Resum dels Estatuts
de la Fundació CONFAVC
Finalitat:
Tal com s’assenyala als Estatuts, la Fundació «té com a finalitat genèrica ser i
actuar com un centre d’estudis, documental, de disseny, elaboració i d’execució de
projectes, sense ànim de lucre i d’interès general, al servei de les associacions
veïnals, d’altres associacions socials i d’entitats sense afany de lucre, els
seus membres, i qualsevol altra persona interessada, amb la finalitat de
millorar la qualitat de vida dels veïns i associacions, la convivència i acció
social en general al territori català, incloent la millora de les condicions mediambientals,
de sostenibilitat del territori i de qualsevol altra beneficiosa pels veïns i associacions, i
promoure la participació ciutadana i institucional».
Activitats:
Per tant, pel compliment de les seves finalitat, la Fundació desenvoluparà les seves
activitats, principalment, en els següents àmbits d’actuació:
1. Estudis i Recerca 2. Formació i recolzament del moviment veïnal i ciutadà
3. Elaboració i execució de programes i projectes 4. Publicacions 1 5. Arxiu
documental i històric 6. Comunicació 7. Disseny i realització de tota mena de
serveis veïnals i ciutadans
Persones beneficiàries:
Són beneficiaris de la Fundació, el conjunt d’associacions veïnals, entitats socials i
entitats sense afany de lucre, i els membres que les composen, en especial les
que integren el moviment veïnal, i en general, qualsevol persona interessada en les
activitats que la Fundació desenvolupi.
Òrgans de Govern
La representació, el govern i l’administració de la Fundació corresponen al Patronat, que
pot nomenar un Director amb les facultats que resultin del propi acord de nomenament.
El Patronat està format per un mínim de 9 patrons. Es designaran com a patrons a
persones que estiguin vinculades al moviment veïnal de la Confederació
d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) així com personalitats
reconegudes en l’àmbit social i ciutadà. El Patronat ha de designar, com a mínim, entre els
seus membres un President i ha de
designar també un Secretari.
El càrrec de patró és reelegible i té un durada de quatre anys, renovant-se per
meitats cada dos anys, de forma que no coincideixin en la renovació President i
Secretari. El Patronat s’ha de reunir com a mínim tres cops l’any, en sessió ordinària
obligatòriament durant el primer semestre de l’any natural amb la finalitat d’aprovar els
comptes anuals de l’exercici anterior, i a més, sempre que sigui convenient a criteri del
President o si ho sol·liciten una quarta part dels seus membres.

