XICS DE GRANOLLERS
NORMATIVA D'ORDRE INTERN (NOI)
1.- Ingrés dels socis castellers.
El procediment d'ingrés a Xics de Granollers com a soci casteller vindrà determinat
pels següents passos:
a) Cal manifestar-ho fent arribar al secretari de l'Entitat el model de sol·licitud
de preinscripció a la colla fent saber l'interès que té a ser soci casteller de
l'entitat. (model annex A.1).
b) La Junta Directiva, o un membre de la colla delegat per aquesta, farà un
seguiment de les persones que hagin presentat omplerta la sol·licitud
d'inscripció a la colla. Quan l’aspirant hagi participat en un mínim d'un mes
d’assajos i dues actuacions, es donaran d'alta en el Registre de socis castellers
emplenant el model d'inscripció com a casteller (model annex A.2), se'ls
informarà de la seva alta a l'entitat, així com dels seus drets i deures com a
associats.
c) Un cop donats d'alta, els socis castellers tindran dret a rebre, gratuïtament, la
camisa de la colla. L'entrega però, es farà davant la colla, quan la junta
directiva ho cregui convenient i segons el calendari establert, en funció del
nombre de persones i la necessitat de cada cas.
d) Els nous socis castellers hauran d’assistir a una sessió de Benvinguts als
Xics, en la que se’ls explicaran conceptes importants de funcionament de la
colla així com de seguretat en els castells.
e) A petició de la Junta Tècnica, es podrà avançar l'entrega de la camisa en el
cas de ser necessari per tal de poder participar en actuacions, tenint en compte
que es només es cedeix fins l'alta definitiva com a soci casteller. En cas de no
produir-se l'alta es reclamarà la devolució de la camisa.
f) L’entrega de camises als nounats no es considera un procediment d’ingrés.
2.- Ingrés dels socis simpatitzants.
L’ ingrés dels socis simpatitzants es podrà donar per dues vies:
a) Quan el compromís del soci amb l'entitat passi de ser constant, a només
puntual. En aquest cas una Comissió encarregada de l'actualització de les
llistes de socis proposarà a la Junta la baixa com a soci casteller i la seva alta
com a soci simpatitzant.
b) Quan una persona sol·licita l'entrada a la colla fent manifest que el seu
compromís amb l'entitat només serà puntual. El procés d'entrada a la colla serà
el mateix que el definit pels socis castellers.
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3.- Baixa i modificacions dels socis castellers i dels socis simpatitzants.
Amb un mínim d'un cop per any i abans de l'Assemblea General Ordinària, la Junta
delegarà en una Comissió l'actualització del llistat de socis castellers i socis
simpatitzants. Aquesta Comissió estarà composta com a mínim pel Cap de Colla, el
President, el Secretari, i tres socis castellers escollits per sorteig.
Aquesta comissió proposarà a la Junta les altes, baixes o modificacions pertinents en
base al que regulen els estatuts dels Xics i aquesta Normativa d'Ordre Intern. La Junta
notificarà els canvis a les persones afectades i posteriorment procedirà a la modificació
del registre de socis castellers i simpatitzants si s'escau.

4.- El dret a vot en les Assemblees.
Tenen dret a vot a l’assemblea els socis castellers que tinguin 16 o més anys el dia de
l’assemblea.
Delegació de vot. Els socis amb dret a vot dels Xics de Granollers podran delegar el
seu dret a vot en un altre soci amb dret a vot en cas de no poder assistir a les
Assemblees. Aquesta delegació es farà mitjançant autorització per escrit on consti el
nom, cognoms, DNI i signatura dels dos socis així com la data del document i la
referència a l'Assemblea per la qual es delega el vot. Model ANEX B.
El vot de menors de 16 anys. La Junta Directiva podrà establir l'acceptació de les
votacions dels socis xics d'entre 12 i 16 anys, en aquelles Assemblees Generals
Extraordinàries, que ho cregui oportú. Si es dóna el cas, aquest fet sempre haurà de
constar en l'ordre del dia de l'Assemblea.
Menors de 12 anys. Els socis castellers menors de 12 anys que no tinguin cap
membre de la família amb dret a vot, tenen dret a que un dels seus tutors legals voti tot
i que no sigui soci casteller.
5.- Renovació de la camisa.
Les camises estripades o fetes malbé degut al desgast de les actuacions, es
renovaran sense càrrec per al casteller. En cas de trencament degut a un mal ús o de
pèrdua, si es desitja la renovació, el casteller l’haurà de pagar íntegrament el 100% del
valor de la camisa i l’escut. La junta tècnica o la junta directiva valoraran, si s’escau, en
cada cas.
6.- Usos instal·lacions de RUFdA.
Ús de la Troca i instal·lacions de RUFdA
Tal i com s’estableix en els punts b i c de l’article 4 del Reglament de Funcionament i
de Cessió d’Espais de la Troca, Centre de Cultura Popular i Tradicional, on es
desenvolupa gran part de l’activitat de la colla, els Xics de Granollers com a entitat
resident té dret al Servei de cessió d’espais d’assaig i al servei de cessió d’espais per
a l’activitat i gestió associativa. La junta directiva és la responsable davant els gestors
de l’equipament del seu bon ús. Per això els integrants de la colla hauran d’informar
als membres de la junta que es designin prèviament a la petició dels espais.
Per altra banda també caldrà seguir la normativa d’ús dels espais exteriors de RUFdA
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Ús zona aparcament
La junta directiva gestionarà l’entrega i renovació de les targetes identificatives de la
següent manera:
a) Es farà una sol·licitud de la tarja identificativa del vehicle omplint el formulari.
(ANEX C)
b) S’haurà de fer efectiu el pagament d’una fiança de 10 euros. Aquesta es
retornarà en el moment que es retorni la targeta.
c) En cas de disposar de dos cotxes, una mateixa tarja podrà dur dos números de
matrícula.
Normativa d'ús del pàrquing de Roca Umbert:
• L'entrada de vehicles és autoritzada i restringida, per la qual cosa el vehicle ha

de portar en lloc visible la tarja que l'identifica. Per tant la matrícula ha de ser
llegible.
• L'ús de les targes és personal i intransferible.
• Cada persona disposa de la tarja d'autorització que identifica el/els vehicles
autoritzats.
• En cas que la tarja d'identificació no correspongui amb el vehicle o que no sigui
llegible, la matrícula es considerarà el vehicle com a no autoritzat i podrà ser
sancionat i retirat amb la grua municipal.
• Dins del recinte els vianants tenen prioritat de pas.
• La velocitat de circulació motoritzada ha de ser molt lenta i prudent.
• Únicament es pot accedir amb vehicle als carrers interiors per motius de
càrrega i descàrrega (llevat del Bibliobus) quedant l'estacionament limitat al
temps de realització del servei.
• El nombre de places a la zona d'aparcament és limitat. Per la qual cosa es
important que cadascú s'ajusti a l'horari sol·licitat. En el cas de Xics, dimarts i
divendres de 19,30h a 24h (dies d'assajos oficials).
• En cas que en accedir a la zona d'aparcament no hi hagués places disponibles
s'haurà de buscar aparcament a l'exterior del recinte de Roca Umbert. Si
s'estaciona fora de la zona d'aparcament habilitada el vehicle serà multat i
enretirat per la grua municipal.
• En cas de fer un mal ús de la tarja d'autorització, i d'incomplir les condicions de
circulació i estacionament, el vehicle serà multat i retirat per la grua,
s'anul·larà l'accés al recinte amb vehicle i l'usuari haurà de tornar la targeta.
7.- Normativa d'ús del local social «La Soca».
-

No està permès fumar al seu interior.
Cal endreçar, netejar, escombrar, i recollir les taules i les cadires després del
seu ús.
Cal respectar el descans dels veïns.
Les consumicions no es fien.
Cal mantenir la netedat del carrer.
L’horari (subjecte a modificació):
a. Dimarts de 18h a 20:30h
b. Divendres de 18h a 20:30 i després d’assaig fins a la 1h
c. Dissabtes de 17h a 1h
d. Diumenges de 17h a 22h
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-

El local està obert a la ciutat sempre i quan respectin la normativa d’ús.
Qualsevol millora o proposta serà benvinguda.
Cal respectar el mobiliari de les altres entitats.
Qui no respecti la normativa del local serà expulsat.

8.- Ordre, endreça i neteja instal·lacions
Al finalitzar les activitats de la colla els participants a l’activitat també seran
responsables de deixar el lloc on s’ha realitzat aquesta el màxim de net i endreçat
possible.
Serà també obligació de tots els membres de la colla mantenir endreçades i netes les
instal·lacions que utilitzi la colla de forma habitual (lloc d’assaig, local social,
magatzem, ...)
La no participació sistemàtica en aquestes tasques considerarà una falta de respecte i
civisme envers a tota la colla i a els seus membres.
9.- Usos Material propietat de Xics
El material que disposa la colla és per ús de l’activitat pròpia de l’entitat. Tot i això en
determinats casos es pot cedir aquest ús a altres entitats o particulars.
Pel que fa a la cessió de l’equip de so es cobrarà imports diversos en concepte de
manteniment de l’equip. Els preus acordats són:
TIPUS
Persona de la colla
Persona/entitat aliena

IMPORT
40€
Col·laboració en espècies
80€

10.- Beneficis monetaris/espècies.
Qualsevol guany o premi rebut per realitzar tasques o per participar en concursos
utilitzant el nom de Xics de Granollers serà gestionat per la Junta Directiva.
11.- Utilització d'imatges i símbols.
Els criteris en els quals es basarà la Junta Directiva per l’ utilització d'imatges i símbols
propis de l'Entitat amb finalitat comercial o publicitària seran els següents:
a) No es podrà col·locar cap element publicitari en la vestimenta oficial dels
Xics.
b) Les imatges i símbols propis de l'Entitat es podran prestar a qualsevol fi
comercial sempre que la marca que esponsoritza no atempti contra les normes
de conducta social de la colla i mantingui una línia ètica professional que no
contradigui els estatuts ni aquesta normativa.
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12.- Faltes greus dels socis.
Seran considerades faltes greus dels socis les següents:
a) La falsificació d'un document de delegació del vot del soci.
b) Malmetre intencionadament els béns de la colla o aquells que hagin estat
cedits a aquesta pel seu ús.
c) Boicotejar o posar traves intencionadament a les activitats organitzades per
la colla, impedint la seva realització o el seu bon terme.
d) Discutir o difamar públicament, intencionadament i amb ànim de boicotejar
un assaig o actuació.
d) La utilització d'imatges i símbols de la colla sense el coneixement ni el
consentiment de la Junta Directiva.
e) Actuar en representació de Xics de Granollers o assumir papers propis de la
Junta Directiva o Tècnica sense el coneixement ni el consentiment de la Junta
Directiva o Tècnica.

Granollers, 17 de juliol de 2015

El president,

Xavier Àlvarez Calafell

El secretari,

David Carruesco Andreu
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