RESUM SUMARI DELS ESTATUTS
PREÀMBUL
Defineix bàsicament els Pastorets:
• Exponent de la cultura popular del nostre País.
• Texts, músiques i posades en escena diversos, als voltants de Nadal.
• Voluntat de contínua superació.
• Arriben més enllà dels seus propis objectius, i son porta al mon del Teatre.

OBJECTIUS I CRITERIS DE BASE
Objectius principals:
• Fòrum de relació i posada en comú d’experiències.
• Promoció i difusió dels Pastorets, com a element de referència cultural.
• Potenciar les tasques de formació.
Es manté al marge de postures de polítiques de partits, i respecta la diversitat de
compromisos dels membres.
Manifesta la seva catalanitat i la ferma adhesió als ideals democràtics i de llibertat.
Els seu àmbit principal és tot Catalunya.
El domicili social serà itinerant (el de la seu de la entitat del Coordinador general).

SOCIS
Requisits per incorporar-se:
• Fer els Pastorets des de fa més de tres anys.
• Omplir sol·licitud (formulari): Nom de l’entitat, domicili, components de la Junta i
nom de l’espectacle.
• Voluntat de formar-ne part (presentar còpia de l’acord).
• Tenir òrgan de govern (presentar llistat de components).
La Junta Directiva aprova l’admissió, informa a l’Assemblea i acredita a la Entitat.
Cada entitat delega a un únic representant.
Drets (els que marca la llei):
• Participació a les Assemblees (amb veu, i vot quan correspongui).
• Escollir i ser escollit per formar part de l’òrgan de govern, o d’altres càrrecs o
delegacions.
• Assistir al que s’organitzi, tenir informació de les activitats i fer ús dels serveis.
• Controlar la Junta d’acord amb la Llei.
Per utilitzar el nom i símbols de la Coordinadora cal autorització específica.
Deures (els que marca la llei):
• Acatar els estatuts i els acords i implicar-se.
• Tenir una actitud de respecte envers als companys, les pertinences i activitats.
• Pagar la quota o el que es pugui acordar.
Baixa dels socis
• Per voluntat pròpia.
• Per no pagar durant dos anys, tot i estar avisats.
• Per sanció d’expulsió per falta greu.
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ÒRGANS DE GOVERN DE LA COORDINADORA
Assemblea General d’entitats associades i Junta Directiva.

ASSEMBLEA
Composició
L’Assemblea General és sobirana.
La composa un representat acreditat de cada una de les entitats associades (amb
plenitud de drets).
Un vot per entitat. Es pot delegar el vot, però només es pot ostentar un vot delegat (per
potenciar la participació).
Facultats (les legals)
Supervisar i controlar tots els afers de la Entitat i la gestió de la Junta directiva.
Prendre les grans decisions:
• Elegir la Junta directiva
• Relació de la entitat amb el seu entorn (unions i aliances, convenis...)
• Dissolució de la entitat
• Control de la Reglamentació i la seva aplicació en casos importants..
• Decisió final (màxim nivell de govern de la entitat..
Tipus
Reunió d’Assemblea general ordinària (obligatòria) entre gener i abril (acabats els
Pastorets).
• Estat de comptes i pressupost.
• Memòria d’activitats.
• Elecció de membres de junta (quan correspongui).
• Informació d’altes i baixes.
Les reunions extraordinàries, quan ho acordi la Junta o ho demanin el 10% de socis
(conjuntament).
Participació
Els que tinguin “ple dret”:
• Les entitats: Inscripció, antiguitat d’un any (si no, només veu), abonar la quota,
no estar sancionat o tenir expedient.
• Els representants: Majoria d’edat i delegació de la pròpia entitat.
Un únic vot per grup de “ple dret”.
Poden ser-hi presents tots els membres o persones vinculades a les entitats
associades, però sense veu ni vot.
Acords
Presos per majoria simple, excepte per temes extremadament importants:
Modificació d’estatuts, expulsió per règim disciplinari, unió amb altres entitats o
dissolució de la entitat.
En aquest cas caldrà Assemblea extraordinària i l’aprovació per majoria de dos
terços.
Son vinculants per totes les entitats associades.
Les votacions son nominals i secretes.
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JUNTA DIRECTIVA
Composició
7 persones: Coordinador general, vice-coordinador, secretari, tresorer i 3 vocals.
Facultats (les legals)
• Govern ordinari de la Entitat (economia, gestió...) i representació legal.
• Control de les comissions de treball (si n’hi ha).
• Controlar l’aplicació dels acords i del règim disciplinari.
• Autorització del us de nom i símbols.
Elecció
Renovació de tota la Junta.
L’Assemblea escull separadament el President i els altres 6 components (dues
votacions).
Mandat de tres anys, renovables, a excepció de CG i secretari (de forma consecutiva
només dues legislatures).
Electors i elegibles tots els socis o representants de les entitats federades. Màxim 2:
• Un candidat per president
• Un pels altres càrrecs, per cada entitat.
Possibilitat d’explicar el projecte abans de la elecció.
Una disposició transitòria defineix que la primera Junta serà gestora i formada amb
caràcter excepcional i temporal per un representant de cada una de les entitats
fundacionals a excepció de la que ostenti la presidència, que també ostentarà el càrrec
de secretari/a.

EL RÈGIM ECONÒMIC
Quota anyal, domiciliada.
Possibilitat de quotes d’ingrés o quotes extraordinàries, proposades per la Junta i
aprovades per l’Assemblea.
Recursos (els legals):
• Els ordinaris o extraordinaris dels socis (quotes...)
• Donatius, llegats, subvencions...
Exerciti econòmic: any natural, tanca a 31 de desembre.
Sistema ordinari de gestió dels fons: tres signatures, amb dues necessàries per
operar.

LA DISSOLUCIÓ DE LA COORDINADORA
Actuació ordinària d’acord amb la llei:
• L’aprovació requereix quòrum i condicions especials
• La Junta s’estableix com a comissió liquidadora, si l’Assemblea no acorda el
contrari.
• El patrimoni que quedés passaria a una entitat sense afany de lucre amb
activitat equivalent, o a la Generalitat de Catalunya perquè en garantís els
objectiu.
Aquest document, pel seu caràcter extractat i resumit no es pot considerar oficial i no pot ser utilitzat com
a referent textual dels Estatuts aprovats i registrats d’acord amb la legalitat vigent.
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