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REGLAMENT D'ORDRE INTERN 

 

 

INTRODUCCIÓ. 

 

 Aquest és un reglament al servei de la tasca educativa de la JOC, les persones i grups que constitueixen el 

moviment. No és un objectiu, sinó un mitjà per al moviment. Per tant, no és un codi de control inflexible sinó un camí 

previst per cohesionar la nostra dimensió organitzativa i evitar situacions conflictives. 

 

 

 

TÍTOL I.- LA FEDERACIÓ DE LA JOC 
 

 

EL GRUP DE MILITANTS 

 

Article 1.-  

 Es considera grup de militants de la JOC qui: 

1. Segueix el mètode de la RdV. 

2. Té un/a responsable que anima la RdV i porta el grup. 

3. És acompanyat per un Consiliari/ària 

 

Article 2.- 

 El grup de militants de la JOC fa seu el Document d’Identitat de la JOC i assumeix els estatuts de la JOC. 

Perquè una federació sigui reconeguda pel Comitè Nacional i ratificada per l’Assemblea Nacional ha de tenir com a 

mínim tres grups de militants que hagin portat un procés seguit pel Comitè Nacional. Si en un moment concret una 

Federació no té aquest nombre de grups, L’Assemblea Nacional podrà decidir la seva continuïtat  a proposta del Comitè 

Nacional.  

 Per fer possible un treball educatiu, tal com pretén la JOC, una federació no hauria de tenir més de cent 

militants.  

 Una federació, si té més de cent militants, podrà decidir dividir-se en dues o més federacions, per tal de fer 

possible un treball educatiu, amb el seguiment del Comitè Nacional, tot i poder treballar com a Zona. 

 

Article 3.-  

              Un grup de Revisió de vida es composa de com a mínim quatre militants de la JOC, d’edats o processos similars, 

amb l’objectiu de revisar la seva vida. Quan no  es pugui aconseguir aquest mínim, s’entendrà com una situació 

provisional, i la federació haurà de buscar mitjans per reorganitzar aquests grups. 

 La pre-federació és una realitat en camí d'esdevenir Federació de la JOC que, per nombre de grups, no es pot 

considerar federació. Es considerarà pre-federació quan: 

1. Hi ha grups d'iniciació i/o un o dos grups de militants que ja porten un procés de fer conèixer la JOC a d'altres joves. 

2. Quan una federació, pel motiu que sigui, passa a tenir menys de tres grups de militants. 

 En ambdues situacions, el Secretariat farà la proposta al Comitè Nacional i aquest decidirà el nivell de relació de 

cada pre-federació amb el moviment, que serà ratificat en l’òrgan de decisió pertinent 

  

 

L'ASSEMBLEA FEDERAL 
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Article 4.- 

 És el màxim òrgan decisori de la Federació. 

 Formen part de l'Assemblea Federal: 

1. Tots/es els / les militants  de la Federació.   

2.    Els/les consiliaris/àries de la Federació 

  3. El/la membre del Secretariat que en fa el seguiment. 

 

Article 5.- Les funcions de l'Assemblea Federal:  

  1. Orientar el curs, marcar objectius i buscar mitjans per dur-los a terme. 

  2. Revisar la marxa global de la Federació, tenint en compte els objectius del curs. 

  3. Aprofundir, concretar i avaluar els mitjans proposats a nivell nacional. 

  4. Revisar el treball del Comitè Federal i de les diferents  comissions i responsabilitats. 

5. Revisar la marxa de la iniciació, connexió i extensió. 

6. Revisar l’acció que es dugui a terme a la federació 

  7. Revisar el funcionament de la campanya 

  8. Revisar el funcionament de l’economia 

  9. Elegir i ratificar les responsabilitats Federals. 

 10. Aprovar l'estat de comptes i decidir el pressupost Federal. 

 11. Prendre decisions en cas de conflicte amb algun/a militant o grup de la Federació. 

 12. Acordar l'extinció de la Federació i proposar-ho al Comitè Nacional. 

 13. Delegar qualsevol d'aquestes funcions al Comitè Federal 

 

Article 6.- Funcionament de l'Assemblea Federal: 

 Es reuneix ordinàriament dues vegades cada curs i extraordinàriament sempre que calgui. Serà convocada pel 

Comitè Federal per iniciativa pròpia o per demanda de la meitat més un dels/les militants de la Federació. 

 El/la Responsable Federal verificarà si hi ha el nombre de militants suficient per fer l'Assemblea Federal. El 

quòrum d'assistents necessari per a una Assemblea Federal serà de dos terços dels/les militants de la Federació en 

primera convocatòria, i de la meitat més un en segona convocatòria, una hora més tard.  

 La mesa de l'Assemblea Federal la formen: el/la Responsable Federal i alguns membres del Comitè Federal o de 

la Comissió permanent. El/la Responsable Federal nomenarà un secretari/a que aixecarà acta de l'Assemblea. 

 Cada militant present té veu i vot no delegable. Els consiliaris/es i el membre del Secretariat tenen veu però no 

tenen vot.  

 Les eleccions de les responsabilitats Federals i les decisions sobre qüestions ordinàries s'aprovaran  per consens. 

Si el consens no ha estat possible, es procedirà a la votació; la decisió serà presa  si hi ha dos terços de vots favorables en 

la primera votació o la meitat més un en la segona. 

 Les votacions podran ser secretes si així ho sol·licita almenys un membre present amb dret a vot. 

 

 

EL COMITÈ FEDERAL 

 

Article 7.- 

  És l'òrgan executiu i decisori entre assemblees federals i coordina els/les militants d'una Federació. 

 Formen part del Comitè Federal: 

  1. El/la Responsable Federal.  

  2. Tots els/les responsables dels grups de Revisió de Vida. 

  3. Els/les responsables de les comissions. 

  4. El/la Consiliari/ària Federal.  
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5. També hi podrà assistir el membre del Secretariat que fa el seguiment a la Federació.  

6. Qualsevol membre de la federació que el mateix Comitè Federal consideri necessari, per tal de donar més profunditat 

als treballs o agilitzar tasques organitzatives. 

 Sempre que sigui oportú es formarà una Comissió permanent per agilitzar les seves funcions. 

   

Article 8.- Tasques del Comitè Federal: 

  1. Fer el seguiment del creixement dels/de les militants en les  opcions de la JOC.  

  2. Fer el seguiment dels grups de militants, la iniciació i les diferents comissions de la Federació. 

  3. Promoure la formació dels/de les militants tenint en compte el seu procés. 

  4. Informar de la globalitat de la JOC i vetllar perquè els/les militants tinguin sentit de Moviment. 

  5. Promoure, seguir i revisar els objectius i els mitjans decidits en Assemblea Federal. 

  6. Convocar i preparar l'Assemblea Federal. 

  7. Coordinar la Federació amb altres federacions. 

  8. Preparar el Comitè Nacional, l’Assemblea Nacional i el Consell Nacional. 

  9. Representar la Federació davant d'altres realitats locals, socials o eclesials. 

 10. Donar el vist-i-plau als/a les nous/ves militants perquè siguin admesos/es com a tals en l'Assemblea Federal. 

 11. Proposar les diferents responsabilitats de la Federació i del Moviment a partir de les aportacions dels grups i dels/de 

les militants. 

 12. Executar els acords i funcions que li delegui l'Assemblea  Federal. 

 13. Aprovar els documents i comunicacions que es vulguin fer públics com a federació. 

 Podrà delegar qualsevol d'aquestes funcions en els/les militants que consideri oportú. 

 

Article 9.- Funcionament del Comitè Federal: 

 Es reuneix com a mínim un cop al mes durant el curs i sempre que calgui a proposta del/de la Responsable 

Federal o per la demanda de la meitat més un dels/de les membres del Comitè Federal. 

 El/la Responsable Federal verificarà si hi ha el nombre de components suficient per començar el Comitè Federal. 

El quòrum d'assistents necessari per un Comitè Federal serà de dos terços dels/de les seus/ves components en primera 

convocatòria, i de la meitat més un en segona convocatòria, mitja hora més tard. 

 En cas de conflicte amb algun grup de militants, el/la responsable federal dialogarà amb ells/es. En cas de 

trencament del diàleg, es prendrà una decisió que ha de ser ratificada en l’Assemblea Federal. 

 

 

EL/LA RESPONSABLE FEDERAL 

 

Article 10.-   

 El/la Responsable Federal és el/la militant cap visible de la Federació.  

 No tindrà tasques directives o executives en altres organitzacions que puguin condicionar la seva responsabilitat 

en el Moviment. 

 

Article 11.- Funcions del/la Responsable Federal: 

  1. Fer l'ordre del dia, convocar i presidir els Comitès Federals. 

  2. Vetllar pels/per les militants i la vida de la Federació. 

  3. Acompanyar els/les diferents responsables de la Federació. 

4. Representar la Federació al Comitè Nacional i informar-ne als/a les militants.  

5. Ser responsable del moviment en el seu conjunt.  

  6. Representar la federació en el seu àmbit geogràfic. 

 

Article 12.- Elecció del/la Responsable Federal 
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 És ratificat/ada a l'Assemblea Federal a proposta del Comitè Federal i es farà segons l'article 6 del present 

reglament. 

 La durada d'aquesta responsabilitat serà de tres cursos, sense possibilitat de reelecció.  

 

 

LES COMISSIONS FEDERALS 

 

Article 13.- 

 Les comissions federals són òrgans creats per treballar algun aspecte concret de la vida de la federació. Estan 

formades per militants dels diferents grups de la federació i són acompanyades per un Consiliari/ària. Es coordinen amb 

les Comissions Nacionals corresponents. 

 

 

ELS/LES RESPONSABLES DE LES COMISSIONS 

 

Article 14.- 

 El/la Responsable de Comissió és el/la militant que assumeix la responsabilitat del funcionament de la seva 

comissió. 

 

Article 15.- Funcions dels/les responsables de les comissions: 

  1. Acompanyar els/les membres de la Comissió. 

  2. Participar a la Comissió Nacional corresponent. 

  3. Presidir la Comissió Federal corresponent. 

4. Participar al Comitè Federal. 

5. Coordinar-se amb els/les altres responsables federals. 

 

Article 16.- Elecció del/la Responsable de Comissió: 

 Els/les Responsables d'iniciació, campanya, economia, formació, etc. són ratificats/des en l'Assemblea Federal a 

proposta del Comitè Federal i es farà segons l'article 6 del present Reglament.  

 La durada d'aquesta responsabilitat serà de tres cursos, sense possibilitat de reelecció.  

 

 

 

TÍTOL II.- LA JOC NACIONAL 
 

 

CONSELL NACIONAL DE CATALUNYA I LES ILLES 

 

Article 17.-  

 És l’òrgan encarregat de decidir les línies de fons de la JOC en l'àmbit de Catalunya i de les Illes. 

 El Consell Nacional de Catalunya i les Illes està format per: 

  1. Els/les delegades. 

  2. El Comitè Nacional. 

  3. Els/les Consiliaris/àries Federals. 

 Es consideren delegats/des aquells/es militants de Comitè Federal que no pertanyen al Comitè Nacional. 

Excepcionalment si un/a responsable de grup no pot assistir al Consell, pot ser substituït/da per un/a altre/a militant del 

mateix grup que hagi participat al treball federal previ al Consell. 
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 Les federacions que tinguin menys de 5 grups hi poden enviar un màxim de 6 delegats/des. Les que tinguin de 5 

a 10 grups poden enviar un màxim de 10 delegats. Les que tinguin més de 10 grups poden enviar un màxim de 15 

delegats/des, en cap cas passarà d'un terç dels delegats/des del Consell. 

 Dos mesos abans del Consell les federacions presentaran el nom dels/de les delegats/des designats/des, els/les 

quals no podran ser canviats/des per un suplent excepte força major, prèvia comunicació al Secretariat. 

 

Article 18.- Preparació del Consell: 

 Els documents a treballar es faran arribar a les federacions amb un mínim de quatre mesos d'antelació a la 

celebració del Consell.  

 Podran presentar esmenes el Comitè Nacional, els Comitès Federals, el Secretariat i tots els òrgans del 

Moviment reconeguts pel Comitè Nacional. Les esmenes podran ser totals o parcials i es portaran per escrit com a mínim 

dos mesos abans de la celebració del Consell. 

 El Secretariat incorporarà les esmenes que cregui oportunes i donarà explicació per escrit de les no 

incorporades. Totes les esmenes seran discutides al Consell. 

 La convocatòria i l'ordre del dia es faran arribar un mes abans a tots/es els/les delegats/ades. 

 

Article 19.- Funcionament del Consell Nacional: 

 Es reuneix cada tres anys i és convocat pel/per la President/a.        

 Perquè sigui possible la celebració del Consell cal que hi hagi dos terços dels/de les delegats/des en la primera 

convocatòria, i la meitat més un en la segona convocatòria.   

 Tots/es els/les delegats/des de les federacions i el Comitè Nacional tenen veu i vot. Els/les membres del 

Secretariat i els/les consiliaris/àries tenen veu però no vot. 

 Les decisions es prenen normalment per consens. Si no s'aconsegueix, es faran votacions.  

 En la primera votació caldrà dos terços de vots favorables i en la segona votació, quan aquesta sigui necessària, 

la meitat més un. 

 Les qüestions pràctiques de funcionament de cada Consell seran proposades pel Comitè Nacional i aprovades 

pels/per les membres del Consell amb dret a vot. 

 El Comitè Nacional determinarà quins/es seran els/les convidats/des al Consell i quina intervenció hauran de 

tenir.  

 El Secretariat serà responsable d'aixecar acta del Consell. Aquesta responsabilitat es podrà delegar en un/a o 

més secretari/ària/s/es del Consell. 

 

 

COMITÈ  NACIONAL 

 

Article 20.- 

  És l'òrgan executiu entre Assemblees a nivell nacional. 

 

Article 21.- Funcions del Comitè Nacional: 

  1. Coordinar les diferents federacions, pre-federacions i extensions. 

  2. Executar els acords de l’Assemblea i el Consell. 

  3. Proposar al/a la President/a la convocatòria de l’Assemblea Extraordinària. 

  4. Preparar l’Assemblea ordinària i extraordinària i el Consell. 

  5. Programar el funcionament del moviment d'acord amb les directrius de l’Assemblea. 

  6. Preparar el informe de gestió i el calendari. 

  7. Vetllar per la coordinació i relació amb altres moviments, associacions i entitats. 

8. Aprovar l’estat de comptes de l’exercici actual. 

9. Responsabilitzar-se de la formació del moviment (publicacions, formacions nacionals...) 
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Article 22.- Funcionament del Comitè Nacional: 

 El Comitè es reuneix ordinàriament mínim sis vegades a l’any amb un ordre del dia previ. El convoca el/la 

President/a. 

 El/la President/a el convocarà, de manera extraordinària, a petició del Secretariat o de la meitat més un dels/de 

les Responsables Federals. 

 El/la President/a porta el ritme del Comitè i el modera.  

 Normalment les decisions es prendran per consens, si no s'aconsegueix es faran votacions, seguint la mateixa 

normativa establerta per al Consell.  

 Per poder-se celebrar hi ha d'haver les dues terceres parts dels/de les Responsables Federals. El Secretariat es fa 

responsable que s'aixequi acta de tots els Comitès.  

 

 

L'ASSEMBLEA NACIONAL DE CATALUNYA I LES ILLES 

 

Article 23.- 

 L’Assemblea Nacional és l’òrgan suprem de govern del moviment. 

 Formen part de l'Assemblea Nacional de Catalunya i les Illes: 

  1. Tots/es els/les militants  del Moviment. 

2. El Comitè  Nacional. 

3. Els/les Consiliaris/àries Federals, Nacionals i d’equips. 

 

Article 24.- Funcions de l'Assemblea Nacional de Catalunya i les Illes: 

  1. Aprovar el informe de gestió, així com el calendari nacional del pròxim any. 

  2. Ratificar l’estat de comptes de l’exercici econòmic anual i el pressupost ordinari i extraordinari. 

  3. Elegir el/la President/a del moviment. El/la President/a haurà de ser nomenat/da per la Conferència Episcopal 

Tarraconense. 

  4. Acordar el canvi de domicili social del moviment. 

  5. Interpretar les disposicions dels estatuts del moviment. 

6. Aprovar el Reglament d’Ordre Intern que el moviment vulgui donar-se. 

En cas que no es ratifiqui o aprovi algun dels punts anteriors es modificarà i s’aprovarà en el Comitè Nacional següent. 

 

Article 25.- Funcionament de l'Assemblea Nacional de Catalunya i les Illes: 

 L’Assemblea Nacional ordinària es celebrarà anualment, dins del primer trimestre del curs. 

 Serà convocada pel/per la President/a, amb almenys 15 dies d’antelació, mitjançant convocatòria que el/la 

Secretari/ària dirigirà a tots/es els /les militants que tenen dret a participar en L’Assemblea Nacional, al seu propi 

domicili o per correu electrònic. En la convocatòria constarà el dia, hora i lloc de la reunió i l’ordre del dia de la mateixa. 

             Perquè sigui possible la celebració de l’Assemblea cal que hi hagi 2/3 dels/de les militants censats en la primera 

convocatòria, i la meitat més un en la segona, una hora més tard. 

Tots/es els/les  militants i el Comitè Nacional tenen veu i vot. El Secretariat i els/les consiliaris/àries tenen veu però no 

vot. 

Normalment les decisions es prendran per consens. Si no s’aconsegueix es faran votacions, seguint la mateixa normativa 

establerta per al Consell. 

El Comitè Nacional determinarà quins/es seran els/les convidats/des a l’Assemblea i quina intervenció hauran de tenir. 

 En el Comitè Nacional s'aproven els continguts i el desenvolupament de l'assemblea, així com la distribució de 

feines concretes. 
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EL  SECRETARIAT 

 

Article 26.- 

 Forma part del Comitè Nacional. 

 Està format pel/per la President/a, els/les alliberats/des, els/les responsables de les Comissions Nacionals, el/la 

Secretari/ària Nacional i el/la Consiliari Nacional de Catalunya i les Illes. S'hi convocaran els/les responsables de les 

comissions nacionals sempre que es cregui convenient. Potenciar que els/les membres del Secretariat Nacional siguin de 

diferents federacions. 

 

Article 27.-  Funcions del Secretariat: 

  1. Dur a terme les decisions preses en el Comitè Nacional que se li hagin assignat. 

  2. Seguir i dinamitzar la vida del Moviment, del Comitè Nacional, del Consell Nacional, de les comissions, de l’Assemblea 

Nacional i dels àmbits.  

  3. Vetllar pels relleus en les responsabilitats nacionals. 

  4. Fer-se present en les diferents federacions i seguir-ne de prop la vida, els projectes i les dificultats. 

  5. Preparar un treball de fons per anar afrontant els reptes que  planteja l'evangelització dels/de les joves de la Classe 

Obrera i anar actualitzant les anàlisis de la problemàtica juvenil, eclesial i obrera. 

  6. Formular les experiències que es van vivint al Moviment i  elaborar materials. 

  7. Assumir la representació del Moviment en diferents entitats i coordinacions eclesials i socials a nivell de Catalunya.  

  8. En cas de conflicte en alguna Federació posar els mitjans de diàleg que calguin per solucionar-ho. En cas de no arribar 

a cap acord ho presentarà al Comitè Nacional. 

  9. Vetllar pel creixement del Moviment. 

 10. Responsabilitzar-se de les publicacions del Moviment. 

 11. Vetllar per la coordinació amb la JOC de l'Estat Espanyol i amb la Coordinació Internacional de la  JOC (CIJOC). 

 

Article 28.- Funcionament del Secretariat: 

 El Secretariat es reunirà, com a mínim, setmanalment. 

 La renovació del Secretariat es farà de manera gradual. 

 Els/les membres del Secretariat deixaran les tasques directives o executives d'altres organitzacions que puguin 

condicionar la seva responsabilitat en el Moviment. 

 

 

EL/LA PRESIDENT/A 

 

Article 29.-  

 És el/la cara visible del Moviment.  

 És un/a militant representatiu/va de la JOC, que té interioritzada la JOC i la seva metodologia.  

               El/la president/a no estarà alliberat/da.  

 

Article 30.- Funcions del President/a: 

  1. Representar públicament i legalment la JOC Nacional de Catalunya i les Illes.  

  2. Convocar i presidir les Assemblees, els Consells, els Comitès Nacionals i el Secretariat.  

  3. Impulsar i acompanyar el treball en equip dels/de les diferents responsables de la JOC. 

  4. Responsabilitzar-se de l'economia del Moviment, juntament amb el/la Responsable d'Economia.  

 

Article 31.- Elecció del President/a: 

 Serà elegit/da o ratificat/da a l’Assemblea Nacional a partir de la proposta feta pel Comitè Nacional. 
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 En el Comitè Nacional, els/les Responsables Federals, després de treballar-ho en la pròpia Federació, diran si hi 

ha candidats/es a assumir aquesta responsabilitat. 

 La seva durada serà de tres cursos, sense possibilitat de reelecció. 

 En cas d'absència o impossibilitat d'exercir les seves funcions les delegarà en un/a membre del Comitè Nacional.  

 En cas de dimissió serà substituït/ida automàticament pel/per la militant que faci més temps que és membre del 

Secretariat Nacional, fins a nova elecció.  

 

 

ELS/LES ALLIBERATS/DES 

 

Article 32.- 

 Són uns/es militants que estan a ple temps  al servei del Moviment. 

 Perquè això sigui possible, se'ls/se les allibera mitjançant un sou digne.  

 La durada de la responsabilitat serà de tres cursos, sense possibilitat de reelecció. 

 

Article 33.- Funcions dels/de les alliberats/des: 

  1. Participar en totes les tasques que pertoquen al  Secretariat. 

  2. Fer un seguiment periòdic de la vida de les federacions, pre-federacions i extensions, i dels/de les seus/ves 

responsables, fent-se present en la Federació i acompanyant-los a partir de la realitat de cada lloc. 

  3. Fer el seguiment de les diferents comissions i àmbits del Moviment. 

  4. Fer possible el creixement i iniciació del Moviment. 

  5. Potenciar noves federacions. 

 

 

LES COMISSIONS 

 

Article 34.-  

 Són els òrgans creats per treballar algun aspecte concret de la vida del Moviment. 

 Sempre actuen sota la responsabilitat del Comitè Nacional. 

El Comitè Nacional decidirà quines comissions cal crear o suprimir a cada moment, assegurant que existeixin les 

d’Iniciació, Economia i Campanya. 

 Actualment hi ha Iniciació, Economia i Campanya. 

 Estan formades : 

 1. Pel/per la responsable Nacional designat/da pel Comitè Nacional. 

 2. Pels/per les responsables de Comissió de cada Federació.   

  3. Pel/per la membre del secretariat que en fa el seguiment. 

 Els/les responsables de Comissió són militants amb suficient recorregut en el moviment que tindran assumida la 

JOC i la seva metodologia. 

 Les comissions posaran els mitjans necessaris per agilitzar el seu funcionament. 

 

 

 

TÍTOL III.- ALTRES NIVELLS DE COORDINACIÓ 
 

 

Article 35.-  

 Altres nivells de coordinació són: 

 



 

10 

LA DIÒCESI 

 

 Quan en una mateixa Diòcesi hi hagi més d'una Federació aquestes es coordinaran per tal de participar en els 

organismes diocesans que els correspongui. 

 

 

ELS ÀMBITS 

 

Article 36.- 

És un col·lectiu format per militants que incideixen en una mateixa realitat i que volen compartir aquesta experiència a 

l’interior del moviment. 

Les funcions són les següents: 

1.Compartir i revisar l’acció militant en aquell àmbit. 

2.Oferir pistes d’acció a altres militants i donar informació a les federacions. 

Un/a membre del Secretariat en fa el seguiment. Cada àmbit ha de ser reconegut pel Comitè Nacional. 

 

 

LA ZONA 

 

Article 37.- 

Dues o més federacions, per raons d’afinitat, proximitat i eficàcia poden constituir una zona; amb l’objectiu de fer treball 

en comunitat que enriqueixi als militants. Les federacions que formin una zona decidiran com organitzen la seva 

estructura i comissions, tot i que cada federació mantindrà el seu propi Comitè Federal i Responsable Federal. 

 

 

 

TÍTOL IV.- ELS/LES CONSILIARIS/ÀRIES 
 

 

Article 38.-  

 El/la consiliari/ària és un/a adult/a que, com a home/dona de fe, per la seva experiència i coneixements, 

acompanya tot el procés educatiu i de maduració de la fe dels/de les militants de la JOC. 

 Cal que tinguin una preparació adequada per fer aquest servei i una especial sensibilitat per les opcions del 

Moviment. 

 A cada grup hi ha un consiliari/ària que participa en la vida del grup i de la Federació. 

 

Article 39.- 

 Els/les consiliaris/àries d'una Federació es reuneixen ordinàriament una vegada al mes.  

 A les reunions de consiliaris/àries de la federació hi haurà d’ assistir el/la Responsable Federal i hi podrà assistir 

el/la consiliari/ària diocesà/ana i Nacional. 

 

 

EL/LA CONSILIARI/ÀRIA FEDERAL. 

 

Article 40.- 

 És un/a consiliari/ària que assumeix aquest servei durant quatre cursos.  

 

Article 41.- 
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 Les seves tasques són les següents: 

  1. Convocar la reunió federal de consiliaris/àries i fer l'ordre del dia.  

  2. Fer el seguiment dels/de les seus/ves companys/es consiliaris/àries, tenint especial atenció dels/de les qui 

comencen. 

  3. Vetllar, amb la resta del col·lectiu, que sempre hi hagi els/les consiliaris/àries necessaris pel funcionament dels grups i 

de la Federació. 

  4. Participar en els Comitès Federals, i si n'hi ha, en la Comissió Permanent. 

  5. Acompanyar els/les membres del Comitè Federal, comptant amb els/les altres consiliaris/àries. 

  6. Aportar al col·lectiu de consiliaris/àries la vida i el sentit de Moviment, informant-lo degudament. 

  7. Vetllar perquè tots/es els/les consiliaris/àries participin en la vida de la federació. 

  8. Participar en les reunions de consiliaris/àries Federals, aportant-hi la vida de la Federació i rebent l'experiència  

dels/de les altres consiliaris/àries i d'altres federacions. 

  9. Estar en relació i coordinar-se amb la realitat territorial de l'Església a la qual pertany el moviment i amb els/les qui la 

representen. 

 10. Vetllar per la formació dels consiliaris/àries. 

 

Article 42.- Elecció - designació: 

 L'equip de consiliaris/àries, d'acord amb el Comitè Federal, proposarà el/la candidat/a o candidats/es a 

Consiliari/ària Federal. L'Assemblea Federal el/la ratificarà o elegirà. 

 

 

EL CONSILIARI NACIONAL 

 

Article 43.- 

 El Consiliari és elegit per l’Assemblea Nacional entre els sacerdots que exerceixen legítimament el Ministeri 

en les Diòcesis i confirmat per l’Ordinari del lloc. Serà elegit per un període de quatre anys. 

 Assistirà a les Assemblees, al Consell Nacional i a les reunions del Comitè Nacional i del Secretariat Nacional, 

amb veu però sense vot. Estarà alliberat. 

 

Article 44.- 

 Les funcions del Consiliari són fonamentalment l’animació espiritual dels/de les militants del moviment, 

contribuir que aquest mantingui sempre la seva naturalesa i finalitats eclesials i fomentar la participació en els plans 

pastorals diocesans, d’acord amb els objectius del moviment. 

 

Article 45.- Equip de consiliaris/àries federals i diocesans/es: 

 Els/les consiliaris/àries federals i diocesans/es de Catalunya i les Illes, es reuneixen juntament amb el Consiliari 

Nacional, ordinàriament una vegada al mes. En aquestes reunions hi haurà d’assistir el/la President/a. 

 Les seves tasques són: 

  1. Compartir la feina que cadascú porta a terme com a consiliari/ària en la pròpia Federació. 

  2. Treballar els aspectes de fons de la vida del Moviment. 

  3. Vetllar i posar mitjans per a la iniciació i formació de nous/ves consiliaris/àries.  

  4. Vetllar per l'educació de la fe. 

 

 

EL/LA CONSILIARI/ÀRIA DIOCESÀ/ANA 

 

Article 45.-  

 És el/la consiliari/ària que assumeix aquest servei durant quatre cursos si hi ha comissió diocesana. 
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 El/la Consiliari/ària Diocesà/ana pot ser laic/a, religiós/osa, prevere o diaca. 

 Les seves tasques són: 

  1. Seguiment dels/de les consiliaris/àries federals de la diòcesi. 

  2. Vetllar pel creixement de la JOC, especialment a través del contacte amb possibles nous/ves consiliaris/àries. 

  3. Coordinació amb els organismes diocesans. 

  4. La relació periòdica amb el bisbe. 

  5. Participar en la reunió de consiliaris/àries federals i diocesans/es. 

 Elecció : els/les responsables i consiliaris/àries de la diòcesis faran la proposta de candidats a l’Ordinari del lloc 

segons allò establert en el Codi de Dret Canònic i pels organismes del Bisbat. 

 

Article 46.- El/la Consiliari/ària de Comissions 

            És el/la consiliari/ària que assumeix el servei d’acompanyar a la comissió oportuna (Nacional o Federal), durant 

quatre cursos. Pot ser laic/a, religiós/osa, prevere o diaca. 

Les seves tasques són:  

1.Seguiment del/la responsable de la comissió. 

2.Vetllar pel creixement personal dels/de les integrants de la comissió. 

3.Fer present l’Evangeli dins de les reunions i/o treballs de la comissió. 

4.Participar en la reunió de consiliaris/àries federals i/o nacionals. 

            Elecció: l’equip de consiliaris, (Nacional o Federal) proposarà el/la candidat/a i l’Assemblea (Nacional o Federal) ho 

ratificarà. 

               

 

 

TÍTOL V.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 
 

 

Article 47.- 

 La modificació del ROI ha de ser aprovada en una Assemblea Nacional. Serà per consens, si això no fos possible 

es faran votacions. Caldrà una majoria de 2/3 dels vots per acceptar les modificacions. 

 

 

 

TÍTOL VI.- VOTACIONS 
 

 

Article 48.- 

 En les votacions a què es refereix el present reglament i els Estatuts de la JOC Nacional de Catalunya i les Illes: 

1. Les abstencions no es comptabilitzen.  

2. En cas de votacions secretes, els vots nuls s'afegeixen a la majoria.  


