REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

LA PASSIÓ D’OLESA DE MONTSERRAT
CAPÍTOL 1. Els associats
Article 1. Dels associats
D’acord amb l’article 5è dels Estatuts de l’entitat, els associats són:
1.
2.
3.
4.

Associats col·laboradors
Associats en situació no activa
Associats protectors
Associats d’honor

De cadascun d’aquests tipus d’associats, l’Entitat n’ha de portar els registres corresponents
actualitzats.
En condicions especials, però, l’Assemblea General a proposta del Consell Directiu, pot nomenar
associats honoraris, que no tindran vot en les assemblees, ni podran elegir ni ser elegits membres
de la Junta Directiva.
Article 2. Associats col·laboradors
Són associats col·laboradors de l’entitat totes aquelles persones que participen en les
representacions de LA PASSIÓ o en qualsevol de les diverses seccions de l’entitat.
Per ingressar com a associat col·laborador i ser donat d’alta al registre corresponent, cal que
l’interessat presenti per escrit una sol·licitud en la qual ha de constar el seu compromís de
participar de forma estable i continuada en les activitats de l’entitat.
Amb tot, aquelles persones que per causa justificada a considerar pel Consell Directiu no poden
prendre part activa en l’entitat, poden seguir sent considerats col·laboradors a tots els efectes.
Article 3. Associats en situació no activa. Article 7 dels Estatuts
Són associats en situació no activa aquelles persones que han tingut la condició d’associats
col·laboradors i han deixat de participar durant dos anys consecutius en les representacions de
LA PASSIÓ o en la secció que els correspon i no es troben en el supòsit del tercer paràgraf de
l’article anterior.
Transcorreguts tres anys després d'haver entrat a la condició d’associat no actiu, passaran a ser
baixa de l’Associació, excepte quan es doni una petició expressa de l’interessat perquè sigui
considerada la seva situació personal.
L’entitat ha de comunicar a l'interessat la baixa de l’Associació mitjançant un escrit. L’associat té
un termini de 30 dies per presentar recurs
si ho creu convenient.
Article 4. Associats protectors i associats d’honor
A consideració del Consell Directiu, s’atorga la condició d’associats protectors a aquelles
persones, entitats, empreses o institucions que facin aportacions a favor de l’entitat, i la
d’associats d’honor a aquelles persones, entitats o institucions que hagin actuat en benefici de
l’entitat en algun aspecte remarcable.
Article 5. Informació als col·laboradors. Article 9f dels Estatuts i article 17 a,bi i
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D’acord amb l’article 9 apartat f dels Estatuts la sol·licitud d’informació sobre l’administració i
gestió al Consell Directiu, s’ha de tramitar per escrit al Consell Directiu, que ha de contestar en un
termini màxim de 45 dies hàbils.
Quan el volum o la complexitat de la informació a la qual es refereixen els supòsits dels apartats
a, b, i i de l’article 17 dels Estatuts no faci possible la seva tramesa a l'associat, la documentació
ha de romandre a la Secretaria de l’entitat a disposició dels interessats des del moment en què
es convoqui l’Assemblea notificant aquest fet en la mateixa convocatòria.
Article 6. Associats col·laboradors. Dret a disposar d’exemplars dels Estatuts i del Reglament de
règim intern i del Carnet acreditatiu com a associat. Article 9 kdels Estatuts
Un cop el Consell Directiu hagi acceptat l’alta com a col·laborador de l’entitat se li ha
d’entregar uns exemplars dels Estatuts i del Reglament de règim Intern, així com un carnet
acreditatiu.
Finalitzada la temporada de Passió, s’ha de lliurar als associats col·laboradors actius la targeta
acreditativa a la qual es refereix l’article 9 apartat kdels Estatuts de l’entitat.
A consideració del Consell Directiu es pot donar la targeta acreditativa a col·laboradors en
situació no activa, associats protectors i associats d’honor.
Article 7. Deures de l’associat
Són deures dels associats:
1. Vetllar pel bon funcionament de l’entitat i responsabilitzar-se de les tasques que els
corresponguin.
2. Tenir cura del patrimoni de l’Associació.
3. Complir els Estatuts, el Reglament de règim intern i respectar els acords de les assemblees i
les normes que assenyali el Consell Directiu.
4. Participar de forma activa i estable en les representacions de LA PASSIÓ o en la secció o
seccions en què s’hagin adscrit en el cas dels associats col·laboradors.
La situació d'associat col·laborador comporta l’acceptació expressa i el respecte que cal tenir
vers les decisions que cada temporada puguin prendre lliurement el Director o Equip de Direcció
de l’espectacle pel que fa al repartiment dels papers i l’assignació de les diferents tasques que li
són pròpies, així com les decisions del Consell Directiu quant a les tasques que assigni o
encomani.
Igualment comporta el compliment de la col·laboració requerida per a la preparació de les
representacions i altres activats, seguint les directrius del Consell Directiu i de l’Equip de Direcció
de l’espectacle.

Article 8. Causes de baixa de l’Associació Article 12 
bdels Estatuts
Són causa de baixa de l’Associació:
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1. La decisió personal de l’associat, que ho ha de comunicar per escrit al Consell Directiu.
2. Cometre faltes greus de disciplina o convivència, o de forma reiterada i greu incomplir els
deures que els Estatuts i aquest Reglament de règim intern determinin per als associats, tot
això amb l’expedient previ contradictori que haurà de resoldre el Consell Directiu.

Article 9. Informe previ a l'expedient disciplinari
Quan s’hagi d’avaluar l’actuació greu d’un associat el Consell Directiu ha de nomenar una
comissió de tres persones perquè emeti un informe, que serà tramès un cop elaborat al mateix
Consell Directiu per a la seva resolució.
La comissió ha d’estar formada per:
Un membre del Consell Directiu, que l’ha de presidir.
Dos col·laboradors actius de l’entitat.
Article 10. Incompatibilitats
Incompatibilitats dels associats:
Els càrrecs de conseller, directiu o consultiu, i membres de l’equip de direcció, són incompatible
amb càrrecs similars en associacions l’activitat de les quals sigui consemblant amb la que
desenvolupa l'Associació La Passió d’Olesa.

Article 11. Meritòries als col·laboradors. Article 9 gdels Estatuts
Els associats tenen els drets següents:
1. Rebre el Diploma d’Honor de LA PASSIÓ quan acreditin vint-i-cinc anys continuats de
col·laboració o trenta-cinc d’alterns.
2. Rebre el Carnet d’Or en complir seixanta-cinc anys i estar en possessió del Diploma
d’Honor de l’entitat. Aquest donarà dret a entrada gratuïta i personal a tots els
espectacles organitzats per l’entitat.
3. Rebre la insígnia acreditativa de LA PASSIÓ en complir cinquanta anys continuats de
col·laboració o seixanta d’alterns.
Tots els guardons els ha d’aprovar i concedir el Consell Directiu.
Pel que fa a les concessions d’insígnies i carnets d’or i per tractar-se de nova instauració, el
Consell Directiu ha d’establir les prioritats de lliurament durant els propers cinc anys després de
l’aprovació d’aquest Reglament.
La meritació s’ha d'aconseguir quan es reuneixin els condicionats establerts i s’ha d’aprovar en
reunió del Consell Directiu celebrada després de finalitzar la temporada de les representacions
de La Passió.
Als associats que siguin guardonats a cada exercici, se’ls ha de comunicar la distinció per escrit;
a tots els col·laboradors se’ls ha de comunicar en la primera Assemblea Ordinària que tingui lloc
després del nomenament i aprovació dels guardonats per part del Consell Directiu. La data de
lliurament dels guardons l’ha de fixar el Consell Directiu i ha de ser sempre dintre de l’any natural
de la seva concessió,
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La Medalla d’Or és la màxima distinció que concedeix l’Associació com a reconeixement de
l’Entitat, a persones o entitats per fets remarcables o dedicacions excepcionals envers LA PASSIÓ
D’OLESA. És concedeix a proposta del Consell Directiu en ple i ha de ser ratificada per
l’Assemblea General (article 22 fdels Estatuts).
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CAPÍTOL II. El Consell Directiu i Consultiu
Article 12. De l’assistència dels consellers electes del Consell Directiu a les reunions del
Consell Directiu. Article 24 dels Estatuts
D’acord amb l’article 24 dels Estatuts de l’Associació el Consell Directiu en Comissió Executiva es
reuneix cada vegada que el convoqui el president, amb caràcter ordinari, almenys una vegada
cada mes.
Per tal que les reunions del Consell siguin vàlides és necessària la presència de la majoria dels
membres, en primera convocatòria. En segona convocatòria, s’ha de requerir la presència,
almenys, de sis dels membres electes.
Els acords del Consell Directiu són vàlids quan siguin presos per la majoria dels assistents; en cas
d’empat, el president té vot de qualitat.
Les reunions preceptives com ho defineixen els Estatuts en l’article 24 han de ser convocades per
escrit amb vuit dies d’antelació i especificant l’ordre del dia.
La no assistència a més de sis reunions preceptives i consecutives, sense justificar, d’un membre
del Consell Directiu, serà motiu per remoure'l del seu càrrec. Les vacants seran cobertes d’acord
amb els vots obtinguts en el procés electoral.

Article 13. De l’assistència dels consellers electes del Consell Consultiu a les reunions del
Consell Consultiu Article 42 dels Estatuts
El Consell Consultiu es reuneix com a mínim tres vegades l’any amb caràcter ordinari i també
abans de les assemblees de l’Associació. Amb caràcter extraordinari, quan ho sol·licitin la meitat
més un dels membres del Consell Consultiu o el president de l’entitat.
Les reunions preceptives com ho defineixen els Estatuts en l’article 42 han de ser convocades per
escrit amb vuit dies d’antelació i especificant l’ordre del dia.
La no assistència a més de tres reunions preceptives i consecutives, sense justificar, d’un membre
del Consell Consultiu, és motiu per remoure'l del seu càrrec. Les vacants han de ser cobertes
d’acord amb els vots obtinguts en el procés electoral.

Article 14. Interrelació entre Consells Directiu i Consultiu
Per tal de fomentar l’eficàcia en l’objectiu de complementarietat dels dos Consells, els respectius
presidents han d’establir un calendari amb un nombre mínim de trobades personals anuals.
Tanmateix el Consell Directiu ha de comunicar amb 21 dies d’anticipació la data de l’Assemblea
Ordinària, dels continguts i ordre del dia, a fi que el Consell Consultiu pugui, si així ho creu
convenient, demanar o suggerir la inclusió de nous punts a tractar o aconsellar sobre la resta de
temes de la convocatòria.
El President del Consell Consultiu serà convocat a les reunions del Consell Directiu Plenari així com
als actes representatius de l’entitat. En el cas que el President del Consell Consultiu no pogués
assistir podrà delegar la representació en un conseller.
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Article 15. Nomenament del director Sol·licitud d’informació. Article 22 jdels Estatuts
Previ al nomenament del director, el Consell Directiu ha de sol·licitar a la persona o equip
aspirant un projecte de l'objectiu respecte a l’espectacle que ha de servir tant per avaluar el seu
nomenament com per seguir-ne el compliment posteriorment.
El projecte presentat ha d’incloure com a mínim els objectius, la duració i el pressupost estimatiu.
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CAPÍTOL III. Ús del patrimoni i seccions
Article 16. 
Ús del patrimoni
Per fer ús de qualsevol element patrimonial és necessari adreçar una sol·licitud escrita al Consell
Directiu, qui l’ha d’autoritzar o denegar. En aquesta sol·licitud hi ha de constar l'ús i destí per
avaluar el cost econòmic i, si escau demanar una fiança.
D’acord amb l’article 2 dels Estatuts, és vocació essencial de l’entitat estar oberta a totes
aquelles iniciatives que contribueixin a recollir, promoure i mantenir les tradicions populars
d’Olesa de Montserrat, cooperant amb els mitjans de què disposi l’Associació en les
manifestacions culturals i artístiques que es produeixin a la vila.
Aquesta col·laboració mai ha de ser motiu de lucre i s’ha de concretar repercutint les despeses
originades a les persones o entitats sol·licitants.
Article 17. Seccions
Les activitats de l’entitat que no siguin les puntuals de la representació de LA PASSIÓ D’OLESA
s’han d’organitzar en forma de seccions. El seu funcionament l’han de regular els reglaments
específics redactats per cada secció, supeditant-ne la vigència a l’aprovació provisional del
Consell Directiu i definitiva de l’Assemblea.
Les propostes de creació de noves seccions promogudes pels associats s’han de presentar al
Consell Directiu, que tindrà un termini màxim de tres mesos per resoldre provisionalment la
idoneïtat de les sol·licituds, que hauran de ser presentades per a la seva aprovació definitiva en
la propera Assemblea.
Les modificacions que s'estimi oportú d’introduir en aquests reglaments han de ser sotmeses, així
mateix, a la ratificació del Consell Directiu.
La constitució de qualsevol nova secció ha de ser sol·licitada al Consell Directiu, mitjançant escrit
que han de subscriure els associats que desitgin integrar-la, exposant explícitament les activitats
que es proposen dur a terme. La sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una memòria descriptiva
dels objectius, relació de les persones interessades i detall de les possibles necessitats
econòmiques i d’espai físic.
La resolució de qualsevol cas relatiu a les activitats de les seccions no previst en el seu reglament,
és competència del Consell Directiu.
Un representant per secció pot assistir, prèvia sol·licitud, a les reunions del Consell Directiu en les
que es tractin temes puntuals de la seva secció.
El Consell Directiu pot promoure la dissolució provisional de seccions, fins a la ratificació de la
dissolució per part de l’Assemblea.
Article 18. Règim econòmic de les seccions
Els ingressos de les seccions es nodreixen de:
1. Les subvencions ordinàries de l’Associació o de les extraordinàries que els puguin assignar
en casos especials.
2. Les quotes o aportacions dels associats previstes en el reglament de la secció.
3. Els que puguin obtenir de les activitats desenvolupades.
4. Les aportacions d’entitats o particulars que vulguin afavorir-les.
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A l’acabament de l’exercici, cada secció ha de confeccionar un estat de comptes que s’ha de
presentar en temps hàbil al Consell Directiu a fi que la tresoreria de l’Associació pugui incloure’l
en l’estat general de comptes, a aprovar per l'Assemblea en la seva sessió anual ordinària.
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CAPÍTOL IV. Procés electoral del Consell directiu
Article 19. Calendari electoral d’acord amb els articles 45 al 52 dels Estatuts de l’entitat
El procés electoral al Consell Directiu té una alternança en el temps de dos anys en relació amb
el del Consell Consultiu d’acord amb l’article 55 dels Estatuts. En condicions ordinàries s’han de
convocar aquests processos dintre els trenta dies següents de l’última data de representació de
la temporada.
Per a la realització del procés electoral s’estableix el calendari següent amb durada no superior
a 45 dies:
Dia 1 - Convocatòria de les eleccions i constitució de la Junta Electoral i obertura del termini de
presentació de candidatures. En aquest acte, el Consell Directiu queda cessat dels seus càrrecs.
En tot el que no afecti el procés electoral, ha de continuar exercint les seves funcions
provisionalment fins a la presa de possessió del nou ConsellDirectiu.
Dia 5
- Exposició al tauler d’anuncis de la Secretaria de les llistes de col·laboradors amb dret a
ésser electors i a ésser elegibles.
Dia 11 
- Resolució de les reclamacions a les llistes del cens.
Dia 13
- Publicació de la llista de candidats definitius.
Dia 17 
- Finalització a les 21 hores del termini de presentació de candidatures a la secretaria.
Dia 22 
- Proclamació per part de la Junta Electoral de les candidatures acceptades. Aquestes
candidatures s’han d’exposar al tauler d’anuncis de la secretaria.
Dia 24 
- Resolució de possibles reclamacions a la proclamació de candidatures.
Dies 26 al 31 - Lliurament a tots els associats de:
1. Convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària entre els dies 42 al 45 per a la
realització de les eleccions.
2. Relació de les diferents candidatures presentades.
3. Informació que cada candidatura, si ho creu convenient, vulgui fer arribar als associats,
amb un màxim de dos fulls.
4. Instruccions que la Junta Electoral cregui convenient per ai bon funcionament del procés
electoral.
Dies 42

al 45
1. Constitució de la mesa Electoral.
2. Eleccions.
3. Proclamació dels resultats.
4. Presa de possessió del Consell Directiu.

Article 20. Remoció del President Article 51 dels Estatuts
En cas de remoció del president, s’han de convocar noves eleccions de manera immediata,
iniciant el procés i calendari previst en el precedent article 19 d’aquest Reglament.
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CAPÍTOL V. Procés electoral del Consell Consultiu
Article 21. Calendari electoral d’acord amb els articles 53 al 55 dels Estatuts de l’entitat
El procés electoral al Consell Consultiu té una alternança en el temps de dos anys en relació amb
el del Consell Directiu d’acord amb l’article 55 dels Estatuts. En condicions ordinàries s’ha de
procurar convocar aquests processos al cap de trenta dies com a màxim d'acabar les
temporades de representació de LA PASSIÓ D’OLESA.
Per a la realització del procés electoral s’estableix el calendari següent amb durada no superior
a 45 dies:

Dia 1 - Convocatòria de les eleccions i constitució de la Junta Electoral i obertura del termini de
presentació de candidatures. En aquest acte, el Consell Consultiu queda cessat dels seus
càrrecs.

Dia 5 - Exposició al tauler d’anuncis de la secretaria de les llistes de col·laboradors amb dret a
ésser electors I a ésser elegibles.
Dia 11 - Resolució de les reclamacions a les llistes del cens.
Dia 13- Publicació de la relació de candidats.
Dia 17 – Finalització a les 21 hores del termini de presentació de candidats.
Dia 22 - Proclamació per part de la Junta Electoral de candidats acceptats, una relació dels
quals s’ha d’exposar al tauler d’anuncis de la Secretaria.

Dia 24 - Resolució de possibles reclamacions a la proclamació de candidats.
Dies 26 al 31 - Lliurament a tots els associats de:
1. Convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària els dies 42 al 45 per a la realització
de les eleccions.
2. Relació dels diferents candidats presentats.
3. Informació que cada candidat, si ho creu convenient, vulgui fer arribar ais associats, amb
un màxim de dos fulls.
4. Instruccions que la Junta Electoral cregui convenient pel bon funcionament del procés
electoral.

Dies 42al 45:
1.
2.
3.
4.

Constitució de la mesa electoral.
Eleccions.
Proclamació dels resultats.
Presa de possessió del Consell Consultiu.
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CAPÍTOL VI. Normes del col·laborador respecte a l’espectacle
Article 22. REGLAMENT INTERN DEL COL·LABORADOR A L'ESPECTACLE
1. Es recorda expressament la prohibició de fumar en totes les instal·lacions de l’Entitat, tal
com exigeix la normativa vigent.
2. Es prohibeix de parlar als llocs assenyalats amb el rètol “silenci” o quan l'espectacle està
en funcionament. Cal emprar signes, o veu sense to, en cas de comunicació
imprescindible.
3. Cal respectar l'accés a l'escenari, seguint sempre les indicacions del regidor d'escena o
de les persones responsables de l'espectacle.
4. Cal restar a l'escenari el temps imprescindible i adequat per a l'actuació o per a la feina
específica que s'hi estigui fent, tot facilitant la feina dels maquinistes (tramoistes). En
acabar l'actuació o la feina, s'ha de desallotjar l'espai al més aviat possible.
5. Cal evitar tot el que pugui ocasionar sorolls que devaluïn l'esforç que actors i altres
integrants de l'espectacle estan fent a l'escenari.
6. Cal tenir cura del vestuari i l'utillatge que es fa servir, retornant-lo al lloc on s'ha rebut, per
a la posterior revisió, neteja i emmagatzemament.
7. Cal respectar les normes i indicacions en la caracterització dels personatges, evitant de
portar objectes o atuells que els desvirtuïn. S’ha d'adequar el propi aspecte personal
(cabells i barbes) per evitar sempre que es pugui la utilització de postissos.
8. Cal respectar i tenir cura de tots els elements escènics per tal d'evitar-ne el deteriorament
i les avaries.
9. Es regula l'accés de les visites a l'escenari (abans, en els entreactes o després de
l'espectacle), per tal d'evitar els riscos que comporta, per persones alienes, la complexitat
de la caixa escènica i evitar alhora la demora provocada en la tasca de la tramoia. La
direcció d'escena farà saber com i quan es poden fer les visites, en els taulers d'anuncis
interns o bé de la manera que cregui més efectiva.
10. El dret d’assistir a la representació des de la sala per part dels col·laboradors de
l'espectacle en els moments que no intervinguin, està sempre condicionada a:
a. L’acreditació
b. La disponibilitat d’aforament
c. El respecte escrupolós al públic assistent
d. Les normes que pugui haver disposat el Consell Directiu per a aquella temporada
de representacions, normes que hauran de conèixer els responsables de sala.

Aquest Reglament de Règim Intern, va ser elaborat entre l’octubre de 2004 i finals de 2005 pels
membres del Consell Consultiu de La Passió d’Olesa a petició del Consell Directiu.
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