L’ASSOCIACIÓ COORDINADORA DE PESSEBRES VIVENTS DE CATALUNYA, d’acord
amb el que disposa l’article 18 f) dels seus Estatuts i l’article 322-2 f) de la Llei 4/2008 de
29 d’abril del Llibre III del Codi Civil de Catalunya, estableix el següent:

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
Preàmbul
a) Aquest Reglament té per objecte regular el funcionament intern de l’ Associació en tot
allò que no estigui específicament contemplat en els Estatuts de l’Associació
Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya.
b) En les modificacions o ampliacions d’articles caldrà fer esment de la data d’aprovació.
c) Els estatuts d’ordre General seran els que prevaldran per sobre del present reglament.
Article 1.- Règim disciplinari.
Desenvolupament del que s’estableix a l’article 32 dels Estatuts.
1.1. Els associats ( membres de ple dret )
a) Els associats que no ajustin la seva actuació als Estatuts i al Reglament d’ordre intern
podran ser sancionats per les infraccions que en la seva actuació hagin comès.
b) Les infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus. (art 32-2 E.O.G.)
L’expedient sancionador s’iniciarà en virtut de denúncia prèvia o comunicació d’un
associat dirigida a la Junta Directiva o bé d’ofici per acord de la Junta Directiva.
c) La Junta Directiva incoarà el corresponent expedient i nomenarà un instructor el qual
farà les comprovacions necessàries respecte de la realitat dels fets denunciats i donarà
audiència per un termini de quinze dies al denunciat perquè faci les al·legacions
oportunes i pugui demanar la corresponent prova. Una vegada l’ instructor hagi dut a
terme la seva actuació, remetrà l’expedient a la Junta Directiva per la seva
consideració, fent aquesta una proposta de qualificació de la infracció i de sanció o de
sobreseïment de l’ expedient que ha de ser adoptada per les tres quartes parts dels
seus membres.
d) Posteriorment la qualificació de la infracció i la proposta de sanció han de ser
ratificades per les tres quartes parts dels membres que formen l’ Assemblea General.
Aquesta sanció li serà comunicada per escrit a l’interessat amb la signatura del
Secretari de la Junta i el vist-i-plau del President així com amb el segell de l’entitat.
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e) Les infraccions lleus seran sancionades amb una amonestació.
f)

Les infraccions greus comeses per un associat seran sancionades amb una suspensió
temporal dels seus drets a l’Associació o bé amb l’exclusió de publicitat si no s’està al
corrent de pagament, ( el total d’exercicis el determinarà l’assemblea a proposta de la
junta directiva).

g) Les infraccions molt greus comeses per un associat seran sancionades amb la seva
expulsió quan es portin a terme actuacions contràries a les finalitats de l’associació
establertes en l’article 3 dels Estatuts i s’incompleixin sistemàticament els deures
establerts en l’article 13 dels Estatuts de l’Associació.
1.2. Membres col·laboradors.
a) Si la seva actuació no s’ajusta a les finalitats de l’entitat, la junta podrà suspendre la
seva participació en l’activitat en que estiguin col·laborant.
b) Aquests membres estan subjectes a les normes de bona praxis, fixades en els estatuts
i reglament d’ordre intern. La junta directiva podrà incoar expedient sancionador davant
dels organismes pertinents.
c) La junta directiva té la potestat de fer públiques les sancions, per els mitjans que cregui
adients, sempre que això representi salvaguardar el bon nom i els principis de l’entitat.
Article 2.- Membres de l’Associació: Membres de ple dret i membres col·laboradors.
2.1. Els associats ( membres de ple dret )
a) En cap cas seran admesos de nou a l’Associació, els associats que hagin estat
expulsats de l’Associació Coordinadora de Pessebres Vivents, a no ser que el
Pessebre sigui organitzat per una altra entitat cultural o bé s’hagi produït un canvi
radical en els membres de la Junta Directiva i que demostrin la voluntat de complir els
Estatuts i el present reglament.
b) Referent als associats que hagin deixat en el seu moment l’Associació per dimissió
voluntària (sempre que no tinguin deures pendents) s’ estableix que no s’ admetran de
nou a l’ Associació fins passats dos anys de la seva dimissió, amb l’obligació de fer
efectiu en el moment de la readmissió el pagament dels deutes pendents amb
l’associació.
c) Un pessebre pot sol·licitar una dimissió transitòria, per impossibilitat de portar a terme
el pessebre quedant exempts de quotes.
d) El pessebre associat que s’incorpori de nou dins els cinc anys posteriors a la seva
dimissió voluntària, estarà exempt de la quota d’incorporació amb independència de si
l’entitat que l’organitza és diferent a l’anterior sempre i quan sigui del mateix poble. En
tot cas sempre s’hauran de complir els requisits establerts a l’article 7 dels Estatuts i
satisfer la derrama corresponent en el cas que es puguin beneficiar d’un bé comú.
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2.2. Membres col·laboradors.
a) Els membres col·laboradors que la seva actuació pugui ser considerada de greu o molt
greu no seran admesos de nou, llevat que l’ assemblea general dictamini que el greuge
ja ha estat satisfet i que la seva col·laboració és d’interès per a l’entitat.
Article 3.- Registre intern.
a) El material entrat per els associats per ser registrat es comprovarà per la Junta
directiva (com a òrgan de registre) que no és utilitzat total o parcialment per cap altre
pessebre, sigui o no associat i es donarà conformitat.
b) La junta vetllarà per tal que cap altre Pessebre en faci un ús propi dels registres d’altres
entitats adherides.
c) Si el plagi és entre Pessebres adherits:
1.- Es resoldrà de mutu acord entre la Junta i les dues parts.
2.- Si no és possible es presentarà a l’Assemblea general, la qual aplicarà les
normes sancionadores si cal.
d) Si el plagi és entre Pessebres adherits i no adherits, es podrà seguir el punt c paràgraf – 1, si no és possible es recorrerà a les institucions o actes legals que es
cregui oportuns.
e) La junta o l’assemblea podrà sol·licitar a les parts en litigi tota la documentació que
cregui oportuna, per així justificar la seva actuació, com crear un grup d’associats per
portar les diligències que calguin.
f)

Si l’entrada d’un nou associat representa la duplicitat en algun registre, aquest nou
associat no el podrà utilitzar i sí el que ja està associat.

g) Les dues parts podran aportar les proves que creguin adients o les que li siguin
sol·licitades i la junta aplicarà el punt c) o h) segons cregui oportú.
h) La resolució favorable entre pessebres associats recaurà en el que pugui demostrar
més antiguitat en la seva utilització.
i)

Les resolucions seran ratificades en assemblea general segons l’article 18 dels E.O.G.

Article 3.- Elecció de seus.
a) L’organització de l’Assemblea General Ordinària correspon cada any a un Pessebre
associat diferent.
b) L’Assemblea General Extraordinària es pot fer a la seu de l’any anterior o juntament
amb l’ordinària si la junta així o determina, prèvia comunicació als associats.
c) Les eleccions de les noves seus es faran a petició voluntària de cada Pessebre
associat, formulada a l’Assemblea General. Aquesta petició en tot cas es farà vuit dies
abans de la celebració de l’Assemblea comunicant-ho de forma verbal o per escrit a la
Junta Directiva.
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d) En el cas que no hi hagi seus voluntàries es farà per sorteig. Queden exclosos del
mateix els Pessebres que ja hagin estat seu, els que expressin amb vuit dies
d’antelació a la Junta Directiva la seva impossibilitat i els nous associats que hagin
entrat en l’assemblea on es celebri el sorteig.
e) Un cop tots els associats hagin estat seu, s’iniciarà el mateix sistema dels punts
anteriors.

Aquest Reglament de Règim Intern és aprovat a l’ASSEMBLEA GENERAL
EXTRAORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ COORDINADORA DE PESSEBRES VIVENTS
DE CATALUNYA celebrada a Tona en data 11 de març de 2012.

Vist-i-plau
La Secretària
Anna Cáceres Malagelada

El President
Josep Benet Riera
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