
AGRUPACIÓ DE COLLES 
GEGANTERES DE 
LES ILLES BALEARS 
 
 
 
 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN 
 
 
CAPÍTOL I: el nom 
 
Article 1 
 
L’Agrupació gegantera de les Illes Balears, per una millor compressió, 
utilitzarà el nom d’Agrupació de Geganters o be les sigles A.C.G.I.B. En 
tots els impresos s’hi posarà el logotip de l’Agrupació Gegantera de les 
Illes Balears. 
 
 
CAPÍTOL II: dels associats  
 
Article 2 
 
2.1. S’entén com a geganter de l’A.C.G.I.B. els integrants de les colles 
associades que fomentin la tradició gegantera, és a dir tota activitat 
relacionada amb els gegants, cap-grossos, i els músics que els acompanyen. 
 
2.2 S’entén per associat de la agrupació de Colles geganteres de les Illes 
Balears les colles geganteres com a tal. 
 
2.3 En les assemblees generals la colla haurà d’ésser representada pel seu 
cap de colla o president o altre persona de la mateixa colla autoritzada per 
escrit segons el format tipificat de l’A.C.G.I.B. 
 
2.4 En les votacions que es facin en les assemblees generals només tindran 
dret a un vot per colla present, si be donat el caràcter de la insularitat de 
l’agrupació es podrà sotmetre al vot per correu o be per vídeo conferencia. 
 
2.5 Una persona no pot representar a mes d’una colla a l’Assemblea. 



CAPÍTOL III: drets i deures dels socis 
 
Article 3 
 
Poden formar part de l’associació totes les Colles que pertanyin a la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Hauran de presentar una 
sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre 
això en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l’Assemblea 
General més immediata. 
 
 
Article 4 
 
Són dret dels membres de l’associació: 
 
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. 
2. Elegir o ser elegit per als llocs de representació o per exercir càrrecs 
directius. 
3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas. 
4. Intervenir al govern i les gestions, als serveis i les activitats de 
l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries. 
5. Exposar a l’assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que 
pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la 
realització dels objectius socials bàsics. 
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la 
Junta Directiva o dels mandataris de l’associació. 
7. Rebre informació sobre les activitats de l’associació. 
8. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva 
disposició. 
9. Formar part dels grups de treball. 
10. Posseir un exemplar dels estatuts. 
 
 
Article 5 
 
Són deures dels membre de l’associació: 
 
1. Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries. 
2. Complir els acords de l’Assemblea General i les normes que assenyali la 
Junta Directiva per dur-los a terme. 
3. Satisfer puntualment les quotes que s’estableixin. 
4. Mantenir la col·laboració que calgui per al bon funcionament de 
l’associació. 



CAPÍTOL IV: de la quota 
 
Article 6 
 
6.1 La quota anual que ha de satisfer cada associat de l’Agrupació de Coles 
Geganteres de les Illes Balears serà la que s’estableixi en assemblea 
general. 
 
6.2 El terme de pagament de la quota anual serà el 31 de març de l’any en 
curs. No obstant això, es podrà retardar el seu pagament si alguna colla te 
problemes econòmics i ho hagi comunicat a la Junta Directiva. 
 
6.3 La colla associada que, passat el termini ho hagi satisfet la quota i no 
hagi comunicat res a la Junta Directiva es podrà donar de baixa com a 
associats segons manen els Estatuts. 
 
 
CAPÍTOL V: la documentació 
 
Article 7 
 
7.1 L’Agrupació de Colles geganteres tindrà registre d’arxiu de plafons, 
documentació i records. 
 
7.2 La secretaria de l’Agrupació de Colles geganteres guardarà copia i 
arxivarà aquelles cartes o certificats que es facin, i totes aquelles cartes i 
documents que es rebin en nom de l’Agrupació o que l’afectin. 
 
 
CAPÍTOL VI: del patrimoni 
 
Article 8 
 
8.1. L’Agrupació disposarà d’uns plafons de gegants que son per 
l’exposició de las colles associades que ho demanin. 
8.2. Les fotos que s’entreguin a l’Agrupació ho seran en condició de 
donades. 
8.3. La colla que s’associí a l’Agrupació haurà d’enviar una foto dels seus 
gegants en posició vertical en format digital en color amb una resolució 
suficient per poder fer ampliacions, així com una ressenya de les seves 
dades per l’arxiu. 
8.4. La colla que vulgui l’exposició de plafons ho sol·licitarà per escrit a la 
Junta Directiva i aquesta acceptarà la petició per rigorós ordre d’entrada. 



Confirmada l’exposició la colla pagarà el cost del transport. 
 
8.5. Els desperfectes ocasionats en els plafons duran l’exposició seran per 
conta de la colla expositora. 
 
8.6. Els plafons estan a disposició de les Trobades Balears de gegants 
durant tots els dies sense cap cost. 
 
 
CAPÍTOL VII: de la junta directiva 
 
Article 9: eleccions a la Junta Directiva 
 
9.1 La Junta Directiva de l’A.C.G.I.B. serà elegida en assemblea general 
d’entre els membres de les colles associades. 
 
9.2 La candidatura serà presentada a proposta d’una colla associada, en cap 
cas no hi haurà més de dos membres de la mateixa colla. 
 
9.3 A candidatura contarà el nom del: 
 
� President 
� 1ª Vice-president 
� 2º Vice-president 
� Secretari 
� Tresorer 

 
9.4 Totes les colles que pertanyin a l’Agrupació designaran un vocal a mes 
del Cap de Colla a Junta Directiva. 
 
 
Article 10: el president 
 
10.1 El President  te la direcció i representació legal de l’associació, per 
delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva. 
 
10.2 La presidència i la direcció dels debats, tant de l’Assemblea General 
com de la Junta Directiva. 
 
10.3 Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat. 
 
10.4 Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la 
Junta Directiva 



Article 11: el vice-president 
 
El vice-president serà de les illes on no ressequi el president  podran 
designar un secretari amb el vist i plau de la Junta Directiva. Aquests  
assumiran la representació del president en el cas de la seva absència. 
 
 
Article 12: el secretari 
 
El secretari, dura a terme totes les gestions de caire administratiu i quantes 
altres li assigni el president. 
 
 
Article 13: el tresorer 
 
Dura a terme totes les gestions de caire econòmic amb les limitacions que 
el president o la Junta Directiva li imposin. 
 
 
Article 14: de les comissions 
 
14.1 Sempre que la Junta Directiva ho consideri oportú es podrà  crear una 
comissió de treball merament informativa, per tal de dur a terme les tasques 
que emprengui l’agrupació. Per tal cosa sobirà un termini de vuit dies per 
tal que es presentin voluntaris ésser els responsables i formar part de la 
comissió. 
 
 
CAPÍTOL VIII de les trobades balears de gegants  
 
Article 15 
 
15.1 La trobada balear de Gegants es una festa de l’Agrupació de Colles 
Geganteres de les Illes Balears per tot el mon geganter. 
 
15.2 La candidatura que es vulgui presentar a acollir la Trobada Balears 
amb la col·laboració de l’Agrupació ho farà per escrit a la Junta Directiva. 
 
15.3 La sol·licitat anirà acompanyada per un dossier o projecte de 
presentació amb el suport del Ajuntament pertinent. 
 



15.4 En el suposat que hi hagi varies candidatura  es sotmetrà a votació en 
la primera assemblea general, si solament ni a una aquesta també serà 
refredada per l’assemblea general. 
 
15.5 Els actes culturals que envolten la festa de la Trobada Balears seran a 
elecció de la candidatura que la presenta, procurant crear un bon ambient 
geganter festiu. L’Agrupació es reserva el dret de posar actes o aportar 
recursos que enriqueixin la programació. 
 
15.6 L’agrupació tindrà veu i vot en la preparació i desenvolupament de 
tots aquells actes previstos per la celebració de la Trobada Balears, i a tal 
efecte, designarà una comissió de seguiment. 
 
 
Article 16  
 
16.1 La ciutat organitzadora aura de preveure un espai per tal que les coles 
puguin conviure i fruir de la festa. 
 
16.2 El logotip de l’Agrupació haurà de posar-se en totes les 
correspondències, programes cartells, pressa, tec.  la seva imatge 
corporativa presidirà els principals actes de la Trobada Balears. 
 
16.3 Els associats tindran el compromís d’acudir sempre que puguin a les 
Ciutat Geganteres. 
 
16.3 Les coles participants seran solidaries amb la Trobada Balears 
organitzadora. 
 
16.4 Les colles participants hauran de arribar puntuals a l’inici dels actes de 
celebració de la Trobada Balears i no marxaran del lloc on es celebri la 
cloenda fins que l’organització doni per acabat l’acte. 
 
16.5 Si l’organització de la Trobada Balears vol aportar colles que no 
pertanyen a l’A.C.G.I.B. hauran de comptar amb l’autorització de la Junta 
Directiva de l’Agrupació. 
 
16.2 Si en el termini establert per a presentacions no apareguis ningú, 
sobraria un termini per que cada una de les coles que conformen 
l’agrupació presentin el seu candidat. 
 



CAPÍTOL IX modificació dels estatuts i reglament 
 
Article 17  
 
17.1. La modificació dels estatuts es podrà fer a iniciativa de la Junta 
directiva, o si ho sol·liciten ¼ de les colles federades. 
 
17.2. Redactat el projecte de modificació el President ho inclourà a la 
primera Junta que es celebri  per tal de obtenir la seva aprovació. 
Una vegada aprovat per la Junta Directiva se convocarà a tal efecte una 
Assemblea general per tal de obtenir la seva aprovació definitiva. 
 
 
 
 
Aquest reglament va ser aprovat el dia 30 d’octubre de 2004 a la reunió 
celebrada a Sant Lluís, Menorca. 


