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Estatuts d’escoltes catalans

Art. 1.
Escoltes Catalans (EC) és una associació escolta i guia
coeducativa, laica i catalana, que té per finalitat la formació dels
nois i les noies dels països de llengua catalana en una mentalitat
de ciutadans/es compromesos/es, conscients, crítics/ques i
responsables, segons la seva Declaració de Principis i l’esperit
del moviment escolta i guia creat per Robert Baden-Powell
adaptat a la realitat nacional i social catalana actual.

1.1.
Escoltes Catalans és el resultat de la unió de les associacions
Boy Scouts de Catalunya, Germanor de Minyons de Muntanya,
Germanor de Nois i Noies Guies i Nova Escolta del País Valencià, i
dels agrupaments Gaietà Huguet, Joan Llongueres, Joan Maragall,
Pompeu Fabra (Montbau) i Rafael Tasis. EC es declara hereu de la
tradició de cada una d’aquestes entitats i agrupaments.

1.2.
Escoltes Catalans és una entitat sense afany de lucre i una
organització no governamental que, en tant que escolta i
guia, està deslligada de qualsevol doctrina o actuació de
partits o organitzacions polítiques.

1.3.
Escoltes Catalans és membre fundador de la Federació
Catalana d’Escoltisme i Guiatge, mitjançant la qual pertany
a l’Organització Mundial del Moviment Escolta (WOSM) i a
l’Associació Mundial de Noies Guies (WAGGGS).

1.4.
Escoltes Catalans és constituïda per temps indefinit.
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Capítol preliminar

Art. 2.
D’acord amb la seva Declaració de Principis, Escoltes Catalans
té com a referència nacional els països de parla catalana, amb
els quals s’hi identifica. Per això buscarà la relació preferent
amb la resta d’entitats escoltes/guies que treballin en l’àmbit
geogràfic d’aquests països.

2.1.
El seu àmbit territorial d’acció es preveu principalment a
Catalunya, sense perjudici de sobrepassar-lo sempre que les
seves activitats ho requereixin.

2.2.
Escoltes Catalans podrà crear agrupaments i delegacions en
tot el seu àmbit d’actuació, sempre d’acord amb les directrius
marcades per l’Assemblea General.

2.3.
El domicili social de l’Associació és a Barcelona, al carrer Mare
de Déu del Pilar, 16-18.

2.4.
A l’Aran, Escoltes Catalans hi actuarà amb la denominació
específica ‘Escòltes d’Aran’, sense perjudici que pugui impulsar
una entitat autònoma amb aquest nom.

2.5.
La llengua catalana és la pròpia i oficial d’Escoltes Catalans;
això no obstant, a l’Aran serà l’aranès el primer mitjà oficial
d’expressió.
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Art. 3.
Per dur a terme els seus objectius associatius, Escoltes
Catalans tindrà com a mitjans d’acció:
- L’organització de, i la participació en, activitats de tipus
formatiu, educatiu, cultural, social, esportiu i de lleure,
promogudes pels agrupaments, pels equips generals de
l’Associació o per altres persones o entitats, sempre que
complementin les finalitats de l’Associació.
- L’organització de, i la participació en, projectes de cooperació
per al desenvolupament emmarcats dins de les activitats de
tipus educatiu.
- Donar suport i potenciar els agrupaments escoltes ja
existents i impulsar-ne la creació i consolidació de nous.
- L'elaboració, adaptació i edició de documentació.
- Qualsevol altre mitjà que els òrgans de govern estableixin.
Independentment de les activitats organitzades per als seus propis
associats, Escoltes Catalans també podrà promoure activitats de
caire formatiu, educatiu, esportiu, cultural, d’educació ambiental,
social i de lleure obertes a la població en general.

Art. 4.
Escoltes Catalans podrà establir relacions amb d’altres entitats
o persones interessades en l’escoltisme i el guiatge, la infància
i la joventut en general o bé perquè llurs activitats siguin
d’interès per a l’Associació i els seus membres.
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Estatuts d’escoltes catalans

Art. 5.
L’associació Escoltes Catalans és una associació democràtica,
regida pels seus i les seves membres conforme als presents
Estatuts i reglaments complementaris, i per la Llei 4/2008,
del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya i
la resta de legislació complementària o que li pugui ésser
d’aplicació.

Art. 6.
Podrà ser membre d’Escoltes Catalans qualsevol persona que
accepti lliurement la seva Declaració de Principis, els presents
Estatuts i els reglaments i documents vigents, satisfaci les
quotes que li pertoquin, ho sol·liciti i sigui admesa.

6.1.
Cap membre no contrau cap obligació personal en relació als
compromisos d’Escoltes Catalans.

6.2.
Cada membre s’integrarà en un agrupament escolta o en un
equip, àrea o àmbit de l’Associació, excepte els membres
adherents.
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Cap. I: Dels/de les membres

Art. 7.
Els/Les membres podran ser:
a) Actius: els/les qui desenvolupen una tasca dins d’Escoltes
Catalans, sigui als agrupaments escoltes com als equips
generals de l’Associació.
b) Protectors/es: els/les qui s’inscriuen a Escoltes Catalans per
tal d’ajudar econòmicament amb una quota lliure periòdica.
c) D’honor: els/les qui rendeixen o han rendit un servei assenyalat
a Escoltes Catalans o bé han fet un treball destacat en la línia de
la Declaració de Principis. Aquest títol és proposat per la Junta
General i aprovat i atorgat per l’Assemblea General.
d) Adherents: els/les qui participen en activitats obertes
organitzades per agrupaments d’Escoltes Catalans o bé pels
equips generals de l’Associació.

Art. 8.
Seran drets dels i de les membres poder prendre part amb veu
i vot als òrgans de debat i a l’Assemblea General, en la qual
exerciran el seu vot a través dels respectius compromissaris,
ser elegits/des membres dels òrgans de govern de l’Associació,
participar de les activitats de l’associació Escoltes Catalans i
poder gaudir dels serveis que ofereixi.
Els/les associats/des menors d’edat podran tenir veu però
no vot a l’Assemblea General, i no podran ser elegits/des
compromissaris/es ni membres dels òrgans de govern de
l’Associació.

9

document/2

Estatuts d’escoltes catalans

Art. 9.
Perdran la qualitat de membre:
a) Les persones que hagin presentat la seva baixa com a membres.
b) Aquelles que hagin estat excloses per decisió de l’Assemblea
General, amb l’informe previ de la Comissió de Conflictes.
c) Les que incompleixin el que es demana a l’article 6 sense
cap motiu justificat, a criteri de la Comissió de Conflictes i per
decisió de l’Assemblea General.

Art. 10.
Correspondrà a Escoltes Catalans la competència exclusiva en
la potestat disciplinària en matèria d’escoltisme/guiatge, i la
podrà exercir sobre tots els seus membres a través de la Junta
Permanent. En última instància, serà l’Assemblea General qui
determinarà i resoldrà cada cas.

10.1.
En cas que un conflicte no pugui ser resolt pels conductes
habituals, i a criteri de la Presidència, passarà a la Comissió de
Conflictes. En aquest cas, la Junta Permanent podrà acordar la
suspensió provisional de la condició de membre.

10.2.
La Comissió de Conflictes la formen el/la president/a d’Escoltes
Catalans, que la presideix, i dos/dues vocals escollits/des per
cadascuna de les parts en litigi, que hauran de ser membres de
l’Associació. Les conclusions s’hauran de respectar fins que siguin
sotmeses a votació en la següent reunió de l’Assemblea General.

10

document/2

2

Capítol II:
De la tasca educativa

document/2

Estatuts d’escoltes catalans

Art. 11.
L’educació dels infants i joves es durà a terme mitjançant
l’aplicació del mètode escolta/guia, en la seva adaptació a
les circumstàncies i als principis d’Escoltes Catalans, segons
els objectius educatius, els mètodes d’etapa i els altres
documents pedagògics aprovats per l’Assemblea General.

11.1.
La tasca educativa es desenvoluparà en les progressives
etapes metodològiques, establertes per l’Assemblea General,
en què es distribueixen els infants i joves segons les edats.

11.2.
D’acord amb les constitucions de la WAGGGS i de la WOSM,
tots/es els/les membres d’Escoltes Catalans s’adhereixen
lliurement i voluntària a la llei escolta/guia —objectius
educatius de l’Associació— i a un compromís personal,
desenvolupats als corresponents documents numerats
aprovats per l’Assemblea General.

Art. 12.
Escoltes Catalans s'organitza operativament en agrupaments,
que constitueixen, des del punt de vista pedagògic i territorial,
l'estructura bàsica de l’Associació, i que no podran tenir personalitat
jurídica pròpia. Llur funció és garantir la continuïtat pedagògica
de cada etapa metodològica i la següent, participar de la vida
associativa d’Escoltes Catalans, difondre el moviment escolta i guia
i representar l’Associació al lloc on realitzin la seva tasca.
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12.1.
El Consell d’Agrupament és l’òrgan executiu i decisiu de
l’agrupament i n’és responsable de la marxa educativa i
del seguiment del mètode escolta/guia. Alhora, és també
responsable de l’acompliment dels principis i normes
d’Escoltes Catalans a l’agrupament.

12.2.
El Consell d’Agrupament haurà de designar com a mínim
una persona per al càrrrec de cap d’Agrupament, que serà
el/la responsable de l’Agrupament a efectes legals i davant
d’Escoltes Catalans, i que haurà de ser ratificat pel/per la cap
de Vegueries i pel/per la cap Pedagògic/a.
En cas que es creï un equip amb més d’un cap d’Agrupament,
la responsabilitat legal i davant d’Escoltes Catalans haurà de
recaure en una sola persona.

12.3.
El Consell d’Agrupament haurà d’escollir els compromissaris i
compromissàries que el representaran a l’Assemblea General
d’Escoltes Catalans.

12.4.
Tot allò que no fixin aquests Estatuts referent a l'estructura,
el funcionament i l'organització interna dels agrupaments es
regirà pel Document de Funcionament d'Agrupaments.
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Art. 13.
Des del punt de vista pedagògic, els agrupaments d’Escoltes
Catalans s'estructuraran internament en unitats, que són les
comunitats d'infants, adolescents i/o joves que es troben
en una mateixa etapa metodològica. Els/Les responsables
de les unitats són els/les caps d'unitat, que seran designats
pel Consell d’Agrupament corresponent i que hauran de ser
ratificats pel/per la cap Pedagògic/a.

Art. 14.
La branca és el conjunt d'unitats d'una mateixa etapa i que
practiquen el mateix mètode. Els equips generals de Branca,
que depenen de l’Àmbit Pedagògic, són els responsables de
cadascuna de les branques.
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Art. 15.
Els agrupaments d'Escoltes Catalans s'organitzen territorialment
en vegueries. Els agrupaments d'una mateixa regió constitueixen
una vegueria. En funció del nombre d'agrupaments o de la seva
situació geogràfica, una vegueria podrà abarcar més d'una regió
o podrà crear-se més d'una vegueria en una mateixa regió. En
aquest segon cas, les noves vegueries constituïdes dins la regió
hauran d'abarcar necessàriament una o més comarques de la
regió limítrofes entre sí.

15.1.
La creació de noves vegueries o la modificació de vegueries ja
existents haurà de comptar amb l’aprovació de l’Assemblea
General.

15.2.
El Consell de Vegueries és la reunió dels/de les caps
d'Agrupament, els/les veguers/res, el/la cap de Vegueries
i els/les altres responsables de l’Àmbit de Vegueries. El seu
funcionament, estructuració i finalitats queden recollits al
Reglament de Vegueries.
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Estatuts d’escoltes catalans

Art. 16.
Els òrgans de govern d’Escoltes Catalans són l’Assemblea
General, la Junta General, la Junta Permanent i el Consell
Responsable.

Art. 17.
Els equips generals d’Escoltes Catalans s’organitzaran
internament en cinc àmbits: el Pedagògic, el de Vegueries, el
de Relacions Exteriors, el de Gestió i l’Econòmic, encapçalats
per la Presidència. Al davant de cada àmbit hi haurà un/a cap
d’àmbit, que haurà de ser elegit per l’Assemblea General.
Els/Les caps d’àmbit podran estructurar internament el seu
àmbit en àrees per dur millor a terme les seves diverses
funcions. Així mateix, podran nomenar coordinadors/es d’àrea
als/a les quals delegar part de les seves funcions, que hauran
de ser ratificats per la Junta Permanent i que tindran com a
tasca primera coordinar els equips de la seva àrea.
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L’Assemblea General

Art. 18.
L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern d’Escoltes
Catalans.
Componen l’Assemblea General tots/es els/les membres de
l’Associació.

18.1.
Cada agrupament reconegut tindrà dret a un compromissari/
ària per unitat, més un/a que correspon al/a la cap
d’Agrupament. Els compromissaris/àries seran escollits pel
Consell d’Agrupament corresponent.

18.2.
Els/Les patrons/nes de la Fundació Catalana de l’Escoltisme
Laic podran assistir a l’Assemblea General amb dret a veu.

Art. 19.
L’Assemblea General es reunirà de forma ordinària un cop a l’any,
convocada per la Presidència. En ella, els càrrecs electes de la Junta
Permanent presentaran per a la seva aprovació les memòries de
les activitats realitzades pels seus equips i els programes per al
pròxim curs. D’altra banda, el/la cap Econòmic hi presentarà
també per a la seva aprovació l’estat de comptes de l’exercici
anterior i els pressupostos que s’hagin previst per al següent.
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La convocatòria, amb l’ordre del dia i les propostes sotmeses
a votació, haurà d’estar a disposició dels/de les assembleistes
amb un mínim de 30 dies naturals d’anticipació a la data de
l’Assemblea General.

Art. 20.
Les funcions mínimes de l’Assemblea General ordinària són:
a) Aprovar, si escau, l’acta de l’Assemblea General anterior
i les memòries i l’estat de comptes corresponents al període
anterior.
b) Escollir els càrrecs electes de la Junta Permanent.
c) Aprovar, si escau, els programes i el pressupost del
període següent presentats pels membres electes de la Junta
Permanent.
d) Aprovar els reglaments i altres documents vinculants.
e) Controlar els càrrecs electes, censurant i usant el dret a la
destitució si cal.
f) Ratificar i modificar les vinculacions d’Escoltes Catalans amb
altres entitats o amb els organismes de les administracions
públiques.
g) Fixar la data de la propera Assemblea General ordinària.
h) Aprovar el reconeixement de nous agrupaments o ratificar
la suspensió dels que ho hagin estat declarats provisionalment
per la Junta Permanent.
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Art. 21.
La Presidència haurà de convocar l’Assemblea General de
forma extraordinària a petició, amb les propostes concretes a
sotmetre a l’Assemblea General, de:
a) La meitat més un dels/de les membres de la Junta
Permanent amb dret a vot.
b) Dos terços dels/de les membres de la Junta General.
c) Un mínim del 10% dels membres amb dret a vot a
l’Assemblea General.
d) L’aprovació per majoria simple d’una proposta en aquest
sentit per part de l’Assemblea General.

21.1.
Si la petició no indica el contrari, en aquests casos l’Assemblea
s’haurà de fer dins el termini de 30 dies a comptar de la
sol·licitud.

21.2.
La convocatòria, amb l’ordre del dia i les propostes sotmeses
a votació, haurà d’estar a disposició dels/de les assembleistes
amb un mínim de 20 dies naturals d’anticipació a la data de
l’Assemblea General extraordinària.

Art. 22.
La modificació d’aquests Estatuts haurà de ser aprovada en
una Assemblea General extraordinària.
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Art. 23.
Les decisions i els acords de l’Assemblea General es prendran
per majoria simple. En cas d’empat es farà una nova votació,
i en cas de tornar a produir-se un empat, la decisió del/de la
president/a serà diriment.

23.1.
Serà necessària una majoria de dos terços dels vots emesos per
els/les assembleistes amb dret a vot a l’Assemblea General per:
a) Modificar aquests Estatuts.
b) Adoptar acords respecte a punts no inclosos a l'ordre del dia.

23.2.
Requerirà majoria de dos terços del total dels/de les
assembleistes amb dret a vot presents i no presents a
l’Assemblea General i convocatòria d’Assemblea General
extraordinària exclusiva:
a) Variar la Declaració de Principis.
b) Fer inversions superiors al 40% del valor real del patrimoni.
c) Acordar la dissolució de l'Associació.

Art. 24.
Tindran dret a vot a l’Assemblea General:
a) Els compromissaris/àries dels agrupaments reconeguts.
b) Els/Les membres amb vot de la Junta Permanent.
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24.1.
En cap cas un/a assembleista podrà tenir més d’un vot.

24.2.
Perquè un/a membre amb dret a vot pugui exercir aquest dret
en una Assemblea General, caldrà que compleixi les següents
condicions:
a) Estar censat/da a Escoltes Catalans en el moment de
l’Assemblea General amb una antiguitat mínima d’un any
com a membre responsable.
b) Estar al corrent de pagament.

24.3.
Si per causa justificada un/a assembleista amb dret a vot no
pot acudir a l’Assemblea General, podrà delegar el vot en
una persona que compleixi les condicions exigides als/a les
compromissaris/àries.

Art. 25.
Tota la resta de qüestions relacionades amb el funcionament de
l’Assemblea General que no estiguin especificades en aquests
Estatuts quedaran recollides al Reglament d’Assemblea. En
cas d’haver-hi alguna llacuna o mancança, correspondrà a
l’Assemblea General decidir-ne la interpretació.
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La Junta Permanent

Art. 26.
La Junta Permanent és l’òrgan executiu principal d’Escoltes
Catalans. Són funcions seves:
a) Acomplir el mandat de l’Assemblea General i dur a terme els
programes i propostes aprovats, prenent les mesures necessàries
per acomplir aquesta funció dins el marc estatutari.
b) Donar comptes de la seva gestió a l’Assemblea General i,
mentre aquesta no es reuneix, informar de les seves gestions al
Consell General, d’on recollirà els suggeriments que es formulin.

Art. 27.
La Junta Permanent és composta per set càrrecs que hauran
de ser elegits per l’Assemblea General:
- President/a
- Vicepresident/a
- Cap Pedagògic/a
- Cap de Vegueries
- Cap de Relacions Exteriors
- Cap de Gestió
- Cap Econòmic/a
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27.1.
També serà membre de la Junta Permanent, sense dret a
vot, un/a gerent que actuarà de secretari/ària. Serà proposat
pel/per la cap de Gestió i haurà de comptar amb l’aprovació
de la Junta Permanent.

27.2.
La Junta Permanent podrà convidar altres membres d’Escoltes
Catalans a participar a les seves reunions quan ho consideri
oportú.

27.3.
Cada membre de la Junta Permanent elegit/ida per l’Assemblea
General, excepte el/la vicepresident/a quan no substitueixi
el/la president/a, tindrà dret a un vot. En cas d’empat, el/la
president/a, o el/la vicepresident/a quan en faci les funcions,
tindrà vot de qualitat.
Els acords s’adoptaran per majoria simple i s’inscriuran en el
llibre d’actes, que hauran de signar el/la president/a i el/la
gerent. Els acords de la Junta Permanent en matèria de la seva
competència seran executius.

27.4.
La Junta Permanent es reunirà de forma ordinària
quinzenalment, excepte en època de vacances. La reunió
només quedarà vàlidament constituïda quan hi hagi un mínim
de quatre membres amb dret a vot.
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27.5
La Presidència haurà de convocar la Junta Permanent si ho
sol·liciten, amb l’explicació del tema a tractar, la meitat més un
dels seus membres. En aquest cas, la reunió s’haurà de fer dins
el termini de cinc dies a comptar de la sol·licitud si és durant el
curs, o en el termini de quinze dies si és durant les vacances.

Art. 28.
Per poder ser elegit membre de la Junta Permanent caldrà
haver estat membre d’Escoltes Catalans com a mínim durant
tres anys, i estar al corrent de pagament de la quota.
No es podrà ostentar al mateix temps més d’un càrrec electe
de la Junta Permanent.

Art. 29.
Els càrrecs electes de la Junta Permanent seran gratuïts, tindran
una durada de tres anys i, en cas de reelecció, el nou període
serà de dos anys, a la fi dels quals acabaran el seu regiment i
no podran ser reelegits fins al cap de tres anys d’haver cessat.
Es vetllarà perquè la renovació sigui sempre parcial i alternada,
i no afecti més de la meitat dels seus membres.
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Art. 30.
Si durant el curs esdevé la baixa d’un càrrec electe de la Junta
Permanent, serà coberta, de manera provisional, per una
persona nomenada o avalada per la pròpia Junta Permanent.
Si la baixa és del/de la president/a, serà coberta pel/per la
vicepresident/a.
Quan s’hagi de substituir un càrrrec que no sigui el de
president/a, la persona nomenada ostentarà el càrrec en
funcions fins la primera Assemblea General que se celebri en
què, si vol continuar en el càrrec, s’haurà de presentar per a
ser elegida seguint el tràmit establert.

Art. 31.
Són funcions de la Junta Permanent:
a) Aprovar que es clogui, atorgui o obligui l’Associació a
tota mena de contractes, sempre que no suposin inversions
superiors al 40% del valor real del patrimoni o que no siguin
relatius a alienar, donar, o gravar béns immobles, decisió que
recaurà en l’Assemblea General.
b) Aprovar: l’adquisició de tota mena de béns mobles o immobles,
accions o participacions de societats; la disposició de fons
dipositats en comptes bancaris; operacions de préstec de tota
mena a nom d’Escoltes Catalans, amb qualsevol banc o caixa
d’estalvis; la signatura, expedició, endossament o acceptació
de tota mena de documents de canvi i gir. En tots els casos, no
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podrà vulnerar cap acord de l’Assemblea General ni acordar el
que correspongui directament a aquesta.
c) Nomenar i separar lliurement el personal remunerat que
pugui haver-hi a càrrec del pressupost, delegant-ne les
facultats que estimi convenient.
d) Fer el seguiment dels comptes i de les activitats programades
i vetllar per al seu acompliment.
e) Ratificar la creació o modificació d'àrees, i el nomenament
dels/de les coordinadors/es d’àrea, dels/de les veguers/es,
dels/de les responsables generals de Branca, del personal
remunerat i d'aquelles persones que, a proposta del/de la
cap de Relacions Exteriors, hagin de participar en nom d’EC
en qualsevol organisme o activitat de o amb les entitats amb
què l’Associació mantingui relacions;
f) Ratificar els acords presos per qualsevol responsable d'un
equip, àrea o àmbit.
g) Modificar, en els casos en què estigui suficientment
justificat, aspectes dels programes i pressupostos aprovats per
l’Assemblea General, o destituir qualsevol càrrec. En el cas dels
càrrecs electes, l’aprovació de la destitució requerirà un mínim
de quatre vots favorables, i serà provisional fins que la següent
reunió de l’Assemblea General ratifiqui o rebutgi la decisió.
h) Aprovar necessàriament qualsevol tipus de documentació
o declaració que s’efectui en nom d’Escoltes Catalans, ja sigui
de divulgació de l’Associació, ja sigui de formació pedagògica.
En casos d’urgència, el/la president/a i el/la cap de Relacions
Exteriors poden, conjuntament, acordar provisionalment una
declaració o adhesió, que quedarà pendent de ratificació.
i) Coordinar les accions dutes a terme pels diferents àmbits.
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La Presidència

Art. 32.
Correspon al/a la president/a: La representació màxima
d’Escoltes Catalans; la coordinació de la tasca de la Junta
Permanent, vetllant per la unitat de treball, l’acompli-ment
dels programes aprovats per l’Assemblea General i l’observança
de la Declaració de Principis i altres reglaments i documents
vigents; la representació exterior, seguint les línies marcades
des de la pròpia Junta Permanent i de manera coordinada
amb el/la cap de Relacions Exteriors; arbitrar en els conflictes
i diferències que sorgeixin dins la vida associativa a nivell
de responsables; convocar i presidir l’Assemblea General, el
Consell General, la Junta General i la Junta Permanent.

32.1.
El/La president/a serà alhora patró/ona de la Fundació Catalana
de l’Escoltisme Laic, i serà responsable davant l’Assemblea
General que les línies de la Fundació s’adiguin els interessos de
l’Associació. Per això, al programa que presenti a l’Assemblea
General hi haurà d'incloure les línies de treball acordades al
Patronat de la Fundació, per a la seva ratificació, i a les memòries
que presenti hi haurà d’incloure les de la Fundació.

32.2.
També es responsabilitzarà, conjuntament amb el/la
president/a de la Fundació, de la coordinació dels antics/gues
membres d’Escoltes Catalans i de les associacions precedents,
així com de les persones pròximes a l’Associació. En aquest
sentit, serà responsable del funcionament del Grup d’Antics i
Amics d’Escoltes Catalans.
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Art. 33.
El/La vicepresident/a serà elegit/a en la mateixa convocatòria
i per un període igual al del/de la president/a. Per qüestions de
representativitat, el càrrec de vicepresident/a haurà de recaure
en una persona de sexe diferent al del/de la president/a.
Les seves funcions són aquelles que li siguin delegades pel/
per la president/a, i substituir-lo/a en cas necessari.

L’Àmbit Pedagògic

Art. 34.
Correspon al/a la cap Pedagògic/a la responsabilitat de la
línia pedagògica i formativa de l’Associació i la priorització de
les actuacions en aquestes vessants. Concretament té com a
funcions:
a) Establir la formació permanent i la reglada per als i les
membres de l’Associació.
b) Fer el seguiment de la línia pedagògica dels agrupaments i
del global de l’Associació, vetllant perquè sigui coherent amb
la Declaració de Principis i els mètodes i altres documents
pedagògics vigents.
c) Prioritzar i dur a terme l’elaboració i adaptació de
documentació i recursos pedagògics i formatius.
d) L’organització i funcionament de les branques i de les
acctivitats pedagògiques de l’Associació.
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e) Dinamitzar i coordinar els equips de suport a la tasca educativa
dels agrupaments, especialment els que fan referència a
l’educació ambiental, l’educació per al desenvolupament i a
les necessitats educatives especials.

34.1.
El/La cap Pedagògic/a nomenarà els/les responsables generals
de Branca, que hauran de comptar amb la ratificació de la
Junta Permanent.

34.2.
El/La cap Pedagògic/a serà alhora patró/ona de la Fundació
Catalana de l’Escoltisme Laic, i es responsabilitzarà del
funcionament pedagògic de l’Escola FORCA. En aquest sentit,
i amb el vist-i-plau de la Junta Permanent, proposarà al
Patronat el/la director/a de l’Escola, per a la seva aprovació.

L’Àmbit de Vegueries

Art. 35.
Correspon al/a la cap de Vegueries vetllar per la correcta
organització funcional dels agrupaments i perquè el seu
funcionament no sigui contrari a la Declaració de Principis,
els presents Estatuts i altres documents vigents, i treballar pel
creixement de l’Associació.
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35.1.
El/La cap de Vegueries també té com a funcions específiques:
Nomenar els/les veguers/es, que hauran de ser ratificats/des
per la Junta Permanent i pels/per les caps d’Agrupament de
la vegueria corresponent; convocar i dinamitzar el Consell de
Vegueries i la Intervegueries, d’acord amb el Reglament de
Vegueries; proposar la qualificació o exclusió d’agrupaments,
d’acord amb el Reglament de Qualificació i Exclusió
d’Agrupaments; responsabilitzar-se del bon funcionament de
l’Assemblea General, d’acord amb el seu reglament.

35.2.
Els/Les veguers/es són els representants del/de la cap de
Vegueries a cada vegueria. Seran designats pel/per la cap de
Vegueries i hauran de ser ratificats per la Junta Permanent.

35.3.
Són funcions dels/de les veguers/es: Canalitzar als agrupaments
de la seva vegueria els acords de la Junta Permanent transmesos
pel/per la cap de Vegueries, així com els de la Junta General, i
recollir-ne les aportacions; convocar i dinamitzar les reunions de
la seva vegueria; vetllar pel bon funcionament dels agrupaments
de la seva vegueria; coordinar les activitats dels equips generals
que es facin a la seva vegueria; impulsar el creixement de
l’Associació a la seva vegueria.
Els/Les veguers/es podran ostentar la representació exterior
de l'Associació a la zona de la seva vegueria en els casos en
què li sigui expressament delegada per la Presidència o pel/
per la cap de Relacions Exteriors.
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L’Àmbit de Relacions Exteriors

Art. 36.
Correspon al/a la cap de Relacions Exteriors la responsabilitat de
les relacions i gestions d’Escoltes Catalans amb qualsevol altre
tipus d’organisme o entitat que no sigui la mateixa Associació.
En conseqüència, s’ha d’encarregar de crear, impulsar, mantenir
o fomentar les relacions d’Escoltes Catalans i la participació dels
seus membres i agrupaments pel que fa a:
a) Les altres associacions i organismes de l’escoltisme i el
guiatge.
b) Els consells de joventut i les associacions i organismes afins.
c) El tracte prop de les administracions públiques.
d) La cooperació al desenvolupament comunitari.

36.1.
Les gestions de col·laboració fetes en nom d’Escoltes Catalans
o d’un equip de l’Associació amb una altra entitat o organisme
hauran de comptar amb el l’aprovació del/de la cap de
Relacions Exteriors i amb la ratificació de la Junta Permanent,
o amb l’aprovació d’aquesta última.

36.2.
El/La cap de Relacions Exteriors és el titular del càrrec de
comissari/a Internacional en la vessant de les relacions amb
l’escoltisme i el guiatge. Tot i així, per distribuir el treball
o per necessitats de representació internacional, podrà
delegar la titularitat del càrrec de comissari/a Internacional
en el/la coordinador/a de l’àrea que englobi les relacions
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amb l’escoltisme i el guiatge, o pot també compartir-la si cap
d’àmbit i coordinador/a d’àrea són de sexes diferents.
En qualsevol dels dos casos, la delegació haurà de ser
proposada conjuntament pel/per la cap de Relacions Exteriors
i el/la president/a, i haurà de ser ratificada per la Junta
Permanent, que convidarà el/la comissari/ària Internacional a
participar a les seves reunions.

L’Àmbit de Gestió

Art. 37.
Correspon al/a la cap de Gestió la responsabilitat de l’estructura
tècnico-administrativa de l’Associació, així com dels recursos i
de la comunicació. Concretament, té com a funcions:
a) Dirigir la política de contractacions laborals i l’estructura
remunerada dels equips generals, així com la selecció del
personal, en coordinació amb els àmbits afectats, i que
haurà de comptar amb l’aprovació de la Junta Permanent.
Anàlogament, fer-ne el seguiment.
b) Mantenir i millorar les infraestructures de l’Associació, i
potenciar-ne l’adquisició de noves. Proposar contractacions
mercantils diverses, en coordinació amb el/la cap Econòmic/a.
c) Dirigir la política comunicativa d’EC, tant a nivell
intraassociatiu com extern.
d) Dirigir els recursos tècnics de l’Associació.
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e) Coordinar l’organització tècnica de l’Assemblea General i
d’altres activitats que pugui organitzar EC.
f) Signar les certificacions formals de l’Associació.

37.1.
El/La cap de Gestió es responsabilitzarà també de la bona
marxa de les actes de l’Associació, funció que podrà delegar
al/a la gerent, qui exercirà de secretari/ària d’actes en els
òrgans de govern de l’Associació.

37.2.
El/La cap de Gestió, amb l’aprovació de la Junta Permanent,
podrà delegar al/a la gerent les funcions que cregui
convenients.

L’Àmbit Econòmic

Art. 38.
Correspon al/a la cap Econòmic/a la responsabilitat de tots els
moviments econòmics de l’Associació.
Són funcions seves:
a) Proposar, cooordinadament amb els diversos àmbits,
els pressupostos d’EC. Anàlogament, elaborar els estats
comptables a final de curs.
b) Dirigir el seguiment econòmic i comptable de totes les
partides pressupostades i aprovades per l’Assemblea General.
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c) Autoritzar despeses no pressupostades fins una quantitat
concreta acordada per la Junta Permanent; a partir d’aquesta
quantitat serà la pròpia Junta Permanent la responsable
d’autoritzar-les.
d) Impulsar nous ingressos i noves vies de finançament,
participant, coordinadament amb el/la cap de Relacions
Exteriors i amb la Presidència, en les relacions i gestions amb
les entitats públiques o privades destinades a tal fi.

38.1.
El/La cap Econòmic/a serà, alhora, patró/ona de la Fundació
Catalana de l’Escoltisme Laic, i es responsabilitzarà del
funcionament tècnic i econòmic dels serveis que gestiona la
Fundació.

38.2.
El/La cap Econòmic/a, amb l’aprovació de la Junta Permanent,
podrà delegar al/a la gerent les funcions que cregui
convenients.

El Consell Responsable

Art. 39.
El Consell Responsable és l’òrgan que representa legalment
Escoltes Catalans davant de tercers i, en conseqüència, l’únic
amb potestat per signar i assumir les obligacions contractuals
que Escoltes Catalans vulgui formalitzar. No obstant, no tindrà
validesa cap obligació contractual que no hagi estat aprovada
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prèviament per l’Assemblea General, la Junta Permanent o la
Junta General, segons correspongui.

39.1.
Són finalitats del Consell Responsable:
a) Assumir les obligacions contractuals que Escoltes Catalans
vulgui formalitzar.
b) Administrar el patrimoni, els recursos econòmics i els
pressupostos.
c) En general, suplir la falta de capacitat d’obra dels òrgans
rectors de l’Associació, i en tots els casos en què aquesta
estigui exigida per la legislació vigent.
d) Representar legalment davant de tercers Escoltes Catalans.

39.2.
El Consell Responsable estarà integrat per tres persones amb
plena capacitat d’obrar i amb majoria d’edat. La constitució
inicial i renovacions següents totals o parcials del Consell
Responsable es formalitzaran mitjançant acta notarial de
la qual s’enviarà una còpia al registre corresponent. Els
nomenaments, per economia administrativa o de gestió, si ho
accepten expressament, recauran en el/la president/ta, el/la
cap de Gestió i el/la cap de Relacions Exteriors. Els/Les seus/
seves substituts/tes per mandat exprés seran respectivament:
el/la vicepresident/ta, el/la cap Econòmic/a i el/la cap de
Vegueries. Donat cas que manqui algú, el nomenament serà
fet per la Junta Permanent.
Per dotar de validesa legal qualsevol obligació contractual
d'EC, serà suficient la signatura de dos dels membres del
Consell Responsable.

37

document/2

Estatuts d’escoltes catalans

39.3.
El Consell Responsable podrà delegar en el/la cap Econòmic/a,
en el/la gerent o en un/a dels/de les tres membres del propi
Consell Responsable part de la seva capacitat de representar
legalment Escoltes Catalans. Aquesta delegació s'haurà de
formalitzar necessàriament mitjançant acta notarial.

39. 4.
El Consell Responsable assumirà les funcions solidàriament,
de manera que tots els seus membres seran igualment
responsables dels actes que aquell realitzarà en l’exercici de
les seves funcions.

La Junta General

Art. 40.
La Junta General està composada pels membres de la Junta
Permanent, els/les coordinadors/es d’àrea i els/les veguers/
es. Té capacitat per prendre acords executius sempre i quant
siguin presos per consens. En cas contrari, l’acord últim serà
remès a la Junta Permanent.
La seva periodicitat mínima serà bimensual.

40.1.
Són funcions de la Junta General:
a) Proposar les línies prioritàries d’actuació de l’Associació,
que quedaran reflctides als programes i al pressupost a
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presentar a l’Assemblea General, així com fer-ne el seguiment
durant el curs.
b) Planificar les accions dels diferents equips, àrees i àmbits
de l’Associació, assegurant la comunicació i la col·laboració
entre els/les diferents responsables.
c) Valorar les memòries i l’estat de comptes a final de curs
d) Acordar la creació, el manteniment o la rescissió de
relacions amb qualsevol altre tipus d’organisme o entitat
que no sigui EC, havent de comptar amb l’aprovació de
l’Assemblea General per tot allò que signifiqui un vincle
orgànic o la rescissió d’un acord que aquesta hagués aprovat
amb anterioritat.
e) Marcar les polítiques a aplicar per l'Associació en temes
específics, que s'hauran de plasmar en els programes
corresponents.
f) Tot allò que la Junta Permanent li vulgui delegar.

40.2.
La Presidència haurà de convocar la Junta General si ho
sol·liciten, amb l’explicació del tema a tractar, la meitat més
un dels seus membres. En aquest cas, la reunió s’haurà de fer
dins el termini de vint dies a comptar de la sol·licitud.
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El Consell General

Art. 41.
El Consell General és un òrgan de debat associatiu composat
per la Junta General; els/les responsables dels equips
generals i de les vegueries dels diferents àmbits; els/les caps
d’agrupament censats com a tals a EC, amb un màxim de
dos per agrupament, o aquells/lles membres del seu Consell
d’Agrupament en qui hagin delegat la representació; i el/la
president/a de la Fundació Catalana de l’Escoltis-me Laic.
La Junta Permanent podrà convidar a participar-hi altres
membres d’Escoltes Catalans quan ho consideri oportú. La
seva periodicitat minima serà trimestral.

41.1.
Són funcions del Consell General:
a) Debatre i valorar la gestió de la Junta Permanent i dels
equips generals durant el curs corresponent.
b) Debatre i valorar el funcionament general i a les vegueries
de l’Associació i el seu creixement
c) Proposar línies d’actuació a la Junta General.

41.2.
La Presidència haurà de convocar el Consell General si ho
sol·liciten, amb l’explicació del tema a tractar, la meitat més
un dels seus membres. En aquest cas, la reunió s’haurà de fer
dins el termini de trenta dies a comptar des de la sol·licitud.
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Art. 42.
Escoltes Catalans cedeix la gestió de l’Escola FORCA, del Servei
de Vacances i d’altres iniciatives que cregui convenient a la
Fundació Catalana de l’Escoltisme Laic, que té com a finalitat
l’ajut al moviment escolta català, laic i coeducatiu, concretat
en especial en l’associació Escoltes Catalans.

Art. 43.
El vot al patronat de la Fundació Catalana de l’Escoltisme Laic
dels/de les tres patrons/nes membres de la Junta Permanent
d’Escoltes Catalans haurà de ser sempre necessàriament
conjunt, i en la direcció que hagi acordat l’òrgan de govern
corresponent. L’incompliment d’aquest article suposarà la
pèrdua immediata de la condició de patró/ona.

43.1.
En cas que es produeixi una vacant entre els/les tres patrons/
nes membres de la Junta Permanent, serà la pròpia Junta
Permanent qui designarà els/les substituts/es, que haurà de
ser un/a dels/de les seus/seves membres electes.
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Art. 44.
Escoltes Catalans està sotmesa al règim de pressupost i
patrimoni propis. Les subvencions i aportacions econòmiques
que es puguin obtindre seran fiscalitzades per ella mateixa
d’acord amb les disposicions legals.
Escoltes Catalans portarà al dia els llibres de comptabilitat
corresponents.

Art. 45.
Escoltes Catalans elaborarà el seu pressupost anual d’acord amb
les seves despeses i els següents ingressos: les quotes dels socis
i sòcies que estableixi l’Assemblea General; els recursos propis;
les donacions i llegats que pugui rebre; les rendes dels béns; les
subvencions que se li adjudiquin tant d’organismes oficials com
d’entitats particulars; els préstecs i crèdits que es concedeixin i
qualsevol altre ingrés que aprovi l’Assemblea General.

Art. 46.
Escoltes Catalans finalitza cada curs el dia 30 de setembre,
moment en què es formalitzaran els estats comptables
pertinents, que hauran de ser aprovats, si escau, a la reunió
corresponent de l’Assemblea General. També es presentarà el
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pressupost de l’any següent que, un cop aprovat, es farà saber
a l’organisme oficial administratiu pertinent.

Art. 47.
Escoltes Catalans manca, inicialment, de patrimoni fundacional.
No es podrà prendre cap acord o realitzar cap acte que pugui
comprometre de forma irreversible el patrimoni o l’activitat
que constitueix l’objecte propi d’Escoltes Catalans sense
l’aprovació de l’Assemblea General.
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Art. 48.
Escoltes Catalans no es podrà dissoldre mentre hi hagi un mínim
de cinc agru-paments que la vulguin composar, a no ser que
l’acord que l’Assemblea General pren-gui de dissoldre’s sigui
per integrar-se en una altra entitat que continuï la seva tasca.
En cas de dissolució, els béns de tot tipus de propietat
d’Escoltes Catalans passaran en qualitat de donació a la
Fundació Catalana de l’Escoltisme Laic.

Disposicions
Queden vigents en el que sigui aplicable les disposicions final
i transitòries dels Estatuts aprovats en data 15 de novembre
de 1997, i que seguidament transcrivim:

Disposició final
Aquests Estatuts entraran en vigor immediatament després
que hagin estat aprovats per l’Assemblea General.
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Disposicions transitòries
1. Tots els reglaments i documents vigents queden
automàticament adaptats a la nomenclatura i funcionament
estipulats en aquests Estatuts. Pel que fa als òrgans de govern,
als documents aprovats abans d’aquesta data on es citi el
Comissariat hi haurà de dir ‘Junta Permanent’, on es citi el
Consell General hi haurà de dir ‘Junta General’, i on es citi el
Consell General Ampliat hi haurà de dir ‘Consell General’.
2. El canvi de nomenclatura i àdhuc de funcions no afecta
els mandats no acabats dels antics càrrecs electes. Així, el
comissari de Relacions Exteriors passarà a anomenar-se cap
de Relacions Exteriors, i el comissari Pedagògic passarà a
anomenar-se cap Pedagògic, assumint les modificacions de
funcions que es deriven de l’aprovació d’aquests Estatuts.
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Estatuts aprovats a l’Assemblea General
Extraordinària celebrada a Barcelona el dia
14 de març de 2010
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