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TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
El Fòrum de Joves Electes es constitueix, dintre de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, com l'agrupació voluntària dels electes de menys de 35 anys dels ens locals
associats i els electes locals de l’Àrea de Joventut.
Article 2
L'àmbit territorial del Fòrum serà el territori de Catalunya. La seva seu és la de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques, al Carrer València, 231, 6a planta, de Barcelona.
Article 3
El Fòrum de Joves Electes pot tenir relacions de cooperació amb altres entitats similars de
Catalunya i d'altres països. També pot adherir-se o tenir qualsevol altre tipus de relació amb
les entitats internacionals que tinguin finalitats anàlogues.
Article 4
Els òrgans del Fòrum es podran reunir a qualsevol municipi de Catalunya.
Article 5
El Fòrum de Joves Electes adopta la sigla "FJE" per representar l’entitat.

TÍTOL II
FINALITATS
Article 6
El Fòrum de Joves Electes té com a finalitats específiques:
a) La coordinació d’actuacions dels electes de menys de 35 anys i dels electes
locals de l’Àrea de Joventut dels ens locals associats.
b) La promoció i l’elaboració d’estudis sobre problemes i qüestions dels joves
electes i de política juvenil.
c) Qualsevol altra finalitat que afecti directament o indirectament els seus membres.
TÍTOL III
MEMBRES
Article 7
Podran ser membres del Fòrum de Joves Electes els representants electes de fins a 35 anys
d’edat, les regidores i regidors de joventut i les conselleres i consellers comarcals de joventut
de Catalunya que siguin membres d’ens locals afiliats a l’ACM, s’identifiquin amb els fins del
Fòrum i siguin admesos per la Junta Directiva.
Article 8
Tots els membres tenen dret a:
a)

Participar amb veu i vot en l’Assemblea.

b)

Col·laborar en la realització de les finalitats del Fòrum.

c)
Intervenir en l'elecció dels càrrecs del Fòrum i presentar-s'hi com a candidats, quan es
compleixin les formalitats establertes al reglament d’organització.
d)

Utilitzar els serveis i la infraestructura del Fòrum.

e)

Sol·licitar i rebre aclariments i informes mitjançant els òrgans facultats per fer-ho.

Article 9
Són deures dels membres:
a)

Acatar els principis bàsics aprovats pel Fòrum.

b)

Complir els acords adoptats pels òrgans del Fòrum.

d)
Assistir a les reunions de les Assemblees generals i d'altres òrgans a què siguin
convocats.
e)

Actuar de manera que no contradigui les finalitats del Fòrum.

f)

Participar en les activitats que constitueixen l'objecte social del Fòrum.

Article 10
Les infraccions comeses pels membres del Fòrum es poden qualificar de lleus, greus i molt
greus. Les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió del
Fòrum, segons el que estableixi el reglament de règim intern de l’ACM.
El procediment sancionador s’iniciarà d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o
comunicació. El President/a, en el termini de 10 dies, nomenarà un instructor, que tramitarà
l’expedient sancionador i proposarà la resolució en el termini de 15 dies amb audiència prèvia
del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues
terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adoptarà aquest òrgan en la seva propera
reunió.
En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva els membres
interessats poden sol·licitar-ne la ratificació per la primera assemblea del FJE que se celebri.
Article 11
La condició de membre es perdrà:
a) Per decisió de l'interessat, que ho haurà de comunicar al Fòrum.
b) Pel fet que l’ens local del qual sigui membre deixi de pertànyer a l’ACM.
c) Per decisió de la Junta Directiva quan s’incorri en una causa d’expulsió.
TÍTOL IV
ÒRGANS DE GOVERN
Article 12
Els òrgans de govern del Fòrum són els següents:
a) Assemblea.
b) Junta Directiva
c) Comissió Permanent.

d) President.
El mandat dels òrgans de govern del Fòrum és de quatre anys, i s'hauran de renovar,
necessàriament, abans de sis mesos a partir de la constitució dels ajuntaments.
CAPÍTOL I
L'ASSEMBLEA
Article 13
L’Assemblea és l’òrgan màxim del Fòrum de Joves Electes i estarà formada per tots els
membres del Fòrum. Cada càrrec electe disposarà d’un vot.
A més, podran participar-hi, amb veu però sense vot, els membres del Parlament de Catalunya,
i els membres catalans del Congrés i del Senat espanyols i del Parlament Europeu, que siguin
menors de 35 anys d’edat.
Article 14
Correspon a l'Assemblea:
a)

Elegir el President i els vicepresidents.

b)

Elegir la Junta Directiva.

c)

Aprovar el pla d'actuació general del Fòrum.

d)

Acordar la dissolució del Fòrum.

e)

Deliberar sobre altres qüestions de caràcter general que afectin els objectius del
Fòrum.

f)

Aprovar totes les resolucions que cregui necessàries per desenvolupar millor les
activitats i les finalitats del Fòrum.

g)

Qualsevol altra tasca que li sigui atribuïda d'acord amb aquest reglament i els
estatuts de l’ACM.

Article 15
L'Assemblea es reunirà en sessió ordinària, almenys, una vegada cada quatre anys i, en tot cas,
en el termini de sis mesos a partir de la constitució de les entitats locals. També es reunirà amb
caràcter extraordinari quan ho acordi la Junta Directiva per iniciativa pròpia o a petició de 2/3
dels membres del Fòrum.
La convocatòria de l’Assemblea es farà amb quinze dies d’antelació, o bé amb set dies
d’antelació si es convoca per urgència.

Article 16
L’assemblea es constituirà amb qualsevol que sigui l’assistència de membres.
Article 17
A la convocatòria s'acompanyarà l'ordre del dia amb els assumptes a tractar, incloent-hi,
necessàriament, qualsevol qüestió que dintre de les finalitats del Fòrum hagi estat sol·licitada
per, almenys, 1/3 dels seus membres.
Article 18
Les sessions de l'Assemblea seran dirigides per una Mesa, formada per un president i dos
vocals, designada en començar cada sessió a proposta de la Junta Directiva. La secretaria
l’exercirà un representant de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques que actuarà amb
veu i sense vot.
L'Assemblea deliberarà sobre tots els assumptes de l'ordre del dia i els resoldrà.
A les sessions extraordinàries només es pot deliberar i prendre acords sobre els punts concrets
que figurin a l'ordre del dia.
Article 19
Els membres del Fòrum de Joves Electes podran delegar el vot a un altre membre, mitjançant
escrit adreçat a la Mesa. Això no obstant, cap membre de l'Assemblea no pot representar més
de cinc altres membres.
Article 20
Amb caràcter general, els acords de l'Assemblea s'adoptaran per majoria simple.
CAPÍTOL II
LA JUNTA DIRECTIVA
Article 21
La Junta Directiva és l’òrgan de govern del Fòrum de Joves Electes. Està integrada pel
President, dos Vicepresidents i el nombre de Vocals que determini el president. Així mateix en
formarà part un representant de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques que actuarà
com a secretari, amb veu i sense vot.
Article 22
Les atribucions de la Junta Directiva són les següents:
a) Executar els acords de l'Assemblea.

b) Aprovar el pressupost anual.
c)

Mantenir les relacions amb els poders públics i amb altres organitzacions que tinguin
finalitats similars a les del Fòrum.

d) Admetre els nous membres.
e) Dirigir la realització d’estudis i orientar les publicacions.
f)

Establir els mecanismes de cooperació amb entitats públiques i privades que tinguin
finalitats anàlogues.

g) Nomenar els representants del Fòrum en aquells organismes on tingui representació.
h) Sancionar les infraccions comeses pels membres del FJE.
La Junta Directiva pot delegar en un o més dels seus membres les facultats que estimi
convenients per aconseguir ser més operatiu.
La Junta Directiva es reunirà, almenys, un cop cada tres mesos. També ho farà quan ho
demanin els 2/3 dels seus membres.
CAPÍTOL III
LA COMISSIÓ PERMANENT
Article 23
La Comissió Permanent serà formada pel President i els dos Vicepresidents. Es reunirà a petició
del President o dels dos vicepresidents conjuntament.
Article 24
La funció de la Comissió Permanent serà acordar el posicionament del Fòrum en situacions en
què aquest posicionament es requereixi amb urgència.
La Comissió Permanent informarà de les seves decisions a la Junta Directiva en la propera
reunió que celebri.
CAPÍTOL IV
EL PRESIDENT
Article 25
El President del Fòrum serà elegit per l'Assemblea d'entre els seus membres. Les candidatures
a president hauran de comptar amb l’aval de 25 membres del FJE.

El dia de l’Assemblea el candidat a president presentarà la seva candidatura conjuntament
amb la proposta de composició de la nova Junta Directiva, si ha finalitzat el mandat de
l’anterior.
Article 26
El President tindrà les atribucions següents:
a)

Representar el Fòrum.

b)

Convocar les sessions de l’Assemblea i convocar i presidir la Junta Directiva.

c)

Vetllar pel compliment dels acords de l'Assemblea i de la Junta Directiva.

d)

Delegar facultats als Vicepresidents i als Vocals.

e)

Assumir qualsevol altra funció que li sigui delegada per la Junta Directiva, o que no
estigui atribuïda a altres òrgans del Fòrum.

Article 27
El President assistirà com a membre de ple dret al Comitè Executiu de l’ACM, en nom i
representació del FJE
TÍTOL V
LES COMISSIONS
Article 28
La Junta Directiva podrà constituir comissions de treball per elaborar estudis i formular
propostes sobre qüestions directament relacionades amb les finalitats del Fòrum.
Article 29
Per crear una comissió caldrà que ho proposin els membres del FJE o la Junta Directiva per
pròpia iniciativa. Cada comissió establirà la seva estructura interna i les seves normes de
funcionament, que en cap cas no podran contradir aquest reglament ni els estatuts de l’ACM.
TÍTOL VI
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
Article 30
La modificació d’aquest Reglament haurà de ser aprovada per l'Assemblea.
L'acord de modificació haurà de ser aprovat per majoria simple dels assistents a l’assemblea i
ratificat pel Comitè Executiu de l’ACM.

TÍTOL VII
DISSOLUCIÓ DEL FÒRUM
Article 31
L’acord de dissolució haurà de ser aprovat en una sessió extraordinària de l'Assemblea
convocada amb aquest únic objecte, amb el vot favorable de 3/4 parts dels presents. Per a la
seva validesa l’acord haurà de ser ratificat pel Comitè Executiu de l’ACM.

