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TÍTOL PRELIMINAR. – NORMES GENERALS 

 
Article 1.- El present Reglament regula la potestat jurisdiccional de l’Associació, així 
com els òrgans que la regulen; desenvolupa també els drets i les obligacions de totes 
les persones que estiguin sota la seva jurisdicció, alhora que estableix la normativa i el 
règim disciplinari al qual s’han de sotmetre tots els membres; determina les normes 
generals per les quals es regiran tots els actes que organitzi; i, finalment, fixa el 
procediment pel qual s’han de desenvolupar les eleccions de la seva Junta Directiva. 
 
Article 2.- El present reglament serà una norma de compliment obligatori en tots els 
actes que organitzi l’Associació i per a totes les persones que estiguin inscrites en 
registre de socis. 
 
 

TÍTOL PRIMER. – LA POTESTAT JURISDICCIONAL 

 
CAPÍTOL PRIMER.- ÀMBITS DE LA JURISDICCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ 
 
Secció Primera.- Àmbit Territorial 
 
Article 3.- La potestat jurisdiccional de l’Associació Cabrera és Espectacle s’estén a tot 
el territori de Cabrera de Mar i s’hi, s’haguessin de celebrar actes organitzats per 
l’Associació fora d’aquest territori també formarien part de la seva jurisdicció. 
 
Secció Segona.- Àmbit Personal 
 
Article 4.- Resten sotmesos a la potestat de l’Associació Cabrera és Espectacle tots els 
socis (siguin del tipus que siguin). 
 
Secció Tercera.- Àmbit Material 
 
Article 5.- Tot el material subvencionat amb diners de la pròpia associació restarà dins 
la potestat de la mateixa. 
 

 
CAPÍTOL SEGON.- ELS ÒRGANS JURISDICCIONALS 
 
Secció Primera.- L’Assemblea General 
 
Article 6.- L’Assemblea General està formada pels socis amb dret a vot. 
 
Article 7.- L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’associació i qui decreta els 
assumptes propis, per votació dels socis. 
 
Article 8.- Les facultats de l’Assemblea General són: 

i. Elecció de la Junta Directiva i control de les seves activitats. 
ii. Decidir i acceptar els continguts de l’espectacle i d’actes que es faran. 



iii. Aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anual. 
iv. Adoptar els acords per a la fixació de la quota de soci i les formes de 

pagament. 
v. Acordar la dissolució de l’associació. 

vi. Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n. 
vii. Conèixer les sol·licituds presentades per ésser soci o sòcia, i també les altes i 

les baixes dels associats/ades per una raó diferent a l’acomiadament. 
viii. Votar qualsevol proposta que la Junta Directiva plantegi. 

ix. Canviar els estatuts. 
 
Article 9.- L’Assemblea General ordinària es convocarà dues vegades a l’any, coincidint 
amb el primer i el tercer trimestre. 
 
Article 10.- La Junta Directiva o un 30% dels socis pot convocar tantes Assemblees com 
creguin convenient. 
 
Article 11.- La convocatòria de l’Assemblea General ordinària es farà als socis amb un 
mínim de quinze (15) dies d’antelació per mitjans electrònics i, en cas que un soci no 
disposi d’aquests mitjans, ho rebria mitjançant el correu ordinari. 
 
Article 12.- La convocatòria de l’Assemblea General extraordinària es farà als socis 
amb un mínim de quatre (4) dies d’antelació per mitjans electrònics i, en cas que un 
soci no disposi d’aquests mitjans, ho rebria via telefònica. 
 
Article 13.- La convocatòria, tant l’ordinària com l’extraordinària, especificarà el dia, 
l’hora i el lloc (en primera i en segona convocatòria, existint entre les dues 
convocatòries un mínim de 15 minuts), així com els assumptes a tractar (ordre del dia). 
 
Article 14.- Les Assemblees seran presidides pel President, en el cas que aquest no hi 
sigui, la presidirà el vicepresident, i en absència d’aquests dos, qualsevol altre membre 
de la Junta Directiva, designat per la mateixa. 
 
Article 15.- El Secretari serà l’encarregat de redactar les actes de les Assemblees, i en 
absència d’aquests, ho farà qualsevol altre membre de la Junta. Aquestes actes seran 
firmades pel President, el Secretari i un (1) soci de l’Assemblea General. Aquestes 
hauran de constar en el llibre d’actes. 
 
Article 16.- Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acte de 
la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. En l’acta hi ha de constar un extracte de 
les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i el 
nombre de les persones assistents. 
 
Article 17.- L’Assemblea tindrà validesa si: 

i. Assisteix un 20% dels socis en la primera convocatòria i un 10% en la segona 
convocatòria. 

 



Article 18.- Cada soci tindrà un únic vot i podrà ser transferit a un altre soci mitjançant 
una autorització escrita amb noms, cognoms, DNI i signatura de qui delega el vot. 
 
Article 19.- Les votacions seran valides a partir de: 

i. Per canviar la junta sencera o un dels membres abans de que s’hagin 
complert els quatre (4) anys  serà necessària una nova candidatura i 
l’aprovació de dos terceres  (2/3) parts de l’Assemblea General. 

ii. Per modificar aquests estatuts l’aprovació de dos terceres (2/3) parts de 
l’Assemblea General. 

iii. Per dissoldre l’associació caldrà un l’aprovació unànime de l’Assemblea 
General sempre que hi assisteixi més d’un 50% dels socis. 

iv. En el cas d’un recurs per expulsió  serà necessari un 60% per decidir si es 
porta a terme l’expulsió o no. 

v. Per les altres decisions que es prenguin serà necessari, només, que hi hagi 
més vots a favor que en contra. 

 
Secció Segona.- La Junta Directiva 
 
Article 20.- La Junta Directiva està formada exclusivament per socis amb dret a vot. 
 
Article 21.- La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. 
 
Article 22.- La Junta Directiva està constituïda per els següents membres: 

i. El President 
ii. El Vicepresident 

iii. El Secretari 
iv. El Tresorer 
v. Els Vocals: amb un mínim de dos (2) i un màxim de set (7) representants. 

 
Article 23.- Tots els càrrecs han de ser exercits per persones diferents. 
 
Article 24.- Les facultats de la Junta Directiva i funcions de cada membre són:  

i. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació de la manera 
més amplia possible. Així mateix, compleix les decisions preses per 
l’Assemblea General d’acord amb les normes, instruccions i directrius que 
aquesta Assemblea estableixi. 

ii. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels 
organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els 
recursos pertinents (funció de tota la Junta). 

iii. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació 
(funció de tota la Junta). 

iv. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes 
que els membres de l’associació han de satisfer (funció del Tresorer). 

v. Convocar les Assembles Generals i controlar que es compleixin els acords 
que s’hi adoptin (funció del President) 



vi. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea 
General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici 
següent (funció del Tresorer) 

vii. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir (funció de tota la 
Junta). 

viii. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin 
amb normalitat (funció del tresorer i President). 

ix. Establir grups de treball (sempre aprovats per l’Assemblea General) per 
aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació i 
autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme sempre (funció 
de tota la Junta). 

x. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i 
altres persones, per aconseguir:  

a. Subvencions o altres ajuts (funció de tota la Junta). 
b. L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de 

convivència o comunicació (funció de tota la Junta). 
xi. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de 

crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. (funció 
del Tresorer, President i Vicepresident). 

xii. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i 
donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General (funció de 
tota la Junta). 

xiii. Convocar qualsevol persona que es cregui necessari per aquesta Junta. 
xiv. Decidir quines persones de la Junta Directiva ocuparan cada càrrec i 

comunicar-ho als socis (funció de tota la Junta). 
xv. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a 

algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada 
expressament (funció de tota la Junta). 

 
Article 25.- La Junta Directiva convocada prèviament pel President/a o per la persona 
que el/la substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus 
membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre. 
 
Article 26.- La Junta Directiva s’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui 
amb aquest caràcter el President/a o bé si ho sol·licita  un cinquanta (50)% dels 
membres que la componen. 
 
Article 27.- La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb 
antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un (1) dels membres. 
 
Article 28.- Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les 
reunions que es convoquin, encara que, per causa justificada, poden excusar-se’n. 
L’assistència del President/a, Secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és 
necessària sempre. 
 
Article 29.- La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels 
assistents. 



Article 30.- La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o 
diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de 
dos terços (2/3) dels seus membres. 
 
Article 31.- La Junta Directiva editarà un calendari on s’especifiqui els diversos terminis 
com ara: 

i. Data límit de pagament de la quota de soci. 
ii. Data límit per entregar la sol·licitud per participar en l’espectacle. 

iii. Data límit per elegir els números per l’espectacle. 
iv. Dies assajos control. 
v. Dies assajos generals. 

vi. Dia de l’espectacle 
vii. Dies de les Assemblees Generals 

viii. Dies dels diversos actes proposats per la Junta Directiva 
 
Article 32.- En cas de no complir els terminis fixats en el calendari esmentat en l’article 
anterior comportarà: 

i. No pagar la quota de soci i pot comportar la pèrdua de la plaça dins 
l’Associació. 

ii. No entregar la sol·licitud per participar en l’espectacle pot comportar no 
participar en l’espectacle. 

iii. No elegir el número de l’espectacle pot comportar que la Junta Directiva 
esculli una actuació per aquesta persona. 

iv. No assistir als assajos control o assajos generals sense justificació i 
repetidament pot comportar que la Junta Directiva exclogui el número de 
l’espectacle. 

v. Els socis cal que participin activament en els diversos actes que proposi la 
Junta Directiva a fi de que es pugui subvencionar l’espectacle. No participar 
reiteradament i sense justificació en aquests actes pot comportar que en 
temporades posteriors no se li sigui acceptada la sol·licitud de soci. 
 

Article 33.-  El calendari mencionat en els articles anteriors es confeccionarà en funció 
del coneixement de les dates. 
 
Article 34.- Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han 
de ser signats pel Secretari/ària i el President/a. 
 

 
TÍTOL SEGON.- ELS MEMBRES 
 
Article 35.- Hi ha dos tipus de membres. Els socis amb dret a vot i els socis 
col·laboradors (sense dret a vot). 
 
Article 36.- Les condicions per ser soci amb dret a vot són: 

i. Participar, activament, en l’espectacle ja sigui com a artista o com a 
col·laborador en l’organització i els actes que es facin durant l’any. 

ii. Estar vinculat al poble de Cabrera de Mar. 



iii. Pagar la quota anual de 10€ fixada per l’Assemblea General. 
iv. Comprometre’s amb l’associació i amb tots els actes que realitzi la mateixa. 
v. Ser acceptat per la Junta Directiva. 

vi. Ser major de 18 anys. 
 
Tota persona que participi activament en l’espectacle ha de ser soci. 
 
Els menors de 18 anys podran participar en l’espectacle, però sense dret a vot. Les 
condicions per participar són: 

i. Participar, activament, en l’espectacle ja sigui com a artista o com a 
col·laborador en l’organització i els actes que es facin durant l’any. 

ii. Estar vinculat al poble de Cabrera de Mar. 
iii. Ser fills d’un pare/mare soci. 
iv. Pagar la quota anual de 5€ fixada per l’Assemblea General. 
v. Comprometre’s amb l’associació i amb tots els actes que realitzi la mateixa. 

vi. Ser acceptat per la Junta Directiva. 
 
Article 37.- Les condicions per ser soci col·laborador són: 

i. Pagar la quota anual de 10€ fixada per l’Assemblea General. 
ii. Ser acceptat per la Junta Directiva. 

iii. Són causes per ser donat de baixa de l’associació: 
1. Que ho decideixi la persona interessada que ha de comunicar per escrit la 
seva decisió a la Junta directiva sense el dret al retorn de la quota abonada. 
2. No satisfer les quotes fixades 
3. No complir les obligacions estatutàries. 

 
 
Article 38.- Els drets dels socis amb dret a vot són: 

i. Participar en l’elaboració i l’execució de l’espectacle i els actes 
complementaris. 

ii. Prendre part en les decisions de l’Assemblea amb el vot. 
iii. A ser informat quan es convoqui una Assemblea General ja sigui ordinària o 

extraordinària amb el temps establert en l’article 11. 
iv. A escollir i ser escollit membre de la Junta Directiva. 
v. A ésser escoltat abans de l’adopció de mesures disciplinàries. 

vi. A obtenir una còpia dels estatuts. 
 
Article 39.- Les obligacions dels socis amb dret a vot són: 

i. Pagar la quota anual fixada per l’Assemblea General. 
ii. Participar, activament, en l’espectacle ja sigui com a artista o com a 

col·laborador en l’organització i els actes que es facin durant l’any. 
iii. Comprometre’s amb l’associació i amb tots els actes que realitzi la mateixa. 
iv. Respectar les decisions preses per la Junta o per l’Assemblea General. 

 
Article 40.- Els drets dels socis col·laboradors són: 

i. Renunciar a la condició de soci col·laborador en el moment que es desitgi 
sense el dret al retorn de la quota abonada. 



ii. No poder ser escollits membres de la Junta directiva. 
iii. Ésser escoltats abans de l’adopció de mesures disciplinàries. 

 
Article 41.- Les obligacions dels socis col·laboradors són: 

i. Pagar la quota anual fixada per l’Assemblea General. 
 
 

TÍTOL TERCER.- L’ESPECTACLE 
 
CAPÍTOL PRIMER.- DESCRIPCIÓ DE L’ESPECTACLE 

 
Article 42.- Aquest és un espectacle musical de playbacks celebrat dins les festes del 
nostre poble integrat per gent del mateix. 
 
Article 43.- L’Associació es reserva el dret de fer altres espectacles durant l’any ja 
siguin musicals o no. 
 
Article 44.- La Junta Directiva regularà les actuacions de l’espectacle intentant satisfer 
les demandes de tots els participants. 
 
Article 45.- L’Assemblea General té el dret d’acceptar, o no alguna de les actuacions 
proposades per qualsevol motiu. 
 
 
CAPÍTOL SEGON.- REQUISITS PER PARTICIPAR EN L’ESPECTACLE 

 
Article 46.- Per poder participar en l’espectacle cal ser soci amb dret a vot o soci sense 
dret a vot (excloent socis col·laboradors). 
 
Article 47.- Per poder participar a l’espectacle cal: 

i. Haver pagat la quota fixada per l’Assemblea General. 
ii. Estar vinculat amb el poble de Cabrera de Mar. 

iii. Col·laborar amb l’espectacle i amb els actes que organitzi l’Associació. 
 
Article 48.- S’estableix un màxim de participants en les següents quantitats: 

i. Setanta (70) majors d’edat. 
ii. Vint-i-cinc (25) nens amb edats compreses entre 4 i 12 anys (ambdues 

incloses). 
iii. Vint-i-cinc (25) nens amb edats compreses entre 13 i 17 anys (ambdues 

incloses). 
 

*En els apartats que afecten als menors d’edat (ii. / iii.) s’entén com a edat del nen la 
que tingui el 31 de Desembre del mateix any. 
**La Junta Directiva es reserva el dret de variar els límits establerts en aquest article si 
les circumstàncies ho requereixen. 
 



Article 49.- S’establiran els següents criteris per tal de cobrir les places de participants 
fixades en l’article anterior. 

i. Els participants de l’última edició. 
ii. Els participants d’alguna altre edició. 

iii. Empadronats a Cabrera de Mar. 
iv. Treballadors a Cabrera de Mar. 
v. Altres vincles amb el poble. 

*Les places seran cobertes fins al màxim establert en l’article anterior per estricte 
ordre d’arribada respectant sempre els criteris anteriors. 
**Una sol·licitud no es dona per acceptada fins que l’interessat rep per correu 
electrònic o correu ordinari la confirmació de la plaça per part de l’Associació. 
***No s’acceptaran sol·licituds després de la data fixada en el calendari. 
 
Article 50.- Una vegada complert el màxim de participants fixats en aquest reglament i, 
encara hi hagin persones interessades en participar, s’obrirà una llista d’espera seguint 
els mateixos criteris marcats en l’article anterior.  
 
*No s’acceptaran sol·licituds després de la data fixada en el calendari. 
 
Article 51.- Si un menor vol participar, el seu pare o la seva mare ha de ser soci. 
 
 

TÍTOL  QUART.- LA JURISDICCIÓ D’ÀMBIT DISCIPLINARI 
 
CAPÍTOL ÚNIC.- LES INFRACCIONS DISCIPLINÀRIES 
 
Article 52.- No es podrà imposar cap sanció que no es trobi establerta en aquest 
Reglament. L’Assemblea General es reserva el dret de decidir si un fet és una infracció 
o no. 
 
Article 53.- Les faltes s’agrupen en lleus, greus i molt greus. 
 
Article 54.- Les sancions prescriuen al trimestre, si han estat imposades per una falta 
lleu; a l’any, si ho han estat per una falta greu; i, als tres anys, si corresponen a una 
falta molt greu. 
 
Article 55.- Les sancions que es poden imposar d’acord amb el present Reglament, i 
per raó de les faltes que s’hi preveuen, són la inhabilitació a perpetuïtat, la suspensió 
temporal i l’amonestació, segons el cas. 
 
Article 56.- A l’autor de dues o més faltes, li seran imposades totes les sancions 
previstes per a les diverses infraccions que hagués comès. 
 
Article 57.- La suspensió pot ser per un determinat nombre d’espectacles, o bé per un 
període de temps. 
 



Article 58.- Seran faltes molt greus, sancionades amb la suspensió d’1 any fins a la 
inhabilitació de perpetuïtat: 

i. Les agressions a un soci o a qualsevol altre persona vinculada amb 
l’associació. 

ii. Les intimidacions, amenaces i/o coaccions envers a un soci o qualsevol altre 
persona vinculada amb l’associació en l’exercici de les seves funcions. 

iii. Els actes, manifestacions i/o qualsevol altre conducte que, directament o 
indirectament, indueixin, fomentin i/o inciti a la violència. 

iv. La manipulació del resultat de les eleccions a la Junta Directiva. 
v. El no pagament de les quotes que imposi l’Assemblea General. 

vi. El trencament d’una sanció imposada per una falta greu o una de molt greu. 
 
Article 59.- Seran faltes greus, sancionades amb la suspensió d’1 a 4 espectacle: 

i. Els insults o ofenses contra un membre d l’associació o qualsevol altre 
persona vinculada amb aquesta. 

ii. Qualsevol acte o acció que atempti contra la disciplina, el bon funcionament 
de l’associació o al respecte a les persones vinculades a aquesta. 

iii. Els actes de rebel·lia contra els acords adoptats pels òrgans de l’associació. 
iv. L’incompliment dels acords, ordres o instruccions adoptats pels òrgans de 

l’associació produïts intencionadament. 
v. Les manifestacions públiques, a través d’un mitja de comunicació social o 

altres, en que s’atempti contra les persones vinculades a l’associació. 
 
Article 60.- Seran també faltes greus, sancionades amb la pèrdua de les subvencions 
per vestuari o amb la suspensió d’1 any: 

i. La no assistència als assajos de control sense causa justificada. 
ii. La no assistència als assajos generals sense causa justificada. 

iii. Deixar o retirar-se d’alguna actuació un cop organitzat l’espectacle sense 
causa justificada. 

iv. El trencament d’una sanció imposada per una falta lleu. 
 
Article 61.- Serà també una falta greu, causar intencionadament algun tipus de dany o 
desperfecte a les instal·lacions o béns de l’associació, de qualsevol persona integrada 
en l’associació o de qualsevol altre òrgan administratiu, associació, empresa o persona 
que hagi prestat a dita associació. Aquesta falta serà sancionada amb el pagament del 
desperfecte. 
 
Article 62.- Seran faltes lleus, sancionades amb una amonestació. 

i. El incompliment d’acords, ordres i instruccions dictades pels òrgans de 
l’associació produïts per descuit. 

ii. Cometre un acte de desconsideració o menyspreu de qualsevol manera 
algun membre de l’associació o alguna altre persona vinculada en aquesta 
en l’exercici de les seves funcions; o bé dirigir-s’hi amb expressions o gestos 
incorrectes o desconsiderat. 

iii. La no assistència a un acte que organitza l’associació durant l’any sense 
justificant. 

iv. La no assistència als assajos setmanals sense causa justificada. 



v. No respectar els horaris d’assaig sense causa justificada. 
 

* L’acumulació de tres (3) amonestacions suposa la suspensió d’1 a 4 espectacles 
 

TÍTOL CINQUÈ.- LA JURISDICCIÓ D’ÀMBIT ELECTORAL 
 
CAPÍTOL ÚNIC.- ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Article 63.- Els membres d’aquesta Junta seran elegits per l’Assemblea. 
Article 64.- La Junta serà renovada cada quatre (4) anys per l’Assemblea General sense 
perjudici de que puguin ser reelegits els membres vigents. El President de la Junta 
Directiva vigent fins aleshores serà l’encarregat de convocar les eleccions.  
 
 Article 65.-Tot soci amb dret a vot pot presentar la seva candidatura de la següent 
manera: 

i. Hauran de ser presentades cinc (5) dies abans de la celebració de les 
eleccions amb nom i cognoms, per escrit a la Junta Directiva vigent. 

ii. No podran aparèixer càrrecs en la candidatura que no siguin els que 
marquen aquests estatuts. 

 
Article 66.-En cas de que no hi hagi cap candidatura abans dels dies que marquen 
l’article 65 s’aplaçaran les eleccions un (1) mes. Abans d’acabar aquest mes hi haurà 
d’haver alguna candidatura. En cas de que, al finalitzar aquest mes, no hi sigui es 
dissoldrà l’associació per manca de Junta Directiva. 
 
 Article 67.-Les votacions per elegir la nova Junta Directiva es realitzaran en una 
Assemblea General. Les votacions es faran en secret. 
 
 Article 68.-Cada soci tindrà un únic vot i podrà ser transferit a un altre soci mitjançant 
una autorització escrita amb noms, cognoms, DNI i signatura de qui delega el vot. 
 
Article 69.-El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del 
seu mandat pot esdevenir-se per: 

i. Defunció o declaració d’absència per causes majors. 
ii. Incapacitat o inhabilitació. 

iii. Renúncia notificada a l’òrgan de govern. 
iv. Separació acordada per l’Assemblea General. 
v. Qualsevol altre que estableixi la llei o aquests estatuts. 

 
Article 70.-Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la 
primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de 
l‘associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant. 
  
 
 
 
 



 

TÍTOL SISÈ.- RÈGIM PROCESSAL 
 
CAPÍTOL PRIMER.- PROCEDIMENTS EN PRIMERA INSTÀNCIA 

 
Article 71.- La Junta Directiva, en l'àmbit de la seva jurisdicció disciplinària, regulada en 
l’article 56 dels estatuts de l’associació, adoptarà les resolucions en virtut d'expedient 
instruït al respecte i d'acord amb el procediment regulat en els articles següents. 
 
Article 72.- En l'àmbit de la jurisdicció disciplinària, els expedients podran ser iniciats 
d'ofici per la mateixa Junta Directiva, quan tingui coneixement de fets que consideri 
que poden constituir una infracció disciplinària, o en virtut de denúncia motivada, o a 
requeriment per un soci. 
 
Article 73.- El procediment s'incoarà mitjançant providència de la Junta Directiva,que 
haurà de ser notificada a l'interessat o parts interessades, en la qual s'haurà de fer 
constar necessàriament el nom de l'Instructor i del Secretari que es faran càrrec de la 
tramitació de l'expedient, així com la relació dels fets imputats, la seva possible 
qualificació i les sancions que podrien correspondre. 
Contra la providència que acordi la iniciació de l'expedient no hi cap recurs de cap 
mena. Contra la resolució definitiva que acordi la improcedència d'iniciar-lo, es pot 
interposar el corresponent recurs davant de la Junta Directiva per la persona que havia 
presentat la denúncia. 
 
Article 74.- La instrucció de l'expedient anirà a càrrec del Secretari de la Junta Directiva 
o, per un dels seus membres que sigui nomenat a l'efecte. 
 
Article 75.- L'instructor ordenarà la pràctica de totes les diligències que puguin portar 
al millor aclariment dels fets; i, en el seu cas, sol·licitarà els informes que consideri 
necessaris, concretant el punt o els punts sobre els quals sol·liciti dictamen. 
 
Article 76.- En el decurs de la tramitació d'un expedient disciplinari, l'Instructor podrà 
acordar les mesures provisionals que consideri oportunes per a assegurar l'eficàcia de 
la resolució que pugui dictar-se. 
Contra l'adopció de tals mesures es podrà interposar el corresponent recurs davant la 
Junta Directiva per la part afectada, que haurà de ser resolt en el termini dels tres dies 
hàbils següents a la seva presentació. 
La resolució al respecte de la Junta Directiva serà inapel·lable. 
 
Article 77.- Els interessats, una vegada obert per l'Instructor el període probatori, 
podran proposar, en el termini dels sis dies següents de la notificació de la 
corresponent providència al respecte, la pràctica dels mitjans de prova que estimin 
convenient per la defensa dels seus interessos, la qual s'haurà de dur a terme en un 
termini no superior a vint dies hàbils ni inferior a cinc de la notificació de la providència 
d'admissió de les proves proposades, en la qual s'haurà de comunicar també el lloc, el 
moment i la forma de practicar-les. 



No obstant el que disposa el paràgraf anterior, si l'Instructor considera prou provats els 
fets que s'investiguen, no caldrà l'obertura del període probatori. 
Els acords de l'Instructor de no obrir el corresponent període probatori, o de no 
admetre alguna de les proves proposades, hauran de ser motivats; contra els quals no 
procedirà cap mena de recurs; sense perjudici, però, que es formulin sobre aquelles 
qüestions les consideracions oportunes dintre el tràmit d'audiència previ a la resolució. 
 
Article 78.- Un cop practicades les actuacions, l'Instructor formularà la corresponent 
proposta de resolució, la qual, amb el plec de càrrecs oportú, s'haurà de notificar als 
interessats perquè, en el termini dels deu dies hàbils següents a la notificació, puguin 
examinar l'expedient i presentar, en el tràmit d'audiència previ a la resolució, les 
al·legacions que considerin convenients en defensa dels seus drets. 
 
Article 79.- Les resolucions de la Junta Directiva, dictades en l'àmbit de la jurisdicció 
disciplinària seran immediatament executives, excepte si existeix una apel·lació. 
 
CAPÍTOL SEGON.- ELS RECURSOS 
 
Article 80.- Totes les resolucions definitives dictades per la Junta Directiva en l'àmbit 
de la seva jurisdicció  disciplinària, es poden recórrer davant la mateixa Junta en el 
termini dels tres dies hàbils següents a la data de notificació de la corresponent 
resolució. 
 
Article 81.- En tots els recursos caldrà fer constar necessàriament: 

i. Nom i domicili del recurrent així com, i en el seu cas, la qualitat en què 
actua. 

ii. Els fets que el motivin. 
iii. Els preceptes legals que el recurrent consideri infringits. 
iv. La relació de proves que, en el seu cas, haguessin estat proposades en la 

primera instància i no haguessin estat practicades. 
v. Les peticions concretes que s'hi formulin. 

 
Article 82.- En principi, la presentació d'un recurs no suspendrà l'executorietat de la 
resolució recorreguda; però, la Junta Directiva, abans d'emetre la sentència definitiva, 
podrà acordar-ne la suspensió temporal del compliment i les mesures provisionals que 
consideri oportunes fins que aquella es produeixi, si concorre algun dels requisits 
següents: 

i. Quan, de no suspendre la resolució, es puguin derivar danys o perjudicis 
d'impossible o difícil reparació. 

ii. Quan, del contingut del recurs, hi hagi una aparença de bon dret en favor del 
recurrent. 

iii. Quan, de no suspendre la resolució, provoqui la impossibilitat d'aplicar la 
resolució del recurs. 

 
Article 83.- En la tramitació de recursos no s'admetran ni practicaran d'altres proves 
que les que haguessin estat proposades en temps i forma davant la Junta Directiva i no 



hagués estat admesa la seva pràctica o no s'haguessin pogut practicar per una causa 
aliena al recurrent. 
En tot cas, les proves que s'admetin segons el que determina el paràgraf anterior, 
s'hauran de practicar en el termini màxim dels sis dies hàbils següents, amb 
intervenció de les parts, si la prova ho requereix. 
 
Article 84.- Les providències dictades en la tramitació d'un recurs seran inapel·lables. 
 
Article 85.- La corresponent resolució definitiva s’haurà de presentar als interessats en 
el termini màxim dels deu dies següents d'haver estat presentat el recurs. 
 
Article 86.- Les resolucions a les apel·lacions emeses per la Junta Directiva seran 
immediatament executades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aquest reglament ha estat aprovat el dia 28 de setembre de 2012 per l’Assemblea 
General de l’Associació Cabrera és Espectacle. Entrarà en vigor el 29 de setembre de 
2012. 
 
 
 
 
Cabrera de Mar, 28 de setembre de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIGNEN DONANT EL VIST-I-PLAU, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PRESIDENTA SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
 
LAURA SERRANO PRAT YOLANDA SERRA EMILIO 


