
ArtiMent  
 

Reglament V1.1  1/10 

 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L’ASSOCIACIÓ ArtiMent 

 

CAPÍTOL I. DE L'ASSOCIACIÓ EN GENERAL 

 

Article 1. 

L'Associació ArtiMent, constituïda a l'empara de la legislació vigent, es regirà pels Estatuts 

de l’associació aprovats amb data 23 d’agost del 2021, pel present Reglament de Règim 

Intern i per totes aquelles normes que estableixi la reglamentació que li sigui aplicable 

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 citats Estatuts. 

 

Article 3. 

El domicili social s'estableix segons queda palès als Estatuts de l'associació. La Junta 

Directiva, si escau, podrà adoptar els canvis que estimi oportuns en el canvi de domicili de 

l'associació, donant la corresponent notificació a les autoritats competents i als socis de 

l'entitat. 

 

Article 4. 

S'estableix com anagrama de l'associació i com a logotip de la mateixa el següent: 

 

  



ArtiMent  
 

Reglament V1.1  2/10 

CAPÍTOL II. DEL INGRÉS DE SOCIS. 

 

Article 5. 

Podran ingressar a l'associació totes aquelles persones físiques i jurídiques que així ho 

sol·licitin expressament, en escrit adreçat a la Junta Directiva, i segons el que estipulen els 

Estatuts i el present Reglament. 

 

Article 6. 

1. La sol·licitud d'ingrés ha de ser tractada en la primera reunió que tingui lloc 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 a sol·licitant per a reparar les causes del rebuig del seu ingrés. 

2. La decisió que prengui la Junta Directiva respecte a l’admissió de menors d’edat ha de 

basar-se en els objectius i finalitats de l’associació, així com en el nombre i tipus de  

recursos de que disposi l’associació per poder-los donar cobertura i servei  

 

Article 7. 

Un cop admès el nou soci, el secretari procedirà a donar-lo d'alta en el llibre de registre de 

socis de l'associació i a facilitar el carnet d'afiliat al soci, si s'escau. 

 

Article 8. 

La Junta Directiva presentarà anualment un informe a l'Assemblea General sobre les altes i 

baixes de socis produïdes en aquest període. 

 

 

CAPÍTOL III. DELS DRETS I DEURES DELS SOCIS. 

 

Article 9. 

Els socis tindran els següents drets en l'associació: 

• Participar en les activitats i actes socials de l'associació. 

• Assistir amb veu i vot a les Assemblees generals, podent delegar el seu vot, conforme a 

les normes establertes a aquest per la Junta Directiva. 

• Elegir i ser elegit. 
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• Posseir un exemplar dels Estatuts i del present Reglament des del seu ingrés a 

l'associació. Aquesta documentació podrà ser consultada, descarregada i impresa des de la 

Web corporativa d’ArtiMent, dins del menú del Portal de Transparència. 

• 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. 

 

Article 10. 

Els socis tindran les següents obligacions: 

• Complir els preceptes que marquen els Estatuts i el present Reglament, així com els 

acords adoptats pels òrgans de l'associació. 

• Abonar les quotes que es determinin en temps i forma. 

• Cooperar en el desenvolupament de la feina de l'associació i en la bona execució de les 

activitats que es determinin. 

• Exercir les funcions que els siguin encomanades per la Junta Directiva per a la bona 

marxa de l'associació. 

 Conèixer els Estatuts i el present Reglament des del seu ingrés a l’Associació. A tal 

efecte, ArtiMent està obligada a facilitar al soci informació de la Web corporativa on es 

poden consultar, descarregar i imprimir aquests texts, en el moment de l’acollida al nou 

associat. 

 

 

CAPÍTOL IV. DE LA BAIXA DE SOCI I DEL RÈGIM DISCIPLINARI. 

 

Article 11. 

Els socis podran sol·licitar en qualsevol moment la seva baixa voluntària en l'associació. 

Aquesta petició haurà de realitzar-se per escrit adreçat a la Junta Directiva i haurà de 

tractar-se en la primera reunió que tingui lloc de la Junta Directiva, que acordarà la baixa 

sense més tràmits. 

 

Article 12. 

1. Els socis podran ser donats de baixa en l'associació per infracció molt greu a criteri de la 

Junta Directiva, i en consonància amb el previst als Estatuts. 

2. Es consideren infraccions alguna de les següents causes: 

• Quan existeixi incompliment dels Estatuts i de el present Reglament, a criteri de la Junta 

Directiva. 
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• Quan el soci impedeixi deliberadament el compliment de les finalitats de l'associació. 

• Quan la seva conducta vagi contra els principis socials o danyin greument la imatge de 

l'associació 

3. La consideració d’infracció lleu, greu o molt greu dependrà de la intensitat de la falta 

comesa, del grau de repercussió en el normal desenvolupament de les activitats l’associació 

i de la possibilitat de reparació del dany causat. 

• Una infracció lleu pot comportar una amonestació per escrit. 

• Una infracció greu pot comportar una separació temporal de l’associació. 

• Una infracció molt greu pot comportar la baixa definitiva del soci.  

4. Les sancions per infraccions lleus o greus son adoptades per la Junta Directiva amb 

audiència prèvia del presumpte infractor i comunicades al soci en escrit raonat. 

5. Tindran específicament la consideració de faltes molts greus: 

 La revocación unilateral del Certificat Digital de l’Associació, sense el permís per escrit 

del President. 

 La revocació unilateral del apoderament bancari dels comptes de l’Associació, sense el 

permís per escrit del President. 

 La negativa per part del President i/o Secretari a signar les actes de reunions aprovades 

de forma reglamentària. 

 

Article 13. 

1. Els expedients sancionadors d'expulsió per faltes molt greus hauran de ser tramitats per 

un instructor, escollit per la Junta Directiva d’entre els seus membres i dins el termini del 10 

dies de l’inici del procediment. L’instructor haurà de proposar una resolució a la Junta 

Directiva en un termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La Junta 

Directiva prendrà la resolució final per 2/3 parts dels seus membres en escrit raonat, també 

dins un termini de 15 dies. 

2. L’Assemblea ratifica la baixa disciplinària i les altres sancions imposades per la Junta 

Directiva per faltes molt greus. 

 

 

CAPÍTOL V DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

 

Article 14. 
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1. La Junta Directiva es reunirà cop a mínim un cop al trimestre de manera ordinària, i 

quantes vegades sigui necessari de manera extraordinària a petició de President o de 1/3 

dels seus membres. 

2. Les reunions es poden dur a terme per  videoconferència o per altres mitjans telemàtics, 

sempre que quedi garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, 

la possibilitat d’intervenir en la deliberació i l’emissió del vot. 

 

Article 15. 

1. La Junta Directiva podrà separar de les seves funcions a un dels seus membres si aquest 

falta a 3 reunions consecutives de la mateixa, sense causa prèviament justificada. 

2. En tot cas serà l'Assemblea General qui decideixi la separació o no del membre de la 

Junta i haurà de cobrir aquesta vacant en el més breu espai possible i a proposta de la Junta 

Directiva. 

 

 

 

Article 16. 

1. Perquè existeixi quòrum en les reunions de la Junta Directiva hauran d'assistir la meitat 

més un dels seus membres, sempre que entre ells es trobi el president o el secretari o les 

persones que els substitueixin, i sempre i quant hagi sigut degudament convocada en temps 

i forma. 

2. En cas de junta no presencial, l’emissió del vot es farà per mitjans audiovisuals en cas de 

votacions obertes i per mitjans telemàtics en cas de votacions secretes. 

 

Article 17. 

1. La Junta Directiva podrà incorporar, per les necessitats de l'associació, a nous vocals a 

les tasques de la mateixa, funcionant aquests de manera interina fins que no siguin ratificats 

per l'Assemblea General. 

2. El President podrà delegar funcions de representació de l’associació al Secretari per 

gestionar tràmits administratius, legals i similars, prèvia aprovació de la Junta Directiva. 

Aquest podrà fer us del seu propi Certificat Digital personal per fer tràmits de l’Associació, en 

cas d’absència temporal del Certificat Digital de l’Associació i mentre duri el tràmit per 

obtenir-ne un de nou, sempre i quan l’administració implicada ho permeti. 
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3. Si l’associació ha de negociar acords, contractes o convenis amb l’administració o d’altres 

entitats, la Junta Directiva por nomenar al seu sí un comitè de treball per gestionar-los, que 

informaran degudament de les característiques, objectius i indicadors dels resultats. 

 

 

Capítol VI. DE L'ASSEMBLEA GENERAL. 

 

Article 18. 

1. L'Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria amb la 

presència o representació de la meitat més un dels socis, i en segona sigui quin sigui el 

nombre de socis presents o representats, sempre i quant hagi sigut degudament convocada 

en temps i forma. 

2. Les reunions es poden dur a terme per  videoconferència o per altres mitjans telemàtics, 

sempre que quedi garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, 

la possibilitat d’intervenir en la deliberació i l’emissió del vot. 

 

Article 19. 

1. El dret a vot a l'Assemblea està condicionat a tenir abonades les quotes corresponents. 

2. En cas d’assemblea no presencial, l’emissió del vot es farà per mitjans audiovisuals en 

cas de votacions obertes i per mitjans telemàtics en cas de votacions secretes. 

 

Article 20. 

1. L'Assemblea General les presideix el President de l’associació, que serà el responsable 

de l'ordre de la mateixa, i tindrà entre d’altres aquestes funcions: 

• Donar el tancament 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 solucionar tots aquells dubtes 

reglamentàries. 

2. Si la discussió és sobre una decisió del President, l'Assemblea General ha de decidir per 

majoria simple la decisió final. 

 

Article 21. 

L'ordre de el dia és realitzat pel president, oïda la Junta Directiva i les peticions dels socis. 

L'ordre del dia serà enviat a tots els socis amb una antelació mínima de 15 dies a la 
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celebració de l'Assemblea, preferiblement per mitjans telemàtics. En tot cas aquest ordre del 

dia ha de ser ratificat per l'Assemblea al començament de la mateixa. 

 

Article 22. 

Les resolucions que es presentin a l'Assemblea hauran de presentar-se amb una antelació 

de 7 dies a la Junta Directiva. Les resolucions hauran d'estar presentades per un soci que 

actuarà de proponent i han d'estar secundades per algú més. Les presentades per la Junta 

Directiva no necessitaran aquest requisit. 

 

Article 23. 

Les esmenes presentades per part dels socis a les resolucions no han de suposar en cap 

cas una negativa directa a la resolució presentada. L'esmena serà incorporada al text si el 

proponent l'accepta. 

 

Article 24. 

Només el proponent d'una resolució té dret a rèplica a la fi del debat. 

 

Article 25. 

El temps màxim d'exposició durant 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 President. 

 

Article 26. 

El procediment de votació serà el votar en primer lloc l'esmena més allunyada a la resolució i 

en últim lloc el text complet. 

 

Article 27. 

1. Durant la celebració de l'Assemblea podrà existir qüestions d'ordre que podran ser 

sol·licitats per aquells assistents amb drets a vot i que tindrà prioritat enfront del que s'estigui 

tractant, excepte durant una votació, llevat que aquesta qüestió d'ordre es refereixi a la 

votació en curs. 

2. Les qüestions d'ordre es referiran al funcionament de l'Assemblea o a el debat i no a el 

tema que es debat, i també a la revisió d’una decisió del President. 

 

Article 28. 
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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 President. 

 

Article 29. 

Tots els acords de l'Assemblea General es prenen per majoria simple de vots del socis 

presents o representants, llevat dels casos establerts en els Estatuts i en el present 

Reglament. En cas que hi hagi empat després de la tercera votació s’entendrà que l’acord 

posat a votació queda rebutjat. El President pot exercir el vot de qualitat en cas d’empat. 

 

 

CAPÍTOL VII. DEL PROCÉS ELECTORAL. 

 

Article 30. 

En cas de realitzar eleccions a la Junta Directiva, es presentaran en forma de llistes 

tancades, podent concórrer a les mateixes qualsevol soci de l'associació amb dret a vot i 

que estigui al corrent de les quotes establertes. 

 

Article 31. 

Amb aquesta finalitat es constituirà una Mesa Electoral formada pel soci de major 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 cap càrrec. La Mesa Electoral farà el 

recompte i aixecarà acta del procés, incorporant aquesta a l'acta de l'Assemblea. 

 

Article 32. 

Els candidats a càrrecs podran presentar programa electoral, garantint temps suficient 

d'exposició de cada un dels programes. 

 

Article 33. 

Les votacions seran secretes i es realitzaran en les paperetes que faciliti la Mesa Electoral 

en el cas que l’Assemblea sigui presencial, o bé per mitjans telemàtics si no ho és. 

 

Article 34. 

Les candidatures a Junta Directiva hauran d’incloure tots els càrrecs fixats pels Estatuts, 

resultant elegida aquella que obtinguin la majoria simple de vots. En cas de no presentar-se 

més que una candidatura, s’entendrà ratificada sense necessitat de votació. 
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CAPÍTOL VII. DE LA DISSOLUCIÓ. 

 

Article 35. 

En cas de dissolució de l'entitat la Comissió Liquidadora estarà composta per la Junta 

Directiva i tres socis elegits en reunió de l'Assemblea General. 

 

Article 36. 

L'haver resultant, si n'hi ha, es destinarà a l’entitat pública o privada sense afany de lucre 

que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a 

favor d’obres benèfiques. Aquesta decisió serà presa per Assemblea General per iniciativa 

de la Comissió Liquidadora. 

 

 

CAPÍTOL VIII. DE LA REFORMA DELS ESTATUTS I DEL REGLAMENT DE 

RÈGIM INTERN. 

 

Article 37. 

La modificació d'Estatuts o de el present Reglament podrà realitzar-se a iniciativa de la Junta 

Directiva o de 1/3 dels socis. 

 

 

Article 38. 

En qualsevol cas perquè la modificació es porti a efecte serà necessari el vot favorable de la 

majoria absoluta dels socis presents o representats en l'Assemblea General Extraordinària 

convocada a l'efecte. 

 

Article 39. 

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 10 dies i difoses a tots els socis. 

 

Article 40. 

En cas de reforma d'Estatuts, les modificacions hauran de ser enviades de forma immediata 

a el Registre d'Associacions perquè es procedeixi al canvi oportú. 
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Article 41. 

Un cop reformats els Estatuts o el present Reglament, si escau, la Junta Directiva ha de 

facilitar als socis els textos reformats. 


