Tanmateix I'exercici económic coincidirá amb l'any natural i quedará tancat
al 31 de desembre de cada any.

La Federació, si fos declarada d'utilitat pública, rendirá els comptes anuals
de I'exercici anterior amb tots els requisits legals, en el termini dels sis
mesos següents al seu acabament, i presentará una memória descriptiva de
les activitats realitzades durant el mateix, davant l'organisme competent.
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La Federació respondrá de les seves obligacions amb tots els seus béns
presents i futurs. Les Associacions federades no respondran dels deutes de
la Federació.

Article 50.

L'autorització de despeses i el moviment de fons, la seva regulació ha
quedat establerta al parágraf segon de I'article 45 d'aquests Estatuts.

Article 51

L'órgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sócies.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les
sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a I'expulsió
de I'associació de la Federació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüéncia d'una
denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena
un instructor, que tramita I'expedient sancionador i proposa la resolució en el
termini de 15 dies, amb audiéncia prévia del presumpte infractor. La
resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts
dels membres de la Junta Directiva, I'adopta aquest órgan de govern també
dins d'un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta
Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern
estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general
que tingui lloc. No obstant, l'acord de baixa definitiva de la federació per a
qualsevol de les asgociacions membres, I'haurá d'adoptar I'assemblea
general a proposta de la junta directiva (relacionat amb I'article 12).

Article 52.

La Federació es constitueix per temps indefinit i no podrá dissoldre's mentre
desitgin pertányer a la mateixa un mínim de tres Associacions federades.
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Per a la seva dissolució, será necessari l'acord amb el vot favorable de 2/3
parts dels assistents a l'Assemblea General Extraordinária que es
convocaria a l'efecte. També es podrá dissoldre per les causes
determinades a I'article 39 del Codi Civil i per senténcia judicial en ferm.

Article 53.

En cas de dissolució de la Federació, s'obrirá un període de liquidació, fins
la fi del qual I'entitat conservará la seva personalitat jurídica.

Els membres de la Junta Directiva, en el moment de la dissolució es
convertiran en liquidadors, excepte que l'Assemblea General convocada per
aquest fi, designi a tres o més liquidadors, o el jutge que, en el seu cas va
acordar la dissolució. designi liquidadors.

Els liquidadors tindran les facultats i realitzaran les gestions establertes a la
Llei Orgánica 112002, de 22 de marg, reguladora del Dret d'Associacions, o
la normativa vigent en el moment de la dissolució.

El patrimoni de la Federació que resti després de liquidats la totalitat dels
deutes, revertirá a favor de les Associacions federades en el moment de la
dissolució.

Primera.

La Federació podrá dotar-se d'un Reglament per tal de desenvolupar i

complementar els presents Estatuts.

Correspondrá a I'Assemblea General I'aprovació del Reglament, a proposta
de la Junta Directivá.
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DILIGÉNCN D'APROVACIÓ:

Per la present faig constar, que aquests nous Estatuts de la ,,Federació

catalana de Donants de sang", van ser aprovats en I'Assemblea General
Extraordinária d'assoc¡ats, de data 14 de juny de 2009 celebrada a la ciutat
de BARCELONA. Ho certifico.

Girona, 30 de juny de 2009

Vist iplau

El president

Marc lbars i Badia

Núm. d,inscripció 8

Data Resolució 23tO2t2O1O

Secció la del Registre de G¡rona
Lad¡recrora¿a"sGññE
Data 23 de febret de 2O1o

El secretari general

General¡tat de Catalunve
Oepartament de Justící;
tierve¡s Terr¡torials de Girona

dg
FÑot
o$6rñ;

Fr
.ó.q

x<do
dg.
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KIfñ Generalitat de Catalunya
[llü oepartament de Justícía

Serveis Territorials de Girona

RESOLUCIO

Expedient instrull arran de la sol'licitud, presentada pel senyor Marc lbars Badia i altres,
d'inscripció de la modificació d'estatuts de I'associació denominada Federació d'Entitats de
Donants de Sang de Catalunya en el Registre d'Associacions del Negociat d'Entitats
Jurídiques dels Serveis Territorials del Departament de Justícia a Girona.

Relació de fets

1. En data 2210112010, el senyor Marc lbars Badia presenta una sol'licitud d'inscripció, en el

Registre d'Associacions, de la modificació d'estatuts de I'associació denominada Federació
d'Entitats de Donants de Sang de Catalunya, de Girona, inscrita amb el núm. 8 de la

secció1" del Registre de Girona, i hi adjunta el certificat de I'acta de I'assemblea de data
i els nous estatuts expedits pel secretari de I'entitat amb el vistiplau del president.

2. La modificació afecta básicament la denominació, que en endavant será Federació
Catalana de Donants de Sang.

Fonaments de dret

L'article 22 de la Constitució espanyola.

L'article 118.1 de I'Estatut d'autonomia de Catalunya.

La Llei orgánica 112Q02, de 22 de marg, reguladora del dret d'associació.

La Llei 412008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques.

El Decret 206/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i

funcionament del Registre d'Associacions.

Pel fet que a la documentació presentada no consta cap referéncia al títol relatiu al domicili
social, no es pot justificar ni presumir, basant-se només en aquesta Resolució, cap dret de
I'entitat sobre el domicili esmentat.

S'han complert les disposicions vigents en la tramitació de I'expedient i aquests Serveis
Territorials són competents per resoldre sobre la procedéncia de la inscripció sol'licitada,
considerant que les activitats relacionades amb els seus fins es duran a terme segons les
normes que específicament les regulin, mitjangant I'obtenció, si escau, dels permisos o les
llicéncies pertinents.

Per aixó,

RESOLG:

lnscriure en el Registre d'Associacions de la Generalitat la modificació esmentada, en els
termes transcrits en els nous estatuts que s'adjunten.

Güell, 89
17005 Girona
Tel. 972 40 58 00
Fax 972 40 58 59
sggirona.dj@gencat.cat
www. gencat.caVjusticia

1t2
Document: V0237J49Y28O60s

Document electrónic administratiu garantit amb signatura electrónica amb certificats de l'Agéncia Catalana
de Certificació. La política de signatura aplicable és 'Condicions técniques de signatura electrónica dels
actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informátic del Registre Electrónic de la
Direcc¡ó General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya'."
Aquest document es pot consultar a la web http://www.gencat.caUjusticia/entitatsjuridiques/consulta



Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Serveis Territorials de Girona

Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, lalles personaies interessada/es
hi poVden interposar recurs d'algada davant de la consellera de Justícia, en el termini d'un
mes a comptar de I'endemá de la seva notificació, o qualsevol altre recurs que consideri/n
convenient per a la defensa dels seus interessos.

El recurs d'algada es podrá entendre desestimat si al cap de tres mesos d'haver-se
interposat no se n'ha notificat la resolució. Només en aquest cas, lalles persona/es
interessada/es podráian interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de sis
mesos a comptar de I'endemá que s'hagi produll I'acte presumpte desestimatori del recurs,
davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Girona, 23 de febrer de 2010

Directora dels Serveis Territorials de Justícia

: i j r I !

'i

I til a .!' ..1.t:!tt:::,:

M. Carme Sitjes Bosch

Generalitat de Catatunya
Departament de Jusilcia
Serveis Territorials de Girona
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Document: V0237J49Y28O60s

Documenl electrónic adm¡nistraliu garantit amb signatura electrónica amb certificats de l'Agéncia Catalana
de Certificació. La política de signatura aplicable és 'Condicions técniques de s¡gnatura electrónica dels
actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informátic del Registre Electrónic de la
Direcc¡ó General de Dret i EntitatqJurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya'."
Aquest document es pot consultaÉa la web http://www.gencat.caV.justicia/entitatsjuridiques/consulta

Güell, 89
17005 Girona
Tel. 972 40 58 00
Fax 972 40 58 59
sggirona.di@gencat.cat
www. gencat.caV¡usticia



ililililililililil|il|ilililIIlilililillltiltilililllllllIlill
c17204058
FEDERACIO D EI,IIITATS
DE CATALI'Ii¡YA
AV DE FRAIrcA
L7OO7 GIRONA GIROIüA

IDENTIF¡CAC;ON F¡SCAL
M¡MST=3|O OE :tt¡tcMtA .l ii.qcteNoA

DthEcó¡oN cEllsiAL tE :lrFcRlltATicA TatBUT.lRlA

CadiEo. de idenl.ific¡cicn, G173r=¡4OSB

giirn;,:s¡,¡¡ FEDEF:ADIO D 5¡¡TiTATS DE DONANTS DE
) SANG DE CATALUNYA

la¡cn i..::¡r

l¿r:;ü::i; CF: FRANCIA (¡-JOSF ALVAfiEZ CA)
scc¡¿r GIF:CINA lTCOz üEi?üNA

ic¡:¡c::,: CR FF:AFJüIA {HOSP ALVAR€Z CA}
:¡sc;¡ GIRONA i7Aú7 gEpüt\¡A
¡c:ir:c:c :.'¡¿:cal Jñ.i;üO(t
¡c;i.¡s;.:,:.:" 176ÚC

Admon: 17600
DE DOI\IAITIS DE SAI\¡G

&


	PORTADA Estatuts Federació Ca...
	Dossier Estatuts Fed.
	Resolucion 1-2
	NIF Federació

