ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS:
"COORDINADORA D'ORGANITZACIONS NO-GOVERNAMENTALS DE COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT- ILLES BALEARS" (CONGDIB)

CAPÍTOL I
Denominació, finalitat, domicili social i àmbit d'actuació

Art. 1. Amb la denominació de "Coordinadora d'Organitzacions No-Governamentals de Cooperació
al Desenvolupament - Illes Balears”, de forma abreujada "CONGDIB", està constituïda a les Illes
Balears la dita entitat com a Federació d'entitats sense afany de lucre, en règim d'autonomia i amb estatut
legal ajustat a dret d’acord amb la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret
d’Associació, i les seves normes complementàries i altra legislació vigent a l'empar dels articles 9.2, 22 i
51 de la Constitució. Aquesta entitat es regirà pels seus estatuts, pels acords adoptats vàlidament per la
seva Assemblea General i els seus òrgans de govern de conformitat amb els dits Estatuts i per la
legislació vigent en matèria d’associacions.
Art. 2. La CONGDIB es constitueix amb durada indefinida.
Art. 3. La CONGDIB té com a àmbit d’actuació la totalitat del territori de les Illes Balears.
Art. 4. La CONGDIB estableix el seu domicili social al carrer Eusebi Estada, núm. 48, de Palma -07004.
El domicili podrà ser traslladat a qualsevol altre indret de les Illes Balears, per acord de la Junta Directiva,
que haurà de ser ratificat a la propera Assemblea General.

CAPÍTOL II
Concepte de cooperació al desenvolupament i de coordinació

Art. 5. La CONGDIB entén per cooperació la coparticipació com a iguals dels pobles del món en la causa
comú de l’eradicació de la pobresa, amb el degut respecte als drets fonamentals de la persona humana i
dels pobles, on prevalgui la justícia social, la solidaritat i la distribució equitativa dels recursos existents i
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en el que totes les persones, sense cap tipus de discriminació, puguin exercir el seu dret a participar, amb
la finalitat de millorar constantment el seu benestar. Incorpora, per tant, la convicció que la màxima
participació de les dones en tots els àmbits, en igualtat de condicions amb els homes, és indispensable
pel desenvolupament ple i complet d’un país, el benestar del món i la causa de la pau.
Art. 6. La CONGDIB entén el desenvolupament com a un procés sostenible, econòmic, cultural i polític
que, des de dins, condueix a la plena realització de les potencialitats de les comunitats i pobles
empobrits.
Art. 7. La CONGDIB entén que el concepte de "coordinació" implica:
a) l’impuls del treball conjunt de les organitzacions membres, que comparteixen un Codi de Conducta
comú, garantint la programació i realització conjunta de programes i activitats amb totes o algunes
de les organitzacions membres de la CONGDIB;
b) la prestació d’assistència i suport a les seves organitzacions membres, amb els criteris
complementarietat i respecte a l’especificitat entre les organitzacions membres;
c) la representació dels seus interessos i valors compartits davant la societat, les Administracions
Públiques i altres institucions i entitats externes a la CONGDIB;
d) el respecte a l'autonomia d'objectius, mitjans humans, financers i filosofia de cada organització
membre de la CONGDIB.
e) Servir de nexe d’unió entre les diferents organitzacions membres, amb la finalitat de mantenir
contactes i intercanvi de informació sobre les respectives activitats.

CAPÍTOL III
Objectius
Art. 8. Col·laborar entre les organitzacions membres:
1. Per augmentar i millorar la cooperació internacional al desenvolupament, vinculant-la al compromís
de treballar per unes relacions entre Nord-Sud més justes i per eradicar les causes que originen la
pobresa i les desigualtats.
2. Per estimular que diverses ONGD membres de la CONGDIB programin i executin en xarxa
projectes de cooperació al desenvolupament, i això com a resposta als interessos i necessitats
dels pobles empobrits, esforçant-se en tot cas per no crear cap tipus de dependència.
3. Per estudiar qüestions d'interès comú, i proposar, defensar i dur a terme accions de forma
coordinada adreçades a la sensibilització de l'opinió pública dels pobles que formen la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, per tal d'estimular la formació i la presa de consciència ciutadana
sobre aquests temes.
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4. Per unificar esforços amb la finalitat de garantir les relacions entre els membres de la CONGDIB,
pel que fa als seus interessos comuns en el camp de la cooperació al desenvolupament, i les
diferents institucions, públiques i privades.
5.

Per coordinar-se en ordre a l'obtenció de recursos humans i materials per a la realització de
projectes i activitats de sensibilització i educació pel desenvolupament, de cooperació
internacional, d'educació en drets humans i de prevenció activa de conflictes.

CAPÍTOL IV
Dels membres de la Federació i de llurs drets i deures

Art. 9. Podran ser membres de la CONGDIB les Organitzacions No-Governamentals de Cooperació al
Desenvolupament sense afany de lucre que no tenen cap dependència orgànica ni cap subordinació
funcional de l'administració estatal, autonòmica o local, constituïdes legalment de conformitat amb la
legislació vigent, els objectius específics de les quals i les activitats que desenvolupen coincideixin amb
els de la CONGDIB.
1.

Podran ser membres les organitzacions que tenguin domicili social a les Illes Balears.

2.

Podran ser membres les organitzacions que, tenint constituïda una delegació a les Illes Balears,
hi tenguin seu social.

Art. 10. La CONGDIB està composada per membres associats i membres col·laboradors.
Art. 11. Membres associats podran ser aquells que acompleixen les següents condicions:
a) L'acceptació explícita de les finalitats i filosofia de la CONGDIB, tal com s'expressa en els articles 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
b) Acreditar, mitjançant la presentació dels estatuts de l'organització que assenyalin explícitament,
encara que no necessàriament en els mateixos termes, que la seva finalitat és la cooperació amb
els pobles empobrits.
c) Acceptació explícita i per escrit de la totalitat dels presents estatuts.
d) Acceptació explícita i per escrit del Codi de Conducta de la Coordinadora Estatal d’ONGD’s
(CONGDE).
e) Comptar amb experiència provada dins el camp específic de la cooperació al desenvolupament,
avalada al menys per dues organitzacions membres de la CONGDIB.
f) Presentar els Estatuts, degudament legalitzats, la memòria d'activitats -aprovada en l’última
assemblea de l’entitat, anterior a la sol·licitud d’adhesió- i els noms dels membres que composen
la seva Junta Directiva vigent.
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g) Ser admès per una majoria de 2/3 del membres presents a la reunió de la Junta Directiva i ratificat
per l'Assemblea General.
h) Participar activament a les activitats de la CONGDIB.
Art. 12. Membres col·laboradors són aquelles institucions, col·lectius o persones físiques que es
comprometen a contribuir amb recursos físics, financers i/o humans a l'acompliment de les finalitats de la
CONGDIB.
1. Seran admesos per una majoria de 2/3 de la Junta Directiva i ratificats per l'Assemblea General.
2. Les dites institucions, col·lectius o persones físiques hauran de presentar la sol·licitud de membres
col·laboradors, explicant les raons per les quals sol·liciten l'ingrés com a membres col·laboradors.
3. Els membres col·laboradors tendran dret a participar en els grups de treball i a les Assemblees de
la CONGDIB, amb veu, però sense vot, i no podran ser elegibles.

CAPÍTOL V
Estructura i funcionament
Art. 13. L'estructura de la CONGDIB estarà formada pels òrgans de govern i les comissions de treball.
Art. 14. Els òrgans de govern de la CONGDIB són:



l’Assemblea General
la Junta Directiva

Art. 15. L'Assemblea General està formada per tots els membres, tant els associats com els
col·laboradors.
a) L'Assemblea General és l'òrgan suprem de govern de la CONGDIB.
b) Es reunirà com a mínim una vegada a l’any, dins el primer semestre, per avaluar i, si escau,
aprovar la gestió de la Junta Directiva, la memòria i els comptes de l’any anterior i per fixar les
línies d’actuació per al proper any.
c) En sessió extraordinària es reunirà totes les vegades que sigui convocada per la Junta Directiva o
quan sigui sol·licitat per 1/3 al menys de membres associats.
d) El quorum necessari per donar per vàlidament constituïdes les Assemblees Generals, en primera
convocatòria, serà d’un terç dels membres associats, mentre que en segona convocatòria les
Assemblees Generals quedaran vàlidament constituïdes amb els membres presents. Els Acords
de l'Assemblea General s'adoptaran per majoria absoluta de vots dels membres associats
presents.
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e) En l'Assemblea General, cada membre associat comptarà amb un sol vot, acreditat per la seva
organització, permetent-se només la delegació de vot d’una segona entitat i sempre de forma
degudament justificada.
f) Es competència de l'Assemblea General elegir els components de la nova Junta de Govern entre
els diversos candidats presentats.
g) És competència de l'Assemblea General ratificar l'admissió dels membres associats i dels membres
col·laboradors.
h) A l'Assemblea General li competeix debatre i traçar les línies generals a seguir per la CONGDIB.
i) És competència de la Assemblea General la decisió de federar-se amb altres Federacions d'àmbit
autonòmic, estatal i internacional.
j) A la Assemblea General també li competeix el canvi d'estatuts i, en el seu cas, la dissolució de la
CONGDIB.
k) Del que s'hagi tractat a les sessions de l'Assemblea General, sempre se n’aixecarà acta, que serà
redactada per la persona que faci les funcions de Secretari, la qual la signarà juntament amb el
President.
Art. 16. La Junta Directiva estarà integrada amb atribucions específiques pel President/a, el
Vicepresident/a, el Secretari/a i el Tresorer/a i, sense atribucions específiques, per un nombre mínim de 3
vocals i un màxim de 5.
1. El seu mandat serà de quatre anys renovable.
2. Els membres de la Junta Directiva podran rebre retribucions per a activitats o gestions diferents
a les de seu càrrec i també en funció del seu càrrec, tal com preveu la Llei Orgànica 1/2002, de
26 de març, a l’article 11.5.
Art. 17. En cas que quedi vacant algun dels càrrecs de la Junta Directiva:
1. En relació als membres amb atribucions específiques, si la vacant es produeix per raons de causa
major, dimissió, inassistència, renúncia de l'organització que representa a seguir formant part de la
CONGDIB o privació de la representativitat per part de l'organització o altra, s'autoritza a la Junta
Directiva a l’elecció d’un membre de la pròpia Junta d'entre els vocals elegits per l'Assemblea
General i el càrrec vacant no es cobrirà fins a la següent Assemblea General.
2. Pel que fa als membres sense funcions específiques, si algun vocal renuncia al seu càrrec o no
l'exerceix, s'autoritza a la Junta Directiva a designar un suplent, que serà ratificat a la següent
Assemblea General.
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Art. 18. En cas que la Junta Directiva, per unanimitat, consideràs oportuna la incorporació d’una
determinada persona representant d’una organització membre de la CONGDIB, la dita persona
podrà ser cooptada, amb dret a veu, però sense vot, per formar part de la Junta Directiva, decisió
que haurà de ser ratificada per la propera Assemblea General.
Art. 19. La Junta Directiva es reunirà en sessió ordinària al menys quatre vegades a l’any, i cada vegada
que sigui convocada per decisió del President/a o, en el seu defecte, del Vicepresident/a, o a petició de la
meitat dels membres de la Junta Directiva.
Art. 20. Els acords de la Junta Directiva s’adoptaran por majoria absoluta dels vots dels membres
assistents, sent necessària als menys la concurrència de la meitat més un dels membres. El President té
vot de qualitat en cas d’empat.
Art. 21. Són funcions de la Junta Directiva:
1. Programar i dirigir les activitats de la CONGDIB, d’acord amb el que sigui determinat per
l’Assemblea General.
2. Dur la gestió administrativa i econòmica de la CONGDIB.
3. Acceptar les donacions i herències que se li atorguin i percebre totes les quantitats que s’haguin
d’abonar, per qualsevol concepte, a la dita CONGDIB, podent la Junta Directiva delegar en
qualsevol dels seus membres o facultar terceres persones perquè, en representació de la Junta
Directiva, percebin les referides quantitats.
4. Sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General la memòria i els comptes de l’any anterior, i les
línies d’actuació per al proper any i el pressupost d’ingressos i despeses.
5. Establir la coordinació de les Comissions de Treball, dirimir els seus possibles conflictes i supervisar
el seu funcionament.
6. Extraordinàriament la Junta Directiva podrà també prendre acords virtuals sense necessitat de
reunir-se, si s’ha fet circular entre tots els seus membres el tema a tractar i s’ha arribat a un
acord per escrit de la meitat més un d’ells, donant-se en aquests casos l’acord per vàlid.
Aquests acords presos es consignaran a l’acta de la primera reunió posterior presencial de la
Junta Directiva.
Art. 22. Competeix a la Junta Directiva l’acceptació o exclusió de socis, la qual haurà de ser ratificada
per l’Assemblea.
Art. 23. Les Comissions de Treball.
a) Les Comissions de Treball poden ser creades a proposta d’un grup d’ONGD membres de la
CONGDIB i estaran formades per les ONGD membres que treballen en aquest camp. La creació
de noves Comissions de treball haurà de ser ratificada per la Junta Directiva.
b) Cada Comissió de Treball nomenarà un Coordinador/a per al seu funcionament intern.
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c) Cada Comissió de Treball comunicarà i donarà comptes a la Junta Directiva, a través del seu
coordinador, del seu pla d’activitats.
Art. 24. Són funcions del President/a:
a) Convocar i aixecar les sessions que realitzi la Junta Directiva i l’Assemblea General, així com la
presidència de les dites sessions.
b) Representar la CONGDIB davant les autoritats, tribunals i organismes públics i privats.
c) Tenir cura de l’acompliment dels acords de l’Assemblea i de la Junta Directiva.
d) Signar, juntament amb el Secretari/a, les actes i certificats dels òrgans de Govern.
e) Autoritzar els pagaments, conforme al pressupost, signant els documents corresponents juntament
amb el Tresorer/a. Mentre no sigui aprovat el pressupost de l’any, s’entendrà prorrogat el de l’any
anterior en tot allò que siguin despeses generals o periòdiques.
Art. 25. Són funcions del Vicepresident/a substituir el President/a en cas de malaltia, absència, o
qualsevol altre motiu; ajudar-li en la realització de les funcions que li corresponguin, sempre que se les hi
encarregui; i desenvolupar les funcions que el President/a li delegui.
Art. 26. Són funcions del Secretari/a:
a) Actuar com tal a les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Redactar les actes corresponents, que signarà amb el President/a, així com les certificacions que
facin referència als llibres i documents de la CONGDIB.
c) Preparar l’esborrany de la Memòria Anual, que presentarà a la Junta Directiva i aquesta a
l’Assemblea General Ordinària.
d) Dur al dia el registre de socis, fent-hi constar les altes i baixes que es produeixin.
e) Guardar els llibres, documents i segells de la CONGDIB, excepció feta dels de comptabilitat.
f) Tenir cura de la correspondència.
Art. 27. Són funcions del Tresorer/a:
a) Signar, juntament amb el President/a, els documents d’abonament.
b) Tenir cura de la comptabilitat i de la preparació dels balanços i els comptes que ha d’aprovar
l’Assemblea General, així com dels pressupostos anuals d’ingressos i despeses que haurà de tenir
a disposició dels membres de la CONGDIB set dies abans de la dita Assemblea.
c) Informar la Junta Directiva de la situació econòmica i de tot el que es refereix a l’administració de la
CONGDIB, periòdicament i sempre que se li demani.
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d) Tenir cura dels llibres i documents de comptabilitat. Hauran de portar la comptabilitat d’acord amb
les normes específiques que els siguin aplicables.
CAPÍTOL VI
Procediment per a l'ingrés
Art. 28. Podran ser membres de la CONGDIB les Organitzacions No-Governamnetals degudament
legalitzades i que acompleixin les condicions explicitades en els articles 12 i 14.
Art. 29. Les organitzacions que desitgin pertànyer a la CONGDIB ho sol.licitaran per escrit al
President/a, el qual en donarà compte a la Junta Directiva, que resoldrà sobre l'admissió de les
organitzacions sol·licitants, havent de ser les admissions ratificades per l'Assemblea General, segons
l'article 11.g dels presents estatuts.
Art. 30. Les organitzacions podran sol.licitar la seva baixa a la CONGDIB voluntariàriament, però aquest
fet no les eximirà de satisfacer les obligacions que tinguin pendents amb ella.
La Junta Directiva podrà excloure de la CONGDIB aquelles organitzacions, els actes de les quals
s'allunyin de les seves finalitats, tenint en compte d’una manera especial les orientacions del Codi de
Conducta de la CONGDE, a la qual la CONGDIB pertany. La separació serà precedida de l'oportú
expedient, en el qual haurà de ser escoltada l’organització membre interessada. Contra l'acord de la
Junta Directiva hi haurà possibilitat de recurs davant la primera Assemblea General que es celebri.

CAPÍTOL VII
Drets i obligacions de les organitzacions membres
Art. 31. Els membres associats de la CONGDIB tindran els següents drets:
a) Participar en els actes organitzats per a tots els membres.
b) Exercir el dret de veu i vot a les Assemblees Generals.
c) Ser nomenats membres de la Junta Directiva i representants de la CONGDIB, en la forma que
preveuen els Estatuts.
d) Tenir un exemplar dels Estatuts i tenir coneixement dels acords adoptats pels òrgans de Govern.
e) Tenir un exemplar del Codi de Conducta citat a l'article 11 d).
f) Conèixer l'estat de comptes dels ingressos i despeses segons l'article 27 b).
g) Acollir-se als serveis que la CONGDIB presti.
Art. 32. Seran obligacions de tots els membres:
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a) Acatar els presents Estatuts i els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.
b) Acomplir el Codi de Conducta abans citat.
c) Abonar la quota anual que acordi l'Assemblea General, si escau.
d) Participar regularment a les reunions i activitats de la CONGDIB i desenvolupar fidelment i amb
eficàcia els càrrecs, siguin aquests amb atribucions específiques o no, per als quals hagit estat elegit.

CAPÍTOL VIII
Règim econòmic
Art. 33. El patrimoni fundacional de la CONGDIB consta de 100.000,00 pessetes (600€), aportades por
tots els membres fundadors a parts iguals. L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i quedarà
tancat el 31 de desembre de cada any.
Art. 34. Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament de les activitats seran els següents:
a) Quotes i aportacions de les Organitzacions membres.
b) El producte dels bens o drets que li corresponguin, així com les subvencions, llegats, donacions,
tant de persones físiques com d'entitats privades o públiques.
c) Els ingressos que obtingui la CONGDIB mitjançant les activitats lícites que acordi realitzar la Junta
Directiva o la Assemblea General dins els límits estatutaris.
Art. 35. En cas de disolució de la CONGDIB, l'Assemblea que acordi la disolució nomenarà una comissió
liquidadora, composta per tres membres de la Junta Directiva, la qual es farà càrrec dels fons existents,
per tal que, una volta satisfetes les obligacions pendents, el romanent, si existís, sigui lliurat a la
cooperació amb els països empobrits a través d'una o vàries ONGs que actuïn dins una línia similar a la
impulsada per la CONGDIB segons aquests Estatuts.
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DISPOSICIÓ ADICIONAL
En tot allò no previst en els presents Estatuts s’aplicarà la vigent Llei Orgànica de 1/2002, de 22 de
març, reguladora del dret d’Associació i disposicions complementàries.
Estatuts aprovats per l’Assemblea Ordinària del 29 de juny de 2016.

El Secretari,
Alejandro Gonzalez Martinez
DNI 46356320G

Vist i plau del president sortint,

Vist i plau del president entrant,

Marino de la Rocha de Paz

Jean François Cuennet Moix

DNI 04116205X

DNI 43169883X
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