Reglament de Règim Intern. Castellers de Terrassa

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
Castellers de Terrassa

CAPITOL I. DE L’ASSOCIACIÓ EN GENERAL
Article 1.
L'Associació Castellers de Terrassa constituïda a l'empara de la legislació vigent es
regirà pels Estatuts de l'associació aprovats amb data 29 de novembre de 2008, pel present
Reglament de Règim Intern i per totes aquelles normes que estableixi la reglamentació que li
sigui d'aplicació segons les lleis.
Article 2.
El present Reglament desenvolupa els continguts expressats en els Estatuts de
l'associació i en cap cas podrà anar contra la filosofia i articulat dels esmentats Estatuts.
Article 3.
El domicili social s'estableix segons es marqui en els Estatuts de l'associació. La Junta
Directiva, si escau, i amb l’aprovació prèvia de l’assemblea general convocada de manera
ordinària o extraordinària, podrà adoptar els canvis que estimi oportuns en el canvi del
domicili de l'associació, donant la corresponent notificació a les autoritats competents i als
socis de l'entitat.
Article 4.
S'estableix com a escut de l'associació, l’escut de la ciutat de Terrassa, que ens ha estat
autoritzat a utilitzar com a escut de l'entitat, i aquest serà el que s’haurà de lluir a la butxaca
esquerra de la camisa blau turquesa, color identificatiu de la colla, excepte si la camisa i
l’escut van ser lliurats abans del 2008, ja que hi havia una altre escut, i la seva utilització és
permesa.
També s’aprova la enxaneta blau turquesa com a logotip representatiu de la colla. Els
socis podran usar aquesta última en la seva indumentària amb l'oportú decòrum (mai a la
camisa).
Per obtenir la camisa es valorarà l’assistència als assajos i a les actuacions que el cap
de colla i la tècnica creguin convenient després de la seva incorporació a l’associació, tenint en
compte per a aquesta valoració qualsevol impediment que per motius laborals o personals li
impedeixin anar a la totalitat dels assaigs i actuacions. Serà el cap de colla juntament amb
junta i tècnica l’encarregat de realitzar les valoracions. Mai es podrà cedir una camisa pròpia a
una altra persona que no sigui de la colla, o a la qual la colla no li hagi fet entrega de manera
oficial.
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CAPÍTOL II. L'INGRÉS DE SOCIS I SOCIS COL·LABORADORS.
Article 5.
Per participar a les activitats i ser considerat soci de la Colla s'hauran de donar les
dades personals, així com les dades sanitàries que siguin rellevants per la pràctica de l’activitat
castellera, que es demanin per part de l'Àrea de Secretaria de la Colla i signar el full
d’inscripció. La sol·licitud d'ingrés podrà ser tractada en reunió de la Junta Directiva que haurà
de verificar la sol·licitud donant necessàriament un informe positiu o negatiu. En cas de donar
un informe negatiu haurà d'especificar les causes i donar un termini de deu dies al sol·licitant
per reparar les causes del rebuig del seu ingrés.
Pels menors de 18 anys, el full de consentiment l’hauran de complimentar en el
moment de la seva incorporació, els pares o tutors legals. Aquest escrit serà facilitat per la
Junta, segons el que estipulen els estatuts i el present Reglament.
Article 6.
Per totes les dades comunicades, la entitat respectarà i acomplirà tot allò que la Llei
Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal estipula per la seva obtenció,
conservació, tractament i destrucció. Pel que fa als drets d’imatge dels membres, s’autoritza
el seu ús a la colla, i als menors d’edat es demanarà autorització expressa als seus pares o
tutors legals.
Es podrà demanar explicacions o prendre les accions legals oportunes per la utilització
d’imatges de membres de la colla per persones alienes a la mateixa.
Article 7.
Soci col·laborador, serà aquell que a més d’omplir i signar el full d’inscripció, aboni la
quota estipulada per la Junta Directiva a tal efecte, i gaudirà d’uns beneficis extres.
Article 8.
Un cop admès el nou membre, el secretari procedirà a donar-lo d'alta en el cens de
membres de l'associació i a facilitar el carnet d'afiliat com a soci col·laborador, sempre i quan
aboni la quantitat determinada com a quota anual.
Article 9.
La Junta Directiva presentarà anualment un informe a l'Assemblea General sobre les
altes i baixes de socis col·laboradors i empreses produïdes en aquest període.
Article 10.
Si algú ve d'una altra colla de la Coordinadora, que no sigui colla universitària, es
recomanarà comunicar-ho a la colla d’origen per ser admès.
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CAPÍTOL III. DELS DRETS I DEURES DELS SOCIS I SOCIS COL·LABORADORS.
Article 11.
Els socis tindran els següents drets en l'associació :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Participar en les activitats i actes socials de la colla.
Utilitzar els espais propis de la Colla.
Assistir amb veu i vot a les Assemblees generals, podent delegar el seu vot, d'acord
amb les normes establertes a l'efecte per la Junta Directiva, aportant la delegació per
escrit.
Tenir el coneixement oportú dels acords adoptats pels òrgans de l'associació.
Sol·licitar, mitjançant petició raonada, l'accés a la documentació interna de
l'associació.
A la intimitat i a la no divulgació de les dades personals que es demanen per a
l'admissió a la Colla, seguint els preceptes de la LOPD.
A la llibertat d'expressió, informació i participació sempre que no s'incompleixi cap
deure.
A no ser discriminat en el tractament per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o
qualsevol altre condició o circumstància personal o social.
A assistir a les assemblees amb veu i vot, sempre i quan l’antiguitat ho permeti.
A poder expressar queixes o denúncies sobre el tracte rebut.
A presentar al·legacions de defensa a la Comissió Reglamentària en cas de procés
sancionador.
A emetre el vot, en qualsevol consulta generalitzada a la Colla, mitjançant un escrit
tancat entregat a l'Àrea de Secretaria, abans que tingui lloc la consulta en el cas que no
hi pugui ser present o bé amb la delegació del seu vot, també mitjançant un escrit
signat i amb la indicació de la persona a la qual delega el seu vot.
A conèixer els Estatuts, Reglament de Règim Intern i normes de funcionament.
Ser elegit, com a membre dels òrgans de govern, sempre i quan s’acrediti una
antiguitat ininterrompuda de 2 anys a la colla, i presentar-se per a càrrecs de Junta,
Tècnica o Comissions, mai de manera individual, sinó amb un equip.
A assistir a reunions de Junta, amb avís d’un dia per endavant, proposar punts en
l’ordre del dia i participar en les diferents comissions.

A més els socis col·laboradors tindran dret a gaudir dels beneficis que atorgui l’ús del
carnet de soci de l’entitat, tals com a descomptes en empreses, actes de la colla,...
Article 12.
Els socis tindran les següents obligacions :
•
•

Conèixer i acomplir els preceptes que marquen els estatuts i el present reglament, així
com els acords adoptats pels òrgans de govern de l'associació.
Informar a la Junta Directiva, amb almenys quinze dies d’antelació, de la intenció
d’utilitzar els espais del local fora dels horaris adreçats a activitats pròpies de l’activitat
castellera, i respectar les normes posades per l’entitat per la utilització dels espais del
local de la colla.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Exercir les funcions que els siguin encomanades per la Junta Directiva per a la
bona marxa de l'associació, un cop acceptades.
Obeir les recomanacions i normes imposades pels membres de govern de la colla
orientades al bon funcionament.
Cooperar en el desenvolupament del treball de l'associació i en la bona execució de les
activitats que es determinin.
Fer el màxim de silenci en el moment de totes les proves als assajos.
Als assajos, cal estar atent a les indicacions que es donen i participar dels mateixos de
manera adient.
Tothom que porti la camisa de la colla, haurà de col·laborar en la mesura de les seves
possibilitats amb la colla durant les actuacions.
Participar en les actuacions ajustant-se als horaris establerts.
Durant les actuacions, assajos i, especialment, en sortides i activitats de la Colla, cada
casteller ha d’evitar o moderar el màxim el consum d’alcohol, i altres substàncies
alteradores del caràcter.
A presentar-se als assajos, les actuacions i activitats en condicions físiques i psíquiques
adequades per no fer perillar la pròpia integritat i la dels altres castellers.
Assistir a les actuacions amb la camisa de la Colla amb l'escut corresponent, pantalons
blancs i faixa, i mentre es representi a la colla, a utilitzar-los de manera decorosa i
exemplar.
Vetllar per la bona conservació del material i les infraestructures del local d’assaig, i si
s’escau, col·laborar en la neteja i ordre després de cada assaig o activitat.
Respectar els horaris i usos atribuïts al Local d’assaig.

Els socis col·laboradors també hauran d’abonar les quotes que es determinin en temps
i forma, i hauran de conservar i fer un ús responsable i adequat del carnet de soci
col·laborador.
Article 13.
Els menors d’edat queden també subjectes a aquests drets i deures mentre estiguin
participant en activitats organitzades o amb participació de la colla, i serà responsabilitat
de la colla vetllar pel compliment dels seus drets i deures.

CAPÍTOL IV. DE LA PÈRDUA DE QUALITAT DE SOCI O SOCI COL·LABORADOR.
Article 14.
Els socis podran sol·licitar en qualsevol moment la seva baixa voluntària en l'associació.
Aquesta petició s'ha de fer per escrit i s’haurà de tractar en reunió de la Junta Directiva que
acordarà la baixa sense més tràmits.
Article 15.
Els socis podran ser donats de baixa en l'associació per alguna de les següents causes:
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•
•
•
•

Quan hi hagi incompliment greu dels estatuts i del present reglament, a criteri de la
Junta Directiva.
Quan el soci impedeixi deliberadament el compliment dels fins de l'associació.
Quan la seva conducta vagi contra els principis socials o danyin greument la imatge de
l'associació.
Quan no es participi dels assajos i actuacions en un període equivalent a una
temporada castellera, es podrà aplicar la baixa automàtica. (Aquelles persones que no
vulguin ser donades de baixa, i no puguin assistir per motius laborals o personals, ho
hauran de comunicar verbalment o per escrit a la Junta directiva de la colla).

Els menors d’edat queden també subjectes a les mateixes condicions mentre estiguin
participant en activitats organitzades o amb participació de la colla, i serà responsabilitat
de la colla vetllar per l’aplicació de les mesures adoptades en reunió ordinària o
extraordinària de Junta.
Article 16.
En qualsevol cas, els expedients d'expulsió hauran de ser tractats per un Comissió
Reglamentària creada a l'efecte i composada per dos membres de la Junta Directiva, el
President de l'Associació i dos socis col·laboradors escollits per sorteig, i garantint l'audiència
a l'interessat. Aquesta Comissió Reglamentària es dissoldrà un cop emès el seu informe.

CAPÍTOL V. READMISIÓ:
Article 17.
Es podrà tornar a ingressar a la Colla:
•
•

Després d’haver-se donat de baixa de forma voluntària, comunicant-ho a l'Àrea de
Secretaria.
Si s'ha estat subjecte d’expulsió o sanció s’exigirà un escrit on s'exposaran els motius
que han dut a l’ex-casteller a tornar a la Colla, la Junta i una Comissió Reglamentària
n’estudiarà la readmissió, en cas de no arribar a un acord es convocarà una Assemblea
Extraordinària.

CAPÍTOL VI. DELS ORGANS DE GOVERN.
Article 18.
Els òrgans de govern es reuniran de forma ordinària tantes vegades com
calgui, i de forma extraordinària a petició del president, cap de colla, o d'1/3 dels seus
membres.
Article 19.
Els òrgans de govern podran separar de les seves funcions a un dels seus membres si
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aquest falta a 5 reunions consecutives de la mateixa, sense justificació.
Article 20.
Perquè existeixi quòrum en les reunions dels òrgans de govern, hauran d'assistir la
meitat més un dels seus membres. La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda a la
mitja hora de la seva convocatòria amb l'assistència d'1/3 dels seus membres, sempre que
entre ells es trobi el president.
Article 21.
Els òrgans de govern podran incorporar, per les necessitats de l'associació, a nous
vocals a les tasques de la mateixa.

CAPÍTOL VII. DE L'ASSEMBLEA GENERAL.
Article 22.
L'Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria amb la
presència de la meitat més un dels socis i en segona amb el quòrum present en aquell
moment.
Article 23.
El dret a vot a l'Assemblea està condicionat a l’antiguitat en l’entitat. A partir de tres
mesos ininterromputs a la colla, a comptar des de la data d’alta, es tindrà dret a vot en
l’Assemblea.
Article 24.
L'Assemblea General serà moderada pel secretari de la junta, tot i que es podrà triar
un soci de la entitat, amb 2/3 parts dels membres de la junta a favor. Aquest serà el
responsable de l'ordre de la mateixa.
El moderador tindrà les següents funcions :
•
•
•
•

Donar i treure els torns de paraules sol·licitades sobre un tema.
Sotmetre a votació els punts de l'ordre del dia.
Posposar la reunió, dividir-la en comissions o donar recessos.
Interpretar els estatuts i el present reglament i resoldre tots aquells dubtes
reglamentàries.

Si la discussió és sobre una decisió del moderador, l'Assemblea General decidirà per
majoria simple la decisió final. Es podrà retirar la confiança al moderador per una qüestió
d'ordre d'un dels socis que haurà de ser secundada per algú més necessàriament.
Article 25.
L'ordre del dia és realitzat per la Junta Directiva i les peticions dels socis i serà
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enviat a tots els socis amb una antelació mínima de 15 dies a la celebració de l'Assemblea.
En tot cas aquest podrà ser modificat per l'Assemblea al començament de la mateixa
per majoria simple dels presents.
Article 26.
Les propostes que es vulguin presentar a l'Assemblea hauran de comunicar amb una
antelació de 7 dies, a la data de tancament de l’acta.
Les propostes hauran d'estar defensades per un soci que actuarà de proponent i
hauran d'estar secundades per un mínim de 25 socis de la colla. Les presentades per la Junta
Directiva no necessitaran aquest requisit.
Article 27.
Les esmenes apuntades per part dels socis a les resolucions no han de suposar en cap
cas una negativa directa a la proposició presentada. L'esmena serà incorporada al text si
l’assemblea l'accepta.
Article 28.
Només el proponent d'una resolució té dret a rèplica al final del debat.
Article 29.
El temps màxim de torn de paraula a l'Assemblea serà de cinc minuts, excepte la
presentació d'informes per part de la Junta Directiva i aquells temes d'interès, a criteri del
moderador.
Article 30.
Durant la celebració de l'Assemblea pot haver qüestions d'ordre que podran ser
sol·licitats per aquells assistents amb dret a vot i que tindrà prioritat enfront del que s'estigui
tractant, excepte durant una votació, llevat que la qüestió d'ordre es refereixi a la votació en
curs.
Les qüestions d'ordre es referiran als següents temes :
•
•
•

En funcionament de l'Assemblea o al debat i no al tema que es debat.
Revisió d'una decisió del moderador.
Moció de censura contra el moderador, la qual ha d'estar secundada.

Article 31.
Les qüestions d'informació són aquelles que s'utilitzen per aclarir, sol·licitar informació
puntual o explicar un punt i s'escoltaran a criteri del moderador.
Article 32.
Totes els acords de l'Assemblea General es prenen per majoria absoluta en primera
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votació i simple en la segona, llevat dels casos establerts en els estatuts i en el present
reglament. En cas que hi hagi empat després de la tercera votació romandrà l’estatus quo.

CAPÍTOL VIII. DEL PROCÉS ELECTORAL.
Article 33.
En cas de realitzar eleccions a càrrecs podran concórrer a les mateixes qualsevol soci
de l'associació amb dret a vot, i que acompleixi les condicions abans exposades.
Article 34.
Amb aquesta finalitat es constituirà una mesa electoral formada pel soci de més edat i
els dos de menor edat actuant un d'aquests com a secretari de la Mesa. En qualsevol cas els
membres de la mesa electoral no podran concórrer a càrrec. La mesa electoral realitzarà el
recompte i aixecarà acta del procés, incorporant aquesta a l'acta de l'Assemblea.
Article 35.
Les candidatures podran presentar programa electoral, garantint el temps suficient
d'exposició de cada un dels programes.
Article 36.
Les votacions seran secretes i es realitzaran en les paperetes que faciliti la mesa
electoral.
Article 37.
Les candidatures seran conjuntes entre Junta Directiva i Comissió Técnica, aportant
cada candidatura els noms de les persones que opten a cada càrrec, i resultant elegits els que
obtinguin la majoria absoluta de vots en primera votació i majoria simple en segona.
En cas d'existir més d’una candidatura i que cap obtingui majoria absoluta en primera
votació, concorreran a la segona votació les dues candidatures més votades.

CAPÍTOL IX. DE LA DISSOLUCIÓ.
Article 38.
En cas de dissolució de l'entitat, acordada per l’Autoritat, o per les quatre
cinquenes parts dels socis reunits en assemblea, la Comissió Liquidadora estarà composta per
la Junta Directiva i tres socis elegits en reunió de l'Assemblea General.
Article 39.
L'haver resultant, si n'hi hagués, es distribuiria entre les cases benèfiques locals, i els
objectes artístics passarien al Museu Municipal de la Ciutat.
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CAPÍTOL X. DE LA REFORMA DELS ESTATUTS I DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN.
Article 40.
La proposta de modificació d'estatuts o del present reglament es podrà proposar en
assemblea a iniciativa de la Junta Directiva o 50% dels socis actius.
Article 41.
En qualsevol cas perquè la modificació es porti a efecte serà necessari el vot favorable
de 2/3 dels socis presents en l'Assemblea General Extraordinària convocada a l'efecte.
Article 42.
La Junta Directiva procedirà a establir un període d'esmenes al text, les quals hauran
de ser enviades a la Secretaria amb una antelació de 15 dies i difoses a tots els socis.
Article 43.
En cas de reforma d'estatuts, les modificacions hauran de ser enviades de forma
immediata al Registre d'Associacions perquè es procedeixi al canvi oportú.
Article 44.
Un cop reformats els estatuts o el present reglament, la Junta Directiva haurà de
facilitar l’accés dels socis als textos reformats.
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