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Cap I la denominació, els fins i el domicili
A efectes d'organització interna es designarà com domicili per a rebre notificacions i
correspondència general el seu social d'alguna de les entitats membres de la federació.
Cap II els membres de la Federació, els seus drets i les seves obligacions
S'entra a formar part de la federació:
 Prèvia sol∙licitud per escrit quinze dies abans de l'assemblea més pròxima de la
Federació.
 Presentant document d'aprovació de l'assemblea de l'entitat que vol entrar a formar
part de la federació, nomenant al representat que participarà.
 Estar en consonància amb els objectius de la federació.
Cap IV la junta directiva
Els membres de la junta han de governar durant 4 anys tot i que cada dos anys
s'hauran de renovar de forma alterna la meitat de la junta.
La junta es reuneix com a mínim tres vegades a l'any el segon mes de cada
quadrimestre (febrer, maig octubre). Les reunions ordinàries podran ser convocades per
qualsevol dels membres de la junta.
Es podrà convocar de forma extraordinària quantes vegades sigui necessari per
qualsevol membre de la junta.
Els càrrecs a la junta són nominatius, vol dir que l'entitat ,de la qual hi ha una persona en
representació, no ostenta el càrrec.
Les vacants que es produeixen a la junta directiva fins que no sigui convocada la
propera assemblea seran cobertes provisionalment per qualsevol membre de la
federació que decideixi la junta.
Cap VI la secretaria i la tresoreria
La documentació de la federació estarà en un arxiu virtual (dropbox) compartit amb tots
els membres de la junta.

Cap VII les comissions o grups de treball
Per a realitzar la tasca prioritària de la federació,que és la gestió del casal de barri del
Pou de la figuera hi ha organitzat els següent espai de treball:
Grup motor
Està constituït per membres representants de les entitats actives de la federació, per
membres de grups formals o informals que participen del Casal, per veïns/es que facin
ús del casal i per l'equip de dinamització contractat.
Els requisits per a pertànyer a aquest grup motor són tenir un vincle amb el Casal, voler
participarhi i mantenir la continuïtat dins la trajectòria del grup, que vol dir que com a
mínim assistir a les reunions del grup motor una vegada al mes.
El grup motor està obert a la participació puntual de persones vinculades que vulguin a
venir a plantejar temes. L'accés a aquest espai no està tancat a ningú, però s'insisteix en
què serà la mateixa presència i continuïtat de l'entitat o persona la que defineixi el seu
grau d'implicació i de legitimitat dins el grup motor.
Aquest òrgan es reuneix de manera periòdica (setmanal o quinzenalment) per tal de
resoldre tant punts del funcionament quotidià del Casal que el personal no hagi pogut
tirar endavant per sí mateix (prioritats de programació, conflictes, temes delicats...) com
altres qüestions més de fons (propostes de nous projectes col∙lectius, revisió de
normes...).
Funcions:
 Revisió de la marxa del funcionament del casal
 Programació i comunicació
 Reunió de treball amb el personal contractat
 Reunions amb les tècniques del districte
 Convocatòries de les trobades obertes
Espai de trobada
Convocat públicament i en horari accessible, amb una periodicitat bimensual convocat
pel grup motor.
Funcions: informació, consulta, deliberació i crida a participar a l'organització d'activitats
conjuntes (cicle de cine, Festa Major...) amb el col∙lectiu que forma la base del Casal.
És un espai on tothom pot opinar i aportar idees per la millora del funcionament del casal
de barri.
Equip de dinamització amb relació contractual

Funcions: s'encarrega, del funcionament operatiu del Casal: coordinació i preparació de
la graella d'activitats, recepció (presencial, telefònica, per correu electrònic) i atenció a
usuaris, formació en l'ús dels materials del Casal, comprovació del seu estat un cop
acabada l'activitat, etc.
Comissió de comunicació.
Pot formar part una persona que estigui vinculada al casal i que traspassa la tasca al
grup motor.
Funcions: vetllar per la comunicació en les xarxes i els processos de difusió de les
activitats.
Cap VIII el règim econòmic
1. Les entitats membres de la federació en l'actualitat i fins que no es digui el contrari per
decisió de l'assembla no paguen cap quota.
2. Donat que reben subvencions per part de l'administració publica la tresorera haurà de
realitzar la justificació econòmica i tenir cura de l'auditoria.
Cap IX el règim disciplinari
Faltes lleus
Participants:
• La falta de respecte vers els altres membres participants.
• No complir amb la normativa establerta sempre que no es derivi en conseqüències
rellevants per a la gestió del casal ni per a cap dels membres implicats.
Membres de la federació:
• Fer abús de poder o autoritat en la utilització del casal per ser membre de la federació.
Faltes greus
Participants:
• Maltractar els elements propietat del casal.
• L'actitud inadequada i reiterada durant les activitats sempre que se'n derivin
conseqüències rellevants pels participants del casal.
• No complir amb la normativa establerta reiteradament sempre que se'n derivi en
conseqüències rellevants per a la gestió del casal ni per a cap dels membres implicats.
• Cobrar o sol∙licitar quota per la realització d'activitats en el casal.
Membres de la federació:
• No observar el degut secret en tots aquells assumptes que es coneguin per raó del
càrrec o de les tasques assignades.
• Abús d'autoritat i la usurpació de funcions.
Faltes molt greus
Participants:

• Cobrar als participants de l'activitat de forma reiterada per part dels monitors de
l'activitat.
• El consum i promoció de consum de substàncies que alterin el comportament de les
persones sense l'autorització prèvia del casal.
Membres de la federació:
• Ús indegut dels fons econòmics de la federació.
• Falsedat sobre els documents referents de la federació.
• Sostracció dels fons.
• No complir les sancions imposades per falta greu.
• Fer activitats o mantenir actituds contràries a la finalitat de la Federació.
• La inclusió de dades falses en sol∙licituds d'ingrés.
• Els actes que tinguin com a finalitat l'alteració dels resultats de les votacions.

Sancions
Falta lleu
• Amonestació verbal o escrita.
Falta greu
• Amonestació escrita.
• La restitució econòmica quan s'escaigui.
• La privació dels drets dels usuaris/participants per un període determinat pel grup
motor.
Falta molt greu
• Privació dels drets dels usuaris/participants i membres de la federació per un període
d'un a dos anys.
• La restitució econòmica quan s'escaigui.
• La pèrdua de la condició d' associat

Principi general del règim disciplinari:
Els afectats per l'aplicació del règim disciplinari tenen drets a ser escoltats i presentar les
al∙legacions que considerin oportunes.

