ESTATUTS DE LA XARXA PER A LA CONSERVACIÓ DE LA NATURA
TÍTOL I ʹ DENOMINACIÓ, FINALITATS, ÀMBIT I DOMICILI
Article 1
>͛ƐƐŽĐŝĂĐŝſyĂƌǆĂĚĞƵƐƚžĚŝĂĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝ͕ŝŶƐĐƌŝƚĂĂůZĞŐŝƐƚƌĞĚ͛ĂƐƐŽĐŝĂĐŝŽŶƐĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ
de Catalunya amb número 27665, passa a denominar-se Associació Xarxa per a la Conservació
ĚĞůĂEĂƚƵƌĂ;ĞŶĞŶĚĂǀĂŶƚ͕yEͿ͕ŝƌĞŐƵůĂůĞƐƐĞǀĞƐĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐĚ͛acord amb el que estableix la Llei
ϰͬϮϬϬϴ͕ ĚĞ Ϯϰ Ě͛Ăďƌŝů͕ ĚĞů ůůŝďƌĞ ƚĞƌĐĞƌ ĚĞů ŽĚŝ ŝǀŝů ĚĞ ĂƚĂůƵŶǇĂ͕ ƌĞůĂƚŝƵ Ă ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶĞƐ
ũƵƌşĚŝƋƵĞƐ͖ ůĂ >ůĞŝ KƌŐăŶŝĐĂ ϭͬϮϬϬϮ͕ ĚĞ ϮϮ ĚĞ ŵĂƌĕ͕ ƌĞŐƵůĂĚŽƌĂ ĚĞů ĚƌĞƚ Ě͛ĂƐƐŽĐŝĂĐŝſ͕ ŝ ĞůƐ ƐĞƵƐ
estatuts.
Article 2
La XCN té ƉĞƌƐŽŶĂůŝƚĂƚ ũƵƌşĚŝĐĂ ƉƌžƉŝĂ ŝ ĐĂƉĂĐŝƚĂƚ ƉůĞŶĂ Ě͛ŽďƌĂƌ ƉĞƌ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌ ŝ ĚŝƐƉŽƐĂƌ ĚĞůƐ
seus béns i cabals i de les finalitats que es proposa.
Article 3
3.1. La XCN es proposa les finalitats següents:
a. /ŵƉƵůƐĂƌ ŝ ĨŽŵĞŶƚĂƌ ů͛ƷƐ ĚĞ ůĂ ĐƵƐƚžĚŝĂ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ ŝ la conservació privada com a
estratègies de conservació de la natura.
b. Impulsar i fomentar el voluntariat ambiental i la participació ciutadana.
c. Promoure la millora i el desenvolupament del marc legal, fiscal, econòmic i social per al
desenvolupament i enfŽƌƚŝŵĞŶƚĚĞůƐŵĞŵďƌĞƐĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂĐŝſŝůĞƐƐĞǀĞƐĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐ͘
d. Promoure mecanismes de finançament adequats a les necessitats dels membres de
ů͛ĂƐƐŽĐŝĂĐŝſ͘
e. WƌŽŵŽƵƌĞůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐ͕ƉƌŽĚƵĐƚĞƐŝƐĞƌǀĞŝƐĚĞůƐŵĞŵďƌĞƐĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂĐŝſ͘
f. WƌŽŵŽƵƌĞů͛ĞǆĐĞůͼůğŶĐŝĂĚĞ les organitzacions membres en la gestió, la qualitats dels seus
serveis, la utilització de noves tecnologies, la transparència i la comunicació.
g. Facilitar la formació i capacitació bàsica per a professionals i voluntaris de la conservació
de la natura.
h. DeƐĞŶǀŽůƵƉĂƌ ů͛ƷƐ ĚĞ ůĂ ĐƵƐƚžĚŝĂ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ ŝ ǀŽůƵŶƚĂƌŝĂƚ ĂŵďŝĞŶƚĂů Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ
ƉƌŽũĞĐƚĞƐƉŝůŽƚĚĞůƐŵĞŵďƌĞƐĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂĐŝſŝĚĞƉƌŽũĞĐƚĞƐĚĞƌĞĐĞƌĐĂĂƉůŝĐĂĚĂƉĞƌĂůĂ
conservació.
i. Establir i millorar els mecanismes actuals de relació de les entitats del tercer sector
ĂŵďŝĞŶƚĂů ŵĞŵďƌĞƐ ĚĞ ů͛ĂƐƐŽĐŝĂĐŝſ Ăŵď Ğů 'ŽǀĞƌŶ ĚĞ ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ ŝ ůĂ ƌĞƐƚĂ
Ě͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶƐWƷďůŝƋƵĞƐ͕ĂŝǆşĐŽŵĞƐĚĞǀĞŶŝƌĞůƐĞƵŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĞŶĞůƐăŵďŝƚƐƋƵĞĞůƐ
afecten com a sector.
j. Fomentar la responsabilitat social de les empreses i establir relacions de cooperació
ĂŵďĞůŵſŶƉƌŝǀĂƚŵĞƌĐĂŶƚŝůŝĂŵďĂůƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƚǌĂĐŝŽŶƐĚĞů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂƐŽĐŝĂůŝƐŽůŝĚăƌŝĂ͘
k. Promoure la col·laboració amb universitats, centres de recerca, mitjans de comunicació i
altres entitats.
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l.
m.

n.
o.

p.

Promoure la participació en xarxes de conservació de la natura a la Unió Europea i a
nivell internacional.
Incidir en el desenvolupament de polítiques públiques que tenen un impacte en la
conservació de la natura i que puguin contribuir a la millora de les organitzacions del
sector.
ĐŽŵƉĂŶǇĂƌŝĂƐƐĞƐƐŽƌĂƌĞůƐŵĞŵďƌĞƐĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂĐŝſĞŶůĂĚĞŶƷŶĐŝĂĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶƐƋƵĞ
generen greus conseqüències per a la natura.
Desenvolupar activitats de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional en
ů͛ăŵďŝƚ ĚĞ ůĂ ĐƵƐƚžĚŝĂ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚori, la conservació privada de la natura i el voluntariat
ambiental.
/ŵƉƵůƐĂƌ ƚŽƚĞƐ ĂƋƵĞůůĞƐ ĂĐĐŝŽŶƐ ƋƵĞ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŝǆŝŶ Ă ů͛ĂƐƐŽůŝŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ŵŝƐƐŝſ ĚĞ
ů͛ĂƐƐŽĐŝĂĐŝſ͘

3.2. La XCN durà a terme les següents activitats:
a.
b.
c.
d.

Organitzar actes públics, congressos, seminaris i formacions.
Realitzar campanyes de comunicació.
ZĞĂůŝƚǌĂƌĞƐƚƵĚŝƐŝŝŶĨŽƌŵĞƐƐŽďƌĞƚĞŵĞƐĚ͛ŝŶƚĞƌğƐƉĞůƐĞĐƚŽƌ͘
ƐƚĂďůŝƌ ƌĞůĂĐŝŽŶƐ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůƐ Ăŵď ů͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſ WƷďůŝĐĂ͕ WĂƌƚŝƚƐ WŽůşƚŝĐƐ ŝ ĂůƚƌĞƐ
agents socials i econòmics.
e. WĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŶĞůƐžƌŐĂŶƐĐŽŶƐƵůƚŝƵƐĚĞů͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſWƷďůŝĐĂ͘
f. Desenvolupar projectes.
g. ŽŶĂƌƐĞƌǀĞŝƐĂůƐŵĞŵďƌĞƐĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂĐŝſ͘
h. La conservació, recuperació i gestió dels béns immobles que formin part del patrimoni
de la XCN.
i.

Totes les altres activitats que es considerin oportunes per assolir els objectius
esmentats.

Article 4
ůĚŽŵŝĐŝůŝƐŽĐŝĂůƐ͛ĞƐƚĂďůĞŝǆĂůĂhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚĚĞsŝĐ͕ĂůĐĂƌƌĞƌ^ĂŐƌĂĚĂ&ĂŵşůŝĂŶƷŵĞƌŽϳ͕ϬϴϱϬϬ͕
Vic (Osona), Catalunya.
La XCN desenvoluparà les seves activitats majoritàriament a Catalunya, amb la possibilitat de
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌŽŝŵƉƵůƐĂƌƉƌŽũĞĐƚĞƐŝŝŶŝĐŝĂƚŝǀĞƐĞŶĚ͛ĂůƚƌĞƐŝŶĚƌĞƚƐĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐƉĂŶǇŽů͕ĞƵƌŽƉĞƵŽ
internacional, sigui en col·laboració amb altres entitats similars o per iniciativa pròpia.
Article 5
La XCN es constitueix per temps indefinit.
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TÍTOL II ʹ DDZ^>͛^^K//M͕/>^^h^Zd^/K>/'/KE^
Article 6
La XCN està formada per membres associats i membres col·laboradors.
6.1. Poden formar part de la XCN, com a membres associats, les entitats que compleixin amb els
requisits següents:
a. Tenir personalitat jurídica, pública o privada, i estar legalment constituïdes.
b. No tenir afany de lucre i/o finalitat de lucre, ni ser sectàries o discriminatòries.
c. Tenir entre les seves finalitats la conservació del medi ambient i/o la custòdia del
territori i/o el voluntariat ambiental.
d. Tenir una estructura i organització estable que inclogui mecanismes participatius que
assegurin el debat públic sobre les seves polítiques.
e. Acceptar els Estatuts i el Reglament de règim intern de la XCN.
f. ŽŵƉůŝƌĂŵďĞůƐƌĞƋƵŝƐŝƚƐĞƐƚĂďůĞƌƚƐĂů͛ĂƌƚŝĐůĞϲ͘ϮĚĞůƐĞƐƚĂƚƵƚƐ͘
6.2. També podran formar part de la XCN, com a membres col·laboradors, les persones
ũƵƌşĚŝƋƵĞƐƋƵĞ͕ŵĂůŐƌĂƚŶŽĐŽŵƉůŝƌĂůŐƵŶƐĚĞůƐƌĞƋƵŝƐŝƚƐĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϲ͘ϭĚ͛ĂƋƵĞƐƚƐƐƚĂƚƵƚƐ͕ĂŝǆşŚŽ
sol·licitin i es comprometin a contribuir amb col·laboracions personals o econòmiques al
compliment de les finalitats de la XCN.
Els membres col·laboradors han de complir amb els requisits següents:
a. Respectar els drets humans, els drets de la infància i els tractats i convencions relatius a
la lluita contra el racisme i la xenofòbia.
b. Complir amb la normativa vigent en matèria de medi ambient i salut pública.
c. Complir amb la normativa vigent en matèria laboral, de seguretat social, fiscal i relativa a
riscos laborals, tant a Espanya com en la resta de països on hi tingui activitat. En cas
Ě͛ŚĂǀĞƌ ĐŽŵğƐ ĂůŐƵŶĂ ŝƌƌĞŐƵůĂƌŝƚĂƚ͕ ŚĂƵƌĂŶ Ě͛ŚĂǀĞƌ ƌĞĚƌĞĕĂƚ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ
satisfactòria.
d. No tenir com a missió o objectiu principal la producció de productes o serveis que
perjudiquin la salut o tinguin efectes negatius en la conservació dels valors naturals,
culturals i paisatgístics.
e. No estar directament o indirectament relacionades amb la fabricació o el comerç
Ě͛ĂƌŵĞƐŽĚĞƋƵĂůƐĞǀŽůĂůƚƌĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƉĞŶƐĂƚƉĞƌĂĂĐƚĞƐǀŝŽůĞŶƚƐŽĚ͛ƷƐŵŝůŝƚĂƌ͘
Article 7
7.1. WĞƌƐĞƌĂĚŵĞƐĂ ĐŽŵĂŵĞŵďƌĞĚĞ ůĂyE͕ů͛ŽƌŐĂŶŝƚǌĂĐŝſŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚĂŚĂĚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂůĂ
Junta Directiva una sol·licitud que exposi les seves motivacions per formar part de la XCN i
adjuntar la documentació que estableixi el Reglament de règim intern.
7.2. >Ă:ƵŶƚĂŝƌĞĐƚŝǀĂƉƌĞŶĚƌăƵŶĂĚĞĐŝƐŝſƐŽďƌĞ ů͛ĂĚŵŝƐƐŝſĚĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝƚǌĂĐŝſŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚĂĞŶůĂ
primera reunió que tingui lloc després de la presentació de la sol·licitud, i la comunicarà en la
ƌĞƵŶŝſŵĠƐƉƌŽƉĞƌĂĚĞů͛ƐƐĞŵďůĞĂ'ĞŶĞƌĂů͘
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Article 8
Els drets que corresponen als membres de la XCN són els següents:
8.1. Són drets dels membres associats:
a. ƐƐŝƐƚŝƌŝƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĂůĞƐƌĞƵŶŝŽŶƐĚĞů͛ƐƐĞŵďůĞĂ'ĞŶĞƌĂů͕ĂŵďĚƌĞt de veu i
vot.
b. Elegir o ser elegit per als llocs de representació o exercici de càrrecs directius.
c. Exercir la representació que se li confereixi en cada cas.
d. Intervenir en el govern i en les gestions, així com en els serveis i les activitats de la XCN,
d͛ĂĐŽƌĚĂŵďůĞƐŶŽƌŵĞƐůĞŐĂůƐŝĞƐƚĂƚƵƚăƌŝĞƐ͘
e. ǆƉŽƐĂƌ Ă ů͛ƐƐĞŵďůĞĂ 'ĞŶĞƌĂů ŝ ůĂ :ƵŶƚĂ ŝƌĞĐƚŝǀĂ ƚŽƚ Ğů ƋƵĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌŝ ƋƵĞ ƉƵŐƵŝ
contribuir a fer més rica la vida de la XCN i més eficaç la realització dels objectius socials
bàsics.
f. Sol·licitar i obtenir inĨŽƌŵĂĐŝſ ƐŽďƌĞ ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſ ŝ ůĂ ŐĞƐƚŝſ ĞĐŽŶžŵŝĐĂ ĚĞ ůĂ :ƵŶƚĂ
Directiva o de les persones mandatàries de la XCN.
g. Rebre informació sobre les activitats de la XCN i participar-hi.
h. &ĞƌƷƐĚĞůƐƐĞƌǀĞŝƐĐŽŵƵŶƐƋƵĞƐ͛ĞƐƚĂďůĞŝǆŝŶŽƋƵĞĞƐƚŝŐƵŝŶĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſĚĞůĂyE͕ƐŽƚĂ
ůĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐƋƵĞƐ͛ĞƐƚĂďůĞŝǆŝŶĞŶĞůZĞŐůĂŵĞŶƚĚĞƌğŐŝŵŝŶƚĞƌŶ͘
i. Formar part dels grups de treball i comissions permanents o temporals.
j. Posseir un exemplar dels EstĂƚƵƚƐŝĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚĚĞƌğŐŝŵŝŶƚĞƌŶ͕ƵŶĐŽƉƐ͛ĂƉƌŽǀŝŶ͘
k. ^ĞƌĞƐĐŽůƚĂƚƐƉƌğǀŝĂŵĞŶƚĂů͛ĂĚŽƉĐŝſĚĞŵĞƐƵƌĞƐĚŝƐĐŝƉůŝŶăƌŝĞƐ͘
l. Consultar els llibres de registre i actes de la XCN.
8.2. Són drets dels membres col·laboradors:
Participar plenament de la vida assŽĐŝĂƚŝǀĂĚĞů͛ĞŶƚŝƚĂƚĂŵďĞůƐŵĂƚĞŝǆŽƐĚƌĞƚƐƋƵĞĞůƐŵĞŵďƌĞƐ
associats, excepte:
a. Exercir el dret a vot.
b. Elegir o ser elegit per a càrrecs directius.
c. Exercir la representació pública de la XCN.
Article 9
Els deures de les organitzacions membres de la XCN són:
a. Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries i al Reglament de règim intern aprovat
ƉĞƌů͛ƐƐĞŵďůĞĂ'ĞŶĞƌĂů͘
b. ŽŵƉůŝƌĞůƐĂĐŽƌĚƐĚĞů͛ƐƐĞŵďůĞĂ'ĞŶĞƌĂůŝůĞƐŶŽƌŵĞƐƋƵĞĂƐƐĞŶǇĂůŝůĂ:ƵŶƚĂŝƌĞĐƚŝǀĂ
per dur a terme aquests acords.
c. Satisfer puntualmĞŶƚůĞƐƋƵŽƚĞƐƋƵĞƐ͛ĞƐƚĂďůĞŝǆŝŶĂůZĞŐůĂŵĞŶƚĚĞƌğŐŝŵŝŶƚĞƌŶ͘
d. Mantenir la col·laboració que calgui en interès del bon funcionament de la XCN,
contribuir a la realització dels seus objectius i participar-hi activament.
e. Assistir a les reunions de ů͛ƐƐĞŵďůĞĂ͘
f. ŽŵƉůŝƌůĂƌĞƐƚĂĚ͛ŽďůŝŐĂĐŝŽŶƐĚĞƌŝǀĂĚĞƐĚĞůƋƵĞĚŝƐƉŽƐŝŶĂƋƵĞƐƚƐƐƚĂƚƵƚƐ͘
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Article 10
Són causa de baixa de la XCN:
a. >ĂǀŽůƵŶƚĂƚĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƚǌĂĐŝſŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚĂ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂĚĂƉĞƌĞƐĐƌŝƚĂůĂ:ƵŶƚĂŝƌĞĐƚŝǀĂ͘
b. No complir durant dos anys, consecutius o alterns, amb el pagament de les quotes
ĨŝǆĂĚĞƐƉĞƌů͛ƐƐĞŵďůĞĂĞŶĐĂĚĂŵŽŵĞŶƚ͕ƐĞŐŽŶƐůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĞůĞŐŝĚĂƉĞůŵĞŵďƌĞ͕ƚŽƚŝ
haver estat requerida de forma fefaent.
c. No complir les obligacions estatutàries.
d. Atribuir-se la representació o altres funcions de la XCN sense que la Junta Directiva les
hagi encomanat.
e. >͛ĞǆƉƵůƐŝſŽůĂƐĞƉĂƌĂĐŝſ͕ĂĐŽƌĚĂĚĂĐŽŵĂƌĞƐƵůƚĂƚĚ͛ƵŶĞǆƉĞĚŝĞŶƚƐĂŶĐŝŽŶĂĚŽƌ͕ƐĞŐŽŶƐ
allò que preveuen els Estatuts, el Reglament de règim intern i la normativa aplicable. La
ďĂŝǆĂ ĚĞ ů͛ĞŶƚŝƚĂƚ ŶŽ ƐƵƉŽƐĂƌă ĞŶ ĐĂƉ ĐĂƐ ů͛ĞǆŽŶĞƌĂĐŝſ ĚĞ ůĞƐ ƐĞǀĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚƐ ŝ
obligacions pendents fins al dia de baixa.

TÍTOL III- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
CAPÍTOL I ʹ ÒRGANS SOCIALS
a.
b.
c.
d.

Assemblea General
Junta Directiva
ComisƐŝſĚ͛ğƚŝĐĂ
Comissions i grups de treball específics

CAPÍTOL II ʹ ASSEMBLEA GENERAL
Article 11
11.1. >͛ƐƐĞŵďůĞĂ'ĞŶĞƌĂůĠƐů͛žƌŐĂŶƐƵƉƌĞŵĚĞůĂyE͕ŝůĞƐƐĞǀĞƐĞŶƚŝƚĂƚƐĞŶĨŽƌŵĞŶƉĂƌƚƉĞƌ
dret propi i irrenunciable.
11.2. Els membres de la XCN, reunitƐ ĞŶ ů͛ƐƐĞŵďůĞĂ 'ĞŶĞƌĂů ůĞŐĂůŵĞŶƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵŢĚĂ͕ ĚĞĐŝĚŝƌĂŶ
ĞůƐĂƐƐƵŵƉƚĞƐƉƌŽƉŝƐĚĞůĂƐĞǀĂĐŽŵƉĞƚğŶĐŝĂ͘dŽƚƐĞůƐŵĞŵďƌĞƐĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂĐŝſƋƵĞĚĞŶƐƵďũĞĐƚĞƐ
ĂůƐĂĐŽƌĚƐĂƉƌŽǀĂƚƐĂů͛ƐƐĞŵďůĞĂ'ĞŶĞƌĂů͕ƋƵĞŝŶĐůŽƵĞůƐĂďƐĞŶƚƐ͕ĞůƐƋƵĞĞŶĚŝƐĐƌĞƉŝŶŝĞůƐƋƵŝ͕
tot i ser-ŚŝƉƌĞƐĞŶƚƐ͕Ɛ͛ŚĂŐŝŶĂďƐƚŝŶŐƵƚĚĞǀŽƚĂƌ͘
Article 12
>͛ƐƐĞŵďůĞĂ'ĞŶĞƌĂůƚĠůĞƐĨĂĐƵůƚĂƚƐƐĞŐƺĞŶƚƐ͗
a. Modificar els Estatuts de la XCN i aprovar el Reglament de règim intern
b. Adoptar els acords relatius a la representació legal, la gestió i la defensa dels interessos
dels seus membres.
c. ŽŶƚƌŽůĂƌů͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚŝůĂŐĞƐƚŝſĚĞůĂ:ƵŶƚĂŝƌĞĐƚŝǀĂ͘
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

ƉƌŽǀĂƌĞůƐƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚŽƐĂŶƵĂůƐĚĞĚĞƐƉĞƐĞƐŝŝŶŐƌĞƐƐŽƐŝůĂŵĞŵžƌŝĂĂŶƵĂůĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐ͘
ǆĂŵŝŶĂƌŝĂƉƌŽǀĂƌů͛ĞƐƚĂƚĚĞĐŽŵƉƚĞƐŝĞůďĂůĂŶĕĚĞůĂyE͘
Fixar les quotes que els membres de la XCN hauran de satisfer.
Elegir els membres de la Junta Directiva, així com destituir-los i substituir-los.
ƐƚĂďůŝƌĞůƐŽďũĞĐƚŝƵƐŝůĞƐůşŶŝĞƐŐĞŶĞƌĂůƐĚ͛ĂĐƚƵĂĐŝſƋƵĞƉĞƌŵĞƚŝŶĂůĂyEĞůĐŽŵƉůŝŵĞŶƚ
de les seves finalitats.
Dissoldre, fusionar o liquidar la XCN.
Acordar la suspensió o la baixa definitiva, amb expedient previ, de membres, i conèixer
les baixes per altres motius.
ůĞŐŝƌĞůƐŵĞŵďƌĞƐĚĞůĂŽŵŝƐƐŝſĚ͛ğƚŝĐĂĚĞů͛ĞŶƚŝƚĂƚ͘
Incorporar-ƐĞĂĂůƚƌĞƐƵŶŝŽŶƐĚ͛ĂƐƐŽĐŝĂĐions o separar-ƐĞ͛Ŷ͘
Resoldre qualsevol qüestió no atribuïda a cap altre òrgan de la XCN.
Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser membre de la XCN.
sĞƚůůĂƌƉĞƌƋƵğĞŶĐĂƉĐĂƐŚŝƉƵŐƵŝŚĂǀĞƌĚŽƐŵĞŵďƌĞƐĚ͛ƵŶĂŵĂƚĞŝǆĂĞŶƚŝƚĂƚĂůĂ:ƵŶƚĂ
Directiva.
Vetllar perquè entre els membres de la Junta Directiva hi hagi el màxim de paritat de
gènere.

La relació de les facultats indicades en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no
ƐƵƉŽƐĂĐĂƉŵĞŶĂĚĞůŝŵŝƚĂĐŝſĂůĞƐăŵƉůŝĞƐĂƚƌŝďƵĐŝŽŶƐĚĞů͛ƐƐĞmblea General.
Article 13
13.1. >͛ƐƐĞŵďůĞĂ'ĞŶĞƌĂůĞƐƌĞƵŶŝƌăĞŶƐĞƐƐŝſŽƌĚŝŶăƌŝĂ͕ĐŽŵĂŵşŶŝŵƵŶĐŽƉĂů͛ĂŶǇ͕ĚŝŶƐĚĞů
primer semestre on, necessàriament, es presentaran els pressupostos anuals de despeses i
ŝŶŐƌĞƐƐŽƐ͕ůĂŵĞŵžƌŝĂĂŶƵĂůĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐŝů͛ĞƐƚĂƚĚĞĐŽŵƉƚĞƐŝĞůďĂůĂŶĕĚĞůĂyE͘
13.2. >͛ƐƐĞŵďůĞĂ'ĞŶĞƌĂůĞƐƌĞƵŶŝƌăĂŵďĐĂƌăĐƚĞƌĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝƐĞŵƉƌĞƋƵĞůĂƉƌĞƐŝĚğŶĐŝĂĚĞ
ů͛ĞŶƚŝƚĂƚ ŚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌŝ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚ͘ ŝǆş ŵĂƚĞŝǆ͕ ůĂ ƉƌĞƐŝĚğŶĐŝĂ ŚĂƵƌă ĚĞ ĐŽŶǀŽĐĂƌ ů͛ƐƐĞŵďůĞĂ
General per acord de la Junta Directiva o quan ho sol·liciti un nombre de membres de la XCN
que representi, com a mínim, un deu per cent del total. En els dos darrers supòsits, ho farà en
un termini màxim de 30 dies naturals a partir de la data de la sol·licitud.
Article 14
14.1. La convocatòria de les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, es farà
per correu postal, electrònic o qualsevol altre mitjà telemàtic, sempre que quedi garantida la
comunicació, amb una anticipació de quinze dies com a mínim. La convocatòria expressarà el
ĚŝĂ͕ů͛ŚŽƌĂŝĞůůůŽĐĚĞůĂƌĞƵŶŝſ͕ƋƵĞƉŽƚƐĞƌĚŝĨĞƌĞŶƚĂůĂƐĞƵƐŽĐŝĂů͕ĂŝǆşĐŽŵů͛ŽƌĚƌĞĚĞůĚŝĂ͘
14.2. >ĞƐƌĞƵŶŝŽŶƐĚĞů͛ƐƐĞŵďůĞĂ'ĞŶĞƌĂůůĞƐƉƌĞƐŝĚĞŝǆůĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞŽƐƚĞŶƚĂůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſ
ĚĞ ů͛ĞŶƚŝƚĂƚ͘ ^ŝ ŶŽ ƉŽŐƵĠƐ ƐĞƌ Ăŝǆş͕ ƉŽƚ Ěelegar en qui ocupi una vicepresidència o,
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚ͕ůĂƉĞƌƐŽŶĂĚĞŵĠƐĞĚĂƚĚ͛ƵŶĂǀŽĐĂůŝĂĚĞůĂ:ƵŶƚĂŝƌĞĐƚŝǀĂ͘
14.3. >ĂƉĞƌƐŽŶĂƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂƌĞĚĂĐƚĂů͛ĂĐƚĂĚĞĐĂĚĂƌĞƵŶŝſ͕ĂŵďƵŶĞǆƚƌĂĐƚĞĚĞ
les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de
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les organitzacions assistents. Serà signada per la mateixa persona i confirmada pel president o
presidenta.
ůĐŽŵĞŶĕĂŵĞŶƚĚĞĐĂĚĂƌĞƵŶŝſĚĞů͛ƐƐĞŵďůĞĂ'ĞŶĞƌĂůĞƐůůĞŐŝƌăů͛ĂĐƚĂĚĞůĂƐĞƐƐŝſĂŶƚĞƌŝŽƌĂĨŝ
ƋƵĞ Ɛ͛ĂƉƌŽǀŝ Ž Ɛ͛ĞƐŵĞŶŝ͘ ƋƵĞƐƚĂ ĂĐƚĂ ŝ ƋƵĂůƐĞǀŽů ĂůƚƌĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſ ŚĂ Ě͛ĞƐƚĂƌ Ă ů͛ĂďĂƐƚ ĚĞůƐ
associats cinc dies abans de la reunió.
Article 15
15.1. >͛ƐƐĞŵďůĞĂ ƋƵĞĚĂƌă ĐŽŶƐƚŝƚƵŢĚĂ ǀăůŝĚĂŵĞŶƚ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŵĞŶƚ ĚĞů ŶŽŵďƌĞ Ě͛ĞŶƚŝƚĂƚƐ
associades presents o representades.
15.2. >ĞƐ ĞŶƚŝƚĂƚƐ ĂƐƐŽĐŝĂĚĞƐ ƉŽĚƌĂŶ ƐŽůͼůŝĐŝƚĂƌ Ă ůĂ :ƵŶƚĂ ŝƌĞĐƚŝǀĂ ůĂ ŝŶĐůƵƐŝſ Ě͛ƵŶ Ž ŵĠƐ
assumptes a tractar, sempre i quan aquestes repreƐĞŶƚŝŶĐŽŵĂŵşŶŝŵĞůϭϬйĚĞůƚŽƚĂůĚ͛ĞŶƚŝƚĂƚƐ
ĂƐƐŽĐŝĂĚĞƐ ŝ͕ Ɛŝ ũĂ Ɛ͛ŚĂ ĐŽŶǀŽĐĂƚ ů͛ĂƐƐĞŵďůĞĂ͕ ŚŽ ƉŽĚƌĂŶ ĨĞƌ ĚŝŶƐ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ƚĞƌĕ ĚĞů ƉĞƌşŽĚĞ
comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió.
15.3. >͛ƐƐĞŵďůĞĂƷŶŝĐĂŵĞŶƚƉŽƚĂĚŽƉƚĂƌĂĐŽƌĚƐ ƌĞƐƉĞĐƚĞĂůƐƉƵŶƚƐŝŶĐůŽƐŽƐĞŶů͛ŽƌĚƌĞĚĞůĚŝĂ͕
ůůĞǀĂƚ ƋƵĞ ĂƋƵĞƐƚĂ Ɛ͛ŚĂŐŝ ĐŽŶƐƚŝƚƵŢƚ Ăŵď ĐĂƌăĐƚĞƌ ƵŶŝǀĞƌƐĂů Ž ƋƵĞ ĞůƐ ĂĐŽƌĚƐ ĞƐ ƌĞĨĞƌĞŝǆŝŶ Ă ůĂ
ĐŽŶǀŽĐĂƚžƌŝĂĚ͛ƵŶĂŶŽǀĂƌĞƵŶŝſĚĞů͛ƐƐĞŵďůĞĂ͘
Article 16
16.1. A les assemblees, a cada entitat membre amb dret a vot li correspon un sol vot. Els
ŵĞŵďƌĞƐ ƉŽĚĞŶ ĚĞůĞŐĂƌ Ğů ƐĞƵ ǀŽƚ Ă ƵŶ ĂůƚƌĞ ŵĞŵďƌĞ͕ ƋƵĞ ŚĂƵƌă Ě͛ĂƉŽƌƚĂƌ Ğů ŵŽĚĞů ĚĞ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĚĞĚĞůĞŐĂĐŝſĚĞǀŽƚĚĞůĂyEĞŶĞůŵŽŵĞŶƚĚ͛ĞǆĞƌĐŝƌĞůƐĞƵǀŽƚ͕ŝŶŽƉŽĚƌăexercir més
Ě͛ƵŶǀŽƚĚĞůĞŐĂƚ͘
16.2. El vot del conjunt de les administracions públiques no pot ser superior al 49% del total dels
ǀŽƚƐĞŶĐĂĚĂǀŽƚĂĐŝſ͘ŶĐĂƐĚĞƐĞƌƐƵƉĞƌŝŽƌĂůϰϵй͕Ɛ͛ĂƉůŝĐĂƌăƵŶĂƌĞŐůĂĚĞƉŽŶĚĞƌĂĐŝſĚĞůǀŽƚ
perquè el vot del conjunt de les administracions públiques representi el 49% de la totalitat dels
vots. La resta de vots de les entitats amb dret a vot representaran el 51% del total.
ŶĐĂƐƋƵĞĞůǀŽƚĚĞůĐŽŶũƵŶƚĚĞůĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶƐƉƷďůŝƋƵĞƐƐŝŐƵŝŝŶĨĞƌŝŽƌĂůϰϵйŶŽƐ͛ĂƉůŝĐĂƌă
cap regla de ponderació del vot.
16.3. Les entitats associades podran exercir el seu dret a vot a distància, tant per via postal com
electrònica mitjançant el model de vot a distància que emetrà la XCN a sol·licitud del membre
interessat.
16.4. Els acords es prendran per majoria simple dels vots emesos per les entitats membres
ƉƌĞƐĞŶƚƐ͕ĞůƐǀŽƚƐĚĞůĞŐĂƚƐŝĞůƐǀŽƚƐĂĚŝƐƚăŶĐŝĂ͘ŶĐĂƐĚ͛ĞŵƉĂƚ͕ůĂƉƌĞƐŝĚğŶĐŝĂƚŝŶĚƌăĞůĚƌĞƚĚĞ
vot de qualitat.
16.5. WĞƌ ĂĚŽƉƚĂƌ ĂĐŽƌĚƐ ƌĞůĂƚŝƵƐ Ă ů͛ĂĚŵŝƐƐŝſ ŝ ƐĞƉĂƌĂĐŝſ ĚĞ ŵembres, la modificació dels
Estatuts, la dissolució de la XCN o la integració en una entitat que ja existeixi, caldrà un nombre
de vots equivalents a les dues terceres parts de les entitats membres presents.
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16.6. Sempre que ho sol·liciti almenys el 10% d͛ĞŶƚŝƚĂƚƐ ƉƌĞƐĞŶƚƐ Ă ů͛ƐƐĞŵďůĞĂ͕ Ž ďĠ ĞŶ ĞůƐ
assumptes en què és preceptiu, el vot serà mitjançant procediment secret.
Sempre que la qüestió sotmesa a votació impliqui persones determinades, la votació serà
secreta.
16.7. En cas que una persona tingui coŶĞŝǆĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƉŽƐƐŝďůĞ ĞǆŝƐƚğŶĐŝĂ Ě͛ƵŶ ĐŽŶĨůŝĐƚĞ
Ě͛ŝŶƚĞƌğƐ ƉƌŽƉŝ Ž Ě͛ƵŶ ĂůƚƌĞ ŵĞŵďƌĞ ĚĞ ů͛ĞŶƚŝƚĂƚ ŚŽ ŚĂƵƌă ĚĞ ƉŽƐĂƌ ĞŶ ĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ
coordinació tècnica o del President/a de la XCN, indistintament. En aquest cas, la persona que es
trobi en situació dĞĐŽŶĨůŝĐƚĞĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐŽƐƐ͛ŚĂƵƌăĚ͛ĂďƐƚĞŶŝƌĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŶůĞƐĚĞĐŝƐŝŽŶƐĞŶƋƵğ
els seus interessos es vegin afectats. El procediment a seguir en aquests casos és el que
Ɛ͛ĞƐƚĂďůĞŝǆĂůĂWŽůşƚŝĐĂĚĞĐŽŶĨůŝĐƚĞĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐŽƐĚĞůĂyE͘
CAPÍTOL III ʹ JUNTA DIRECTIVA
Article 17
17.1. La XCN la regirà, administrarà i representarà la Junta Directiva formada per:
a.
b.
c.
d.
e.

La persona que ostenta la presidència,
La persona que ostenta la vicepresidència,
La persona que ostenta la secretaria,
La persona que ostenta la tresoreria,
Els i les vocals.

17.2. Les administracions públiques poden estar representades a la Junta Directiva amb un
màxim del 49% del total dels càrrecs electes.
17.2. >͛ĞůĞĐĐŝſ ĚĞůƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ĚĞ ůĂ :ƵŶƚĂ ŝƌĞĐƚŝǀĂ ŝ ĞůƐ ƐĞƵƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝƵƐ ĐăƌƌĞĐƐ ĞƐ Ĩarà per
ǀŽƚĂĐŝſ ĚĞ ů͛ƐƐĞŵďůĞĂ 'ĞŶĞƌĂů͘ ^ŝ ĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞŶ ĚŝǀĞƌƐĞƐ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƐ ů͛ĞůĞĐĐŝſ ĞƐ ĨĂƌă ƉĞƌ
majoria relativa.
17.3. Qualsevol entitat associada de la XCN podrà presentar candidats de la seva entitat als
càrrecs de la Junta Directiva, però cap entiƚĂƚƉŽĚƌăƚĞŶŝƌŵĠƐĚ͛ƵŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĂůĂ:ƵŶƚĂ͘
17.4. ƐĨĂƌăƵŶĂǀŽƚĂĐŝſƉĞƌĐĂĚĂƐĐƵŶĂĚĞůĞƐĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƐƉƌĞƐĞŶƚĂĚĞƐ͕ŝů͛ĞůĞĐĐŝſƐĞƌăƉĞƌůĂ
majoria de vots de les entitats presents, els vots delegats i els vots a distància.
17.5. Les persones jurídiques membres de la Junta designaran a través dels seus òrgans de
govern una persona física que les representi a la Junta, i ho acreditaran mitjançant la
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſĚĞů͛ĂĐŽƌĚ͘>ĂƉĞƌƐŽŶĂũƵƌşĚŝĐĂƉŽĚƌăƐƵďƐƚŝƚƵŝƌĞŶƋƵĂůƐĞǀŽůŵŽŵĞŶƚ͕
acreditant-ho degudament, la persona física que la representi en el si de la Junta.
17.6. >͛ĞǆĞƌĐŝĐŝ ĚĞů ĐăƌƌĞĐ ƐĞƌă ƐĞŶƐĞ ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝſ͕ ƐĞŶƐ ƉĞƌũƵĚŝĐŝ ĚĞů ƌĞƐĐĂďĂůĂŵĞŶƚ ĚĞ ůĞƐ
despeses suportades i les indemnitzacions pels perjudicis causats per aquest exercici.
17.7. La Junta podrà contractar, mitjançant relació mercantil o laboral, i delegar, mitjançant el
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ ĂƉŽĚĞƌĂŵĞŶƚ͕ ůĞƐ ĨƵŶĐŝŽŶƐ ĚĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞ ů͛ĂƐƐŽĐŝĂĐŝſ͕ Ăŝǆş ĐŽŵ ůĞƐ
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facultats que consideri pertinents. Ho podrà fer amb atribucions i retribució específiques i
ƐĞŵƉƌĞĂƚŽƌŐĂŶƚĂĂƋƵĞƐƚƚĞƌĐĞƌĞůĚĞƵƌĞĚ͛ĂƐƐŝƐƚŝƌƐĞŶƐĞǀŽƚĂƚŽƚĞƐůĞƐƌĞƵŶŝŽŶƐĚĞůĂ:ƵŶƚĂ͘
17.8. YƵĂŶŚŝŚĂŐŝƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſĚĞĐŽŶĨůŝĐƚĞĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐŽƐĞŶƚƌĞƵŶŵĞŵďƌĞĚĞůĂ:ƵŶƚĂŝůĂyE͕Ğů
ŵĞŵďƌĞ ĚĞ ůĂ :ƵŶƚĂ ĂĨĞĐƚĂƚ Ɛ͛abstindrà de participar en el debat previ a la votació així com
Ě͛ĞǆĞƌĐŝƌĞůƐĞƵĚƌĞƚĂǀŽƚ͘
17.9. Cal vetllar perquè a la Junta Directiva hi hagi una equitat de gènere entre els seus
membres.
17.10. Cal vetllar perquè la Junta Directiva sigui representativa del conjunt de membres,
ƉƌŽĐƵƌĂŶƚ ƋƵĞ Śŝ ŚĂŐŝ ĚŝǀĞƌƐŝƚĂƚ ƉĞů ƋƵĞ ĨĂ Ă ů͛ăŵďŝƚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů Ě͛ĂĐƚƵĂĐŝſ͕ ů͛ăŵďŝƚ ƚĞŵăƚŝĐ ŝ ůĂ
ĚŝŵĞŶƐŝſĚĞů͛ĞŶƚŝƚĂƚ͘
Article 18
18.1. Les entitats representades a la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període de dos
ĂŶǇƐ͕ŝƐſŶƌĞĞůĞŐŝďůĞƐƉĞƌĚŽƐƉĞƌşŽĚĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝƵƐĚĞ ĚŽƐĂŶǇƐ͘ĞƐƉƌĠƐĚ͛ƵŶƚĞƌŵŝŶŝĚĞ ĚŽƐ
anys des del final de la reelecció al càrrec, podran optar novament a un càrrec directiu.
18.2. Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva es cobriran en la primera Assemblea
General que tingui lloc després de produir-se les vacants. Un membre de la XCN elegit per la
Junta es farà càrrec, mentrestant, del càrrec vacant.
18.3. ůĐĞƐƐĂŵĞŶƚĚĞůĐăƌƌĞĐĂďĂŶƐĚ͛ĞǆƚŝŶŐŝƌ-se el termini reglamentari podrà esdevenir:
a.
b.
c.
d.

Per dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual es raonin els motius.
Per malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
Per baixa com a membre de la yEĚĞů͛ĞŶƚŝƚĂƚƋƵĞĞůǀĂƉƌŽƉŽƐĂƌ͘
WĞƌĚĞĐŝƐŝſĚĞů͛ĞŶƚŝƚĂƚŵĞŵďƌĞƋƵĞǀĂƉƌŽƉŽƐĂƌĞůĐĂŶĚŝĚĂƚ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂĚĂƉĞƌĞƐĐƌŝƚĂůĂ
Junta.
e. WĞƌƐĂŶĐŝſŝŵƉŽƐĂĚĂƉĞƌƵŶĂĨĂůƚĂĐŽŵĞƐĂĞŶů͛ĞǆĞƌĐŝĐŝĚĞůĐăƌƌĞĐ͘
f. WĞƌ ĚĞĐŝƐŝſ ĚĞ ů͛ƐƐĞŵďůĞĂ͕ Ăŵď ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƉƌğǀŝĂ ĚĞ ůĂ :unta o del percentatge de
ŵĞŵďƌĞƐĞƐƚĂďůĞƌƚĂů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϯ͘Ϯ͕ƋƵĞĐĂůĚƌăũƵƐƚŝĨŝĐĂƌ͘
Article 19
La Junta Directiva posseeix les facultats següents:
a. ǆĞƌĐŝƌůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſ͕ůĂĚŝƌĞĐĐŝſŝů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſĚĞůĂyEĚĞůĂŵĂŶĞƌĂŵĠƐăŵƉůŝĂ
que reconegui la ůůĞŝŝĐŽŵƉůŝƌ͕Ě͛ĂƋƵĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂ͕ůĞƐĚĞĐŝƐŝŽŶƐƉƌĞƐĞƐƉĞƌů͛ƐƐĞŵďůĞĂ
'ĞŶĞƌĂů͕Ě͛ĂĐŽƌĚĂŵďůĞƐŶŽƌŵĞƐ͕ůĞƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶƐŝůĞƐĚŝƌĞĐƚƌŝƵƐŐĞŶĞƌĂůƐƋƵĞĞƐƚĂďůĞŝǆŝ͘
b. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes
públics ƉĞƌĞǆĞƌĐŝƌƚŽƚƚŝƉƵƐĚ͛ĂĐĐŝŽŶƐůĞŐĂůƐŝŝŶƚĞƌƉŽƐĂƌĞůƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͘
c. WƌŽƉŽƐĂƌĂů͛ƐƐĞŵďůĞĂ'ĞŶĞƌĂůůĂĚĞĨĞŶƐĂĚĞůƐŝŶƚĞƌĞƐƐŽƐĚĞůĂyE͘
d. WƌŽƉŽƐĂƌĂů͛ƐƐĞŵďůĞĂ'ĞŶĞƌĂůů͛ĞƐƚĂďůŝŵĞŶƚĚĞ ůĞƐƋƵŽƚĞƐƋƵĞ ůĞƐĞŶƚŝƚĂƚƐĚĞ ůĂyE
hauran de satisfer.
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e. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi
adoptin.
f. Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè
els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
g. Elaborar la memòria anual d'activitats i sotmetre-la a l'aprovació de l'Assemblea
General.
h. Contractar els treballadors o treballadores que pugui tenir la XCN.
i. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se de que els serveis funcionin amb
normalitat.
j. Establir comissions i grups de treball per aconseguir, de la manera més eficient i eficaç,
les finalitats i objectius de la XCN.
k. Dur a terme les gestions necessàries davant dels organismes públics, entitats i altres
persones per tal d'assolir les finalitats i objectius de la XCN.
l. KďƌŝƌĐŽŵƉƚĞƐĐŽƌƌĞŶƚƐŝůůŝďƌĞƚĞƐĚ͛ĞƐƚĂůǀŝĂƋƵĂůƐĞǀŽůĞƐƚĂďůŝŵĞŶƚĚĞ ĐƌğĚŝƚŽĞƐƚĂůǀŝŝ
disposar dels fons que hi hagi en aquests dipòsits, així com sol·licitar línies de crèdit.
m. Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst en aquests Estatuts, i retre'n compte
a la primera assemblea.
n. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre
òrgan de govern de la XCN, o que aquest delegui expressament en la Junta Directiva.
o. Vetllar perquè els actes, manifestacions, activitats i publicacions de la XCN segueixin les
línies generals de la XCN, i perquè l'actuació de tots els seus membres es faci d'acord
amb aquests Estatuts, el Reglament de règim intern i els acords adoptats per
l'Assemblea.
p. Elaborar el Reglament de règim intern de la XCN, les seves modificacions i presentar-lo a
l'Assemblea per a la seva aprovació.
q. Rebre els suggeriments dels membres i prendre els acords al respecte o presentar-los a
l'Assemblea, si escau.
r. Decidir provisionalment sobre la pèrdua de la condició de membre de la XCN, decisió
que haurà de ser presa per una majoria qualificada de 3/4 parts dels membres de la
:ƵŶƚĂ͕ŝƋƵĞĞŶƚŽƚĐĂƐŚĂƵƌăĚĞƐĞƌƌĂƚŝĨŝĐĂĚĂƉĞƌů͛ĂƐƐĞŵďůea.
s. Conèixer i impulsar el treball de les diferents àrees de la XCN.
LLa Junta Directiva està facultada per aclarir i resoldre qualsevol dubte relatiu a l'aplicació i la
interpretació dels Estatuts de la XCN i per resoldre els casos que aquests no prevegin. Els seus
acords tindran la mateixa validesa que els Estatuts, sempre que no els contradiguin, i hauran de
ser ratificats, esmenats o anul·lats per l'Assemblea General.
Art
Article 20
20
20.1. La Junta Directiva, convocada prèviament per la persona que exerceixi la presidència o qui
la substitueixi, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres
decideixin.
20.2. La Junta Directiva es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest
caràcter la persona que ocupa la presidència, la vicepresidència, o bé si ho sol·licita un terç dels
membres que la componen.
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Article 21
21.1. La Junta Directiva quedarà constituïda de manera vàlida amb convocatòria prèvia i un
quòrum de la meitat més un dels seus membres.
21.2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es
convoquin. No obstant l'anterior, podran excusar la seva assistència per causes justificades. En
qualsevol cas, serà necessària l'assistència dels responsables de la presidència, del secretariat o
les persones que els substitueixin.
21.3. La Junta Directiva prendrà els acords per majoria simple dels vots dels assistents, en cas
d'empat la presidència tindrà el vot de qualitat.
21.4. En cas que una persona tingui coneixement de la possŝďůĞ ĞǆŝƐƚğŶĐŝĂ Ě͛ƵŶ ĐŽŶĨůŝĐƚĞ
Ě͛ŝŶƚĞƌğƐ ƉƌŽƉŝ Ž Ě͛ƵŶ ĂůƚƌĞ ŵĞŵďƌĞ ĚĞ ůĂ :ƵŶƚĂ ŚĂƵƌă ĚĞ ƉŽƐĂƌ-ho en coneixement del
President/a i de la resta de membres de la Junta. En aquest cas, la persona que es trobi en
ƐŝƚƵĂĐŝſĚĞĐŽŶĨůŝĐƚĞĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐŽƐƐ͛ŚĂƵƌăĚ͛ĂďƐtenir de participar en les decisions en què els seus
ŝŶƚĞƌĞƐƐŽƐĞƐǀĞŐŝŶĂĨĞĐƚĂƚƐ͘ůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂƐĞŐƵŝƌĞŶĂƋƵĞƐƚƐĐĂƐŽƐĠƐĞůƋƵĞƐ͛ĞƐƚĂďůĞŝǆĂůĂ
WŽůşƚŝĐĂĚĞĐŽŶĨůŝĐƚĞĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐŽƐĚĞůĂyE͘
A
Article
22
El acords de la Junta Directiva hauran de constar al Llibre d'actes. En iniciar-se cada reunió de la
Els
Junta Directiva es llegirà l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si escau.
Article 23
23.1. La presidència de la XCN també serà la presidència de la Junta Directiva. La presidència de
ů͛ĞŶƚŝƚĂƚŚĂĚĞƐĞƌŽďůŝŐĂƚžƌŝĂŵĞŶƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉĞƌƵŶĂĞŶƚŝƚĂƚƉƌŝǀĂĚĂsense ànim de lucre.
23.2. Són pròpies de la presidència les funcions següents:
a. Les de direcció i representació legal de la XCN, per delegació de l'Assemblea General i la
Junta Directiva.
b. La presidència i direcció dels debats, tant de l'Assemblea General com la Junta Directiva.
c. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d. Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva.
e. Visar les actes, els balanços financers i els certificats confeccionats pel secretariat de la
XCN.
f. Les atribucions restants, pròpies del càrrec i les que li delegui l'Assemblea General o la
Junta Directiva.
23.3. En el cas d'absència, malaltia o cessament, la persona que exerceix la presidència serà
substituïda per la que exerceix la vicepresidència.
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Article 24
La persona responsable de la tresoreria tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos
de la XCN, així com l'elaboració dels pressupostos, el balanç i la liquidació de comptes, a fi de
sotmetre'ls a la Junta Directiva per a posterior aprovació de l'Assemblea General; portarà un
llibre de caixa, signarà els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria; pagarà les factures
aprovades per la Junta Directiva, les quals hauran de ser visades prèviament per la persona que
exerceixi la presidència; ingressarà el que sobri en dipòsits oberts en establiments de crèdit o
estalvi.
Article 25
La persona responsable del secretariat ha de custodiar la documentació de la XCN, aixecar,
redactar i signar les actes de les reunions de les assemblees generals i de la Junta Directiva,
redactar i autoritzar les certificacions que calgui lliurar, així com portar el Llibre de registre de
persones sòcies de la XCN.
CAPÍTOL IV ʹ KD/^^/MWZDEEd͛d/
Article 26
26.1. >͛žƌŐĂŶ Ě͛ĂƉůŝĐĂĐŝſ ŝ ƐĞŐƵŝŵĞŶƚ ĚĞů ŽĚŝ ğƚŝĐ ŝ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚĂ ĠƐ ůĂ ŽŵŝƐƐŝſ WĞƌŵĂŶĞŶƚ
Ě͛ƚŝĐĂ͘
26.2. >Ă ŽŵŝƐƐŝſ WĞƌŵĂŶĞŶƚ Ě͛ƚŝĐĂ ĞƐƚă ĨŽƌŵĂĚĂ ƉĞƌ ƚƌĞƐ ƉĞƌƐŽŶĞƐ externes a la XCN
designades per la Junta amb la funció de vetllar pel compliment del Codi ètic de la XCN. En la
ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂŽŵŝƐƐŝſĞƐǀĞƚůůĂƌăƉĞƌƋƵğŚŝŚĂŐŝĞƋƵŝƚĂƚĚĞŐğŶĞƌĞ͘
26.3. >ĂŽŵŝƐƐŝſWĞƌŵĂŶĞŶƚĚ͛ƚŝĐĂĠƐƚŽƚĂůŵĞŶƚŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĚĞů͛estructura de la XCN i no té
un ritme de reunions preestablert. A petició de qualsevol membre, o quan ho consideri oportú,
elaborarà informes sobre aspectes ètics del funcionament de la XCN que farà arribar a
ů͛ƐƐĞŵďůĞĂi a la Junta Directiva.
26.4. El prŽĐĞĚŝŵĞŶƚĚ͛ĞůĞĐĐŝſĚĞůƐŵĞŵďƌĞƐĚĞ ůĂŽŵŝƐƐŝſWĞƌŵĂŶĞŶƚĚ͛ƚŝĐĂƐ͛ĞƐƚĂďůĞŝǆŝĞƐ
regula al Codi ètic i de conducta de la XCN.
26.5. ůƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĚĞ ůĂ ŽŵŝƐƐŝſ WĞƌŵĂŶĞŶƚ Ě͛ƚŝĐĂ ƉŽĚĞŶ ĂƐƐŝƐƚŝƌ Ă ůĞƐ ƌĞƵŶŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ :ƵŶƚĂ
Directiva amb veu i sense vot.
CAPÍTOL V - GRUPS DE TREBALL
Article 27
27.1. >ĂyEĐŽŵƉƚĂĂŵďŐƌƵƉƐĚĞƚƌĞďĂůůǀŝŶĐƵůĂƚƐĂĚŝĨĞƌĞŶƚƐăŵďŝƚƐĚ͛ŝŶƚĞƌğƐĚĞůĂyE͘
27.2. Cada grup de treball vetlla pel compliment de les finalitats de la XCN pel que fa al seu
àmbit temàtic, i proposa a la Junta Directiva les actuacions que consideri oportunes.
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27.3. La Junta Directiva impulsa el treball dels diferents grups de treball de la XCN, els dota dels
mitjans necessaris per desenvolupar les seves activitats, els presta la mateixa atenció i vetlla per
garantir la coherència i coordinació entre les seves activitats.
27.4. Cada grup de treball pot elaborar les seves normes de funcionament intern d'acord amb el
Reglament de règim intern de la XCN.
27.5. Els grups de treball tindran necessàriament algú que els coordini. Els grups comptaran
ĂŵďĞůƐƵƉŽƌƚĚ͛ƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂĚĞů͛ĞƋƵŝƉƚğĐŶŝĐĚĞůĂyE͕ƋƵĞĂĐƚƵĂƌăĐŽŵĂǀŝŶĐůĞĞŶƚƌĞĞůŐƌƵƉ
ĚĞƚƌĞďĂůůŝů͛ŽƌŐĂŶŝƚǌĂĐŝſ͘
27.6. ŵď ůĂ ƉĞƌŝŽĚŝĐŝƚĂƚ ƋƵĞ ƉƌğǀŝĂŵĞŶƚ Ɛ͛ŚĂŐŝ ĞƐƚĂďůĞƌƚ͕ ƵŶ ŵĞŵďƌĞ ĚĞů ŐƌƵƉ ĚĞ ƚƌĞďĂůů
presentarà un informe detallat del treball i de totes les activitats que es duguin a terme.

CAPÍTO VI ʹ &hE/KEDEd>͛KZ'E/d/M
CAPÍTOL
A ticle 28.Ar
2 >͛ĞƋƵŝƉƚğĐŶŝĐ
Article
28.1. La Junta podrà contractar una coordinació tècnica, amb un o més membres, amb funcions
ti
executives
i sota la responsabilitat de la Junta. Així mateix, podrà contractar altres treballadors i
treballadores. Dirigits per la coordinació, s'encarregaran de les tasques de secretaria,
administració, comunicació, suport als grups de treball i les entitats, i de la resta de tasques que
es considerin necessàries.
28.2. Els integrants de l'equip tècnic podran ser convidats a participar a les reunions de
l'Assemblea, la Junta Directiva i dels diferents grups de treball de la XCN, amb veu i sense vot.
28.3. >͛ĞƋƵŝƉ ƚğĐŶŝĐ ĚĞƐŝŐŶĂƌă ĚŽƐ ĚĞůƐ ƐĞƵƐ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚƐ ƉĞƌ ĂůƐ ĞĨĞĐƚĞƐ Ě͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵĐŝſ ŝ ĚĞ
negociació col·lectiva.
28.4. ŶƚŽƚĐĂƐĞƐǀĞƚůůĂƌăƉĞƌƋƵğĞŶůĞƐĚĞĐŝƐŝŽŶƐƉƌĞƐĞƐƉĞƌůĂ:ƵŶƚĂƐ͛ŚĂŐŝĞƐĐŽůƚĂƚƉƌğǀŝĂŵĞŶƚ
el posicionament dels membres de l'equip tècnic.
Article 29.- El voluntariat
La XCN comptarà amb persones voluntàries, que poden ser membres d'una entitat associada o
no, per al desenvolupament de les seves pròpies tasques.

Es consideraran voluntaris/es de la XCN aquelles persones que, a títol personal, de
manera voluntària, lliure i totalment gratuïta, hi realitzin una tasca de voluntariat.
La XCN elaborarà un Pla de Voluntariat i portarà un registre de voluntaris.
Els volƵŶƚĂƌŝƐͬĞƐ͕ ĞŶ Ğů ŵŽŵĞŶƚ Ě͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ-ƐĞ Ă ů͛ĞŶƚŝƚĂƚ ƐŝŐŶĂƌĂŶ ƵŶ ĂĐŽƌĚ ĚĞ
ĐŽůͼůĂďŽƌĂĐŝſ͕ŽŶĞƐƌĞĐƵůůĞŶĞůƐƐĞƵƐĚƌĞƚƐŝĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐĂƐƐƵŵŝƚƐ͕Ě͛ĂĐŽƌĚĂŵďĞůƋƵĞ
Ɛ͛ĞƐƚĂďůĞŝǆĞŶĞůZĞŐůĂŵĞŶƚĚĞZğŐŝŵ/ŶƚĞƌŶ͘
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ŶƚƌĞ Ě͛ĂůƚƌĞƐ͕ ĞůƐͬůĞƐ ǀŽůƵŶƚĂƌŝƐͬĞƐ ƚŝŶĚƌĂŶ Ěƌet a ser informats de les activitats de
ů͛ĞŶƚŝƚĂƚ͕ Ă ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ ĞŶ ĞůƐ ĂĐƚĞƐ ƋƵĞ ŽƌŐĂŶŝƚǌŝ ŝ Ă ĂƐƐŝƐƚŝƌ͕ Ăŵď ǀĞƵ ŝ ƐĞŶƐĞ ǀŽƚ͕ Ă ůĞƐ
assemblees generals.

TÍTOL IV ʹ MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
Article 30
L'Assemblea General de la XCN és l'òrgan de la XCN amb competència per modificar els Estatuts,
per a la qual cosa seran necessaris els vots corresponents a dues terceres parts de les entitats
membres presents.

TÍTOL V ʹ RÈGIM ECONÒMIC
Article 31
Atesa la seva naturalesa, la XCN no té patrimoni fundacional. El patrimoni de la XCN està
constituït pel conjunt dels seus béns i drets de caràcter real i personal. En qualsevol cas, els béns
i les rendes que conformen el patrimoni de la XCN estan permanentment afectats al compliment
ĚĞůĞƐĨŝŶĂůŝƚĂƚƐĚĞů͛ĞŶƚŝƚĂƚŝ͕ƉĞƌƚĂŶƚ͕ĂůĂƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐĞƐŵĞŶƚĂĚĞƐĂů͛ĂƌƚŝĐůĞϯ͘Ϯ͘

Article 32
Els recursos econòmics de la XCN es nodriran:
a.
b.
c.
d.

De les quotes i altres aportacions dels seus membres.
D'ajuts de subvencions oficials o de particulars.
De donacions, herències o llegats.
De les rendes, rendiments, productes i altres ingresos que es puguin obtenir dels béns
incorporats al patrimoni propi de la XCN.

Article 33
Tots els membres de la XCN tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament mitjançant quotes
de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta
Directiva.
L'Assemblea General podrà establir les quotes d'ingrés, periòdiques, especials i extraordinàries.
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Article 34
L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural i quedarà tancat el 31 de desembre.
Article 35
Als comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o estalvi, figuraran
la signatura conjunta de la persona que ostenta el càrrec de la presidència i de la persona que
ostenta la tresoreria. Podran figurar també la signatura d'altres membres de la Junta, de la
coordinació tècnica, així com d'algun membre de l'equip tècnic prèviament designat.
Les persones que ostenten la coordinació tècnica de la XCN podran substituir qualsevol de les
signatures reconegudes o disposar de signatura en solitari fins als límits que a aquests efectes
assenyali la Junta Directiva, i amb el preceptiu atorgament de poders davant notari.
La persona que ostenti la tresoreria podrà realitzar pagaments i transferències de fons de la XCN
únicament amb la seva signatura quan la Junta Directiva ho acordi i dins els límits que aquest
acord estableixi.

TÍTOL VI ʹ RÈGIM SANCIONADOR
Article 36
La Junta Directiva podrà sancionar les infraccions comeses pels membres que incompleixin les
seves obligacions, segons el que preveu l'article 9 d'aquests Estatuts.
36.1. Les infraccions es qualificaran com a lleus, greus i molt greus; i les sancions podran
comprendre ĚĞƐ Ě͛ƵŶĂ ĂŵŽŶĞƐƚĂĐŝſ͕ ƵŶĂ ƐƵƐƉĞŶƐŝſ ĚĞ ĚƌĞƚƐ ƉĞƌ ƵŶ ƉĞƌşŽĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚ ĨŝŶƐ
ů͛ĞǆƉƵůƐŝſĚĞůĂyE͕ƐĞŐŽŶƐĞůƋƵĞƐ͛ĞƐƚĂďůĞŝǆŝĂůZĞŐůĂŵĞŶƚĚĞƌğŐŝŵŝŶƚĞƌŶ͘
36.2. El procediment sancionador s'iniciarà d'ofici o a conseqüència d'una denúncia o
comunicació.
36.3. La Junta Directiva nomenarà una o més persones instructores, en un termini de 10 dies,
que tramitaran l'expedient sancionador i proposaran la resolució en un termini de dos mesos. Si
la presumpta infracció és en relació amb el Codi Ètic, la instrucció i proposta de resolució la durà
ĂƚĞƌŵĞůĂŽŵŝƐƐŝſWĞƌŵĂŶĞŶƚĚ͛ƚŝĐĂ͘
36.4. Sempre que no es desestimi el cas i es proposi l'adopció de mesures disciplinàries, caldrà
que abans s'hagi donat audiència als presumptes infractors als quals s'informarà de l'expedient,
se n'escoltaran les al·legacions i es donarà un termini per presentar proves.
36.5. La resolució final, que ha de ser motivada, l'adoptarà la Junta Directiva i la presentarà a
l'Assemblea General perquè la ratifiqui.
37.6. En el cas que de l'actuació incorrecta d'un membre se'n derivés un perjudici econòmic per
la XCN, aquesta li podrà exigir la compensació corresponent.
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36.7. Els membres sancionats que no estiguin d'acord amb les resolucions adoptades per la
Junta Directiva, podran sol·licitar audiència a l'Assemblea, que les confirmarà o bé n'acordarà el
sobreseïment. La decisió de l'Assemblea és inapel·lable, sens perjudici de la impugnació dels
acords previstos a l'article 15 de la Llei 4/2008 del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

TÍTOL VII ʹ DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ
Article 37
La XCN podrà ser dissolta si així ho acorda l'Assemblea General convocada expressament per a
aquesta finalitat amb caràcter extraordinari.
Article 38
38.1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General prendrà les mesures oportunes, tant
pel que fa a la destinació que es doni als béns i drets de la XCN, com a la finalitat, l'extinció i la
liquidació de qualsevol operació pendent.
38.2. L'Assemblea està facultada per escollir una comissió liquidadora, sempre que ho cregui
necessari.
38.3. Els membres de la XCN estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat
queda
limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret de manera voluntària.
q
Article
39
A
39.1.
Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els articles anteriors
3
d'aquest Títol seran competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no ha conferit
aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.
39.2. La comissió liquidadora procedirà a la liquidació de tot el patrimoni de la XCN.
hŶĂǀĞŐĂĚĂƐ͛ŚĂŐŝƉƌŽĐĞĚŝƚĂůĂĐĂŶĐĞůͼůĂĐŝſĚĞůƐĚĞƵƚĞƐ͕ĐƌğĚŝƚƐŝĂůƚƌĞƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶƐĞĐŽŶžŵŝƋƵĞƐ
a càrrec de la XCN, el romanent net que resulti de la liquidació, es lůŝƵƌĂƌăĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĂů͛ĞŶƚŝƚĂƚ
ƉƷďůŝĐĂŽƉƌŝǀĂĚĂƐĞŶƐĞăŶŝŵĚĞůƵĐƌĞƋƵĞĞŶů͛ăŵďŝƚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚ͛ĂĐƚƵĂĐŝſĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂĐŝſƐ͛ŚĂŐŝ
destacat més en activitats similars a les realitzades per la XCN i que tingui la consideració
Ě͛ĞŶƚŝƚĂƚƐ ďĞŶĞĨŝĐŝăƌŝĞƐ ĚĞů ŵĞcenatge als efectes previstos a la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al
mecenatge.
ůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝƐĞƌăĂĚũƵĚŝĐĂƚ͕ĞŶƉƌŝŵĞƌƚĞƌŵĞ͕Ăů͛ĞŶƚŝƚĂƚƐĞŶƐĞăŶŝŵĚĞůƵĐƌĞƋƵĞ͕ĞŶ
virtut del contracte de custòdia signat amb la XCN, estigui gestionant cada finca en el moment
de la dissolució de la XCN.

16

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre d'associacions de
Barcelona
Amb el codi segur de verificació A1309R02j60d07M es pot consultar aquest document a l’adreça
http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Data: 29/07/2022

Pàg. 16/ 19

Ŷ ĐĂƐ ĚĞ ƌĞŶƷŶĐŝĂ Ă ĂƋƵĞƐƚĂ ĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſ ƉĞƌ ƉĂƌƚ ĚĞ ů͛ĞŶƚŝƚĂƚ ĚĞ ĐƵƐƚžĚŝĂ Ž ĞŶ ĐĂƐ ĚĞ ƋƵĞ
aquesta no estigui en funcionament actiu ĞŶ Ğů ŵŽŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂƐƐŝŐŶĂĐŝſ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝ͕ ĂƋƵĞƐƚ
Ɛ͛ĂĚũƵĚŝĐĂƌăĂů͛ĞŶƚŝƚĂƚƉƷďůŝĐĂŽƉƌŝǀĂĚĂƐĞŶƐĞăŶŝŵĚĞůƵĐƌĞƋƵĞƚŝŶŐƵŝĨŝŶĂůŝƚĂƚƐĂŶăůŽŐƵĞƐĂůĂ
XCN i que realitzi les seves activitats en les zones geogràfiques properes a la ubicació de la finca
adjudicada o que tingui el seu domicili geogràficament més pròxim a la finca.

TÍTOL VIII ʹ JURISDICCIÓ
Article 40
Totes les qüestions i incidències que s'originin per les relacions entre la XCN i les entitats, i entre
aquestes entre si, se sotmetran prèviament a un sistema de mediació en el marc de la Direcció
General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya,
i en el seu defecte, a la jurisdicció civil competent, si no és que es tracti d'aspectes aliens a la
jurisdicció esmentada.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
PRIMERA.- DESENVOLUPAMENT DELS ESTATUTS
P
EEl desenvolupament dels presents estatuts es contempla al Reglament de règim intern, que
ŚĂƵƌĂŶĚĞƐĞƌĂƉƌŽǀĂĚĞƐƉĞƌů͛ƐƐĞŵďůĞĂŐĞŶĞƌĂůĚĞůĂyEƉƌğǀŝĂƉƌŽƉŽƐƚĂƌĂŽŶĂda de la Junta
Ś
D
Directiva.

DISPOSICIONS FINALS
D
PRIMERA.- ENTRADA EN VIGOR
P
ůƐ ƉƌĞƐĞŶƚƐ ƐƚĂƚƵƚƐ ĞŶƚƌĞŶ ĞŶ ǀŝŐŽƌ Ăů ĚŝĂ ƐĞŐƺĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƐĞǀĂ ĂƉƌŽǀĂĐŝſ ƉĞƌ ů͛ƐƐĞŵďůĞĂ
General.
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Diligència de certificació: ƋƵĞƐƚ ƚĞǆƚ ĚĞůƐ ƐƚĂƚƵƚƐ ŚĂ ĞƐƚĂƚ ĂƉƌŽǀĂƚ ƉĞƌ ů͛ƐƐĞmblea general
extraordinària de data ϳĚ͛ĂďƌŝůĚĞϮϬϮϮ

A Vic,, ϳĚ͛ĂďƌŝůĚĞϮϬϮϮ

President

Secretari
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Generalitat de Cataluny a
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