RESUM DEL RÈGIM INTERN

El Règim Intern és on es detalla el funcionament de cada òrgan de govern de la
CONFAVC, des de la modificació d'Estatuts del febrer del 2007, establerts en tres òrgans:
l'Assemblea General, la Junta Directiva i el Consell Federal,
✔ L'ASSEMBLEA GENERAL: punts bàsics

El Regim Intern especifica que:
La convocatòria de l'Assemblea General, s’ha de fer amb trenta dies d’antelació per la Junta
Directiva, d’acord amb els articles 10 i 11 dels Estatuts.
Cada soci pot assistir a l’assemblea amb el nombre de delegats que vulgui, però ha de nomenar
entre ells a un delegat que és l’únic que pot exercir els vots que li corresponen a l’entitat que
representa. Tots els delegats que envia una mateixa Associació, Federació o Coordinadora han de
defensar els criteris generals que sostinguin aquestes entitats i sempre per mandat seu.
Corresponen a les associacions de veïns sòcies de la Confederació, els següents vots: 1.
Associacions amb menys de 200 socis, 1 vot. 2. Associacions de 201 a 1000 socis, 2 vots. 3.
Associacions de més de 1000 socis i entitats sectorials, 3 vots.
Corresponen a les Federacions d’Associacions de Veïns locals i comarcals i a les coordinadores 4
vots.
En aquest Règim Intern s'especifiquin els procediments de com s'han d'organitzar les Assemblea
Generals, l'expedició de la documentació, i la seva organització territorial.
✔ CONSELL FEDERAL: punts bàsics
El Règim Intern especifica que el Consell Federal s’ha de reunir ordinàriament almenys cada tres
mesos, prèvia convocatòria de la Junta Directiva. No obstant, el deu per cent dels seus membres
poden demanar reunions extraordinàries, quan ho considerin adient.
Durant el termini que va des de la celebració d’una sessió i fins a la següent, la Federació amfitriona
i la persona designada per aquesta per desenvolupar les funcions de presidència, han de coordinar
els treballs amb la presidència i la gerència de CONFAVC per tal d’elaborar conjuntament l’ordre
del dia de la sessió i desenvolupar les tasques necessàries i disposar dels recursos necessaris per al
nin funcionament de la reunió.
✔ JUNTA DIRECTIVA: punts bàsics
El Règim Intern estableix que la Junta Directiva està formada pel President i els membres elegits
per formar-ne part. Entre ells s’han de distribuir els càrrecs de Vicepresident primer i segon,
Secretari, Vicesecratari, Tresorer i entre dos i quatre vocals.
La presentació de candidats s’ha de fer per part de les entitats associades, que ho han d’aprovar a les
seves respectives Juntes Directives. Art. 20è .- En règim normal, 45 dies abans del cessament dels

càrrecs, la Junta Directiva ha d’obrir el període de presentació de candidats o candidatures, que
queda tancat passats 15 dies de la convocatòria. A continuació hi ha un termini de 7 dies per a
presentar al·legacions.
Les eleccions s’han de celebrar passats almenys 15 dies des del termini de la proclamació dels
candidats. Durant aquets termini de 15 dies els candidats poden realitzar campanya electoral.
✔ Altres punts:
El Règim Intern també especifica com s'estableixen les quotes de remuneració de l'entitat.
També explicita la potestat dels òrgans de la CONFAVC per a crear Comissions de Treball; la
creació d'una Comissió Revisora de Comptes, formada per tres socis que no tinguin la condició de
membres la Junta Directiva, escollits per l'Assemblea General; i els mecanismes per l'ingrés de
noves entitats sòcies, sancions a aquestes en cas d'impagament, i altres casos establerts en els
Estatuts, enter d'altres punts de mecanismes interns d'organització de l'entitat.

