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REGLAMENT DEL DESPLEGAMENT TERRITORIAL 
DE LA FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA 

 
 

 
INTRODUCCIÓ 
Els articles 35, 36, 37 i 38 dels estatuts de la Federació d’Ateneus de Catalunya 
(FAC) regulen el seu règim orgànic territorial i les funcions que s’han d’exercir en 
aquest àmbit, els quals es duran a terme d’acord amb els principis de 
descentralització, desconcentració i de cooperació entre les entitats federades i la 
pròpia Federació.  
 
Per facilitar-ne el seu desplegament, es proposa el següent reglament: 
 
 
ARTICLE 1 – De les Delegacions Territorials 

1. Per acord de la Junta de la Federació d’Ateneus de Catalunya, a iniciativa 
pròpia o recollint la demanda de les seves entitats federades, es poden 
constituir les Delegacions Territorials que siguin convenients, dins de l'àmbit 
territorial de la FAC.  

2. Aquestes Delegacions Territorials no tindran personalitat jurídica pròpia.  
3. Cada Delegació Territorial haurà d’anomenar una persona representant perquè 

sigui membre de la Comissió Assessora Territorial de la FAC.  
4. La duració d’una Delegació Territorial serà indefinida i per a la seva dissolució 

serà necessari l’acord de l’Assemblea General de la FAC. 
 

ARTICLE 2 – Estructura de les Delegacions Territorials 

1. Les Delegacions Territorials hauran d’estar formades per un mínim de 6 
associacions federades dins d’un mateix territori i que, com a mínim, 
representin 3 comarques diferents.  

2. Cada Delegació Territorial la coordina una Junta Rectora formada entre 3 i 6 
representants de les entitats que formen la Delegació Territorial. Aquesta Junta 
Rectora té les seves facultats delegades de la Junta Directiva de la FAC. 

3. Els membres de la Junta Rectora de cada delegació són elegides per les 
entitats federades que hi ha adscrites, per a un període de dos anys i vetllant 
en tot moment per la paritat de gènere. 

4. La Junta Rectora es reunirà com a mínim un vegada al quadrimestre.  
5. S’establirà per consens com a seu social de la Delegació Territorial qualsevol 

de les seus de les entitats que formin part de la Delegació.  
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ARTICLE 3 – Funcions de les delegacions territorials  
1. Vetllar per els interessos de les entitats del territori, fent propostes de millores i 

de serveis a la Junta Directiva de la FAC i a l’Assemblea General de Socis.  
2. Buscar ampliar el número d’entitats federades al territori.  
3. Representar en el territori a la Federació d’Ateneus de Catalunya i a la seva 

junta directiva quan aquesta li delegui aquesta funció. 
4. Informar periòdicament de les seves gestions a la Junta Directiva de la FAC. 
 
 
ARTICLE 4 - Comissió Assessora Territorial  
1. Es constituirà una Comissió Assessora Territorial que vetllarà per la coordinació 

d’estratègies entre les diverses delegacions territorials i estarà formada per una 
persona representant de cada Delegació Territorial. 

2. La  Comissió Assessora Territorial serà convocada a instància de la Junta 
Directiva de la Federació d’Ateneus de Catalunya. 

3. Aquesta comissió es reunirà una vegada al semestre a qualsevol de les seus 
de les entitats federades a la FAC.  

 
 
ARTICLE 5 – Procediment d’elecció  
1. L’elecció de les entitats que formen la Junta Rectora de la Delegació Territorial i 

la de la persona representant a la Comissió Assessora Territorial serà per 
sufragi universal, lliure i directe entre els representants de les entitats del 
territori corresponent.  

2. Per a la celebració d’eleccions, la FAC convocà l’Assemblea Territorial amb un 
màxim de 30 dies d’antelació; en aquesta es constituirà una Mesa de 
Seguiment del procés i estarà formada per 2 entitats interventores de la 
mateixa territorial i 1 membre de la Junta Directiva de la FAC – o la persona 
que aquesta designi –, que farà de president. S’establirà el calendari electoral 
amb:  

 els terminis de presentació i la validació de candidatures. 

 lloc, dia i hora de l’assemblea de votació.  
 

3. Les candidatures seran presentades a la FAC. Tot el procés electoral i la 
documentació relativa, serà publicat al web de la FAC.  

4. La Mesa de Seguiment efectuarà el control de la votació, que serà la d’un vot 
per entitat federada.  

5. Les persones que participin en el procediment d’elecció hauran de presentar a 
la Mesa de Seguiment el corresponent certificat de representació de la seva 
entitat. 

6. La condició d’entitat electora vindrà donat per la seva adscripció territorial i per 
estar al corrent de pagament de les quotes d’afiliació a la FAC. 
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7. L´exercici del dret de vot pels qui tinguin la condició d´entitat electora serà 
personal, secreta, lliure i directe, i no s´admetrà el vot per delegació. 

8. Serà elegida la candidatura que obtingui la majoria dels vots. Si hi ha una sola 
candidatura com a representant a la Comissió Assessora Territorial, o no es 
supera el màxim previst de representants en el cas dels membres de la Junta 
Rectora, no es farà la votació i quedaran nomenades automàticament les 
candidatures presentades.  

9. Finalitzat l´escrutini, si escau, l’acta electoral serà signada per les dues entitats 
interventores i el president de la Mesa de Seguiment del procés. Aquesta acta 
serà enviada a la Junta Directiva de la FAC i s´exposarà en el seu web. 


