COORDINADORA DE CENTRES D'ESTUDIS DE PARLA CATALANA

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
Règim d'admissió i separació de centres
Sobre la baixa o separació d’un centres d’estudis adherits, regulat a l’article 9 dels
Estatuts, s’afegeix la següent normativa:
1.- Si la baixa es produeix de forma voluntària per part del centre d’estudis, aquesta serà
aprovada per la Junta de Govern, moment en que es considerarà efectiva.
2.- Si la Junta de Govern considera que un centre adherit incorreix en algunes de les
causes que poden generar la seva separació, li obrirà un expedient sancionador i el
presentarà a la següent Assemblea General, que resoldrà aquesta situació.
3.- L'expedient sancionador haurà de ser comunicat per escrit al centre interssat, amb
expressió dels motius en què s'ha fonamentat la sanció, a l'efecte de poder presentar les
al·legacions raonades que cregui adients, per a ser discutides en la primera Assemblea
General que se celebri.
4.- Davant qualsevol intrerpretació sobre baixes o separacions de centres, no recollida
en els Estatuts o en aquest Reglament de Règim Intern, la Junta de Govern el·laborarà
un informe que serà presentat a la propera Assemblea General per a la seva resolució.
L'Assemblea General
5.- Es procurarà que les reunions ordinàries o extraordinàries de l'Assemblea General de
centres es celebrin cada vegada en poblacions diferents, a petició d’un centre d’estudis
adherit.
6.- Els acords de l'Assemblea seran sempre aprovats per majoria de vots. En cas
d'empat, el resoldrà el vot de qualitat del President.
7.- Delegació del vot
a) Un centre d’estudis pot delegar el seu vot a un altre centre adherit, mitjançant un
escrit signat pel seu president. Aquest document serà lliurat al secretari/a de la
Coordinadora abans de començar l’Assemblea General.
b) Es permetrà el vot no presencial, tot establint la forma i els terminis adients per a un
bon exercici del vot.
b) Els vots delegats i no presencials només seran vàlids per a aquells temes que a l’ordre
del dia se sotmetin tan sols a votació, sense debat. Qualsevol altre tema sorgit del debat
de l’Assemblea, només podrà ser votat pels centres que hi siguin presents.
8.- Assemblea Extraordinària. Elecció dels membres de la Junta de Govern.

a) Si l’Assemblea rep igual nombre de candidatures que càrrecs a cobrir, s’aprovarà la
candidatura conjunta per aclamació.
b) Se sotmetran a votació aquells càrrecs que rebin més candidatures que places a
cobrir. En cas d’empat, serà triat/da membre de Junta de Govern el centre d'estudis
candidat que no hagi ostentat abans el càrrec.
c) Si es presenta més d’una candidatura a la presidència, els candidats presentaran
davant l’Assemblea els seus programes abans de la votació.
d) Si cal fer la votació a membres de la Junta de Govern, l’Assemblea Extraordinària
constituïrà una mesa electoral, integrada per:
- Un/a president/a. Exercirà aquesta funció el representant de major edat.
- Un/a secretari/a. Exercirà aquesta funció el representant de menor edat.
La Junta de Govern proporcionarà als membres de la mesa electoral:
- Una relació actualitzada dels centres que formen part de la Coordinadora.
- La relació de les candidatures presentades.
e) El vot serà secret. La votació es realitzarà en una urna.
f) Als membres de Junta de Govern de nova incorporació, se’ls facilitarà les actes de les
reunions dels dos últims anys així com altres documents de caràcter general.
Les actes
9.- Les actes de les reunions de les comissions, del Comitè Executiu o de la Junta de
Govern, seran aprovades al final de cada reunió pels membres que hi hagin assistit.
Règim econòmic
10.- La CCEPC disposarà d'un fons que pugui assumir les despeses de l'acomiadament
dels seus treballadors assalariats.
La Junta de Govern
11.- Les reunions de la Junta de Govern se celebren, per norma general, de forma
itinerant a les seus dels centres adherits. A aquestes reunions assistiran, amb veu i sense
vot, els representants dels centres amfitrions.
12.- El nombre de vocalies de la Junta de Govern és d’un mínim de dues i d’un màxim
de dotze.
13.- El president/a, els vicepresidents/es, el secretari/a i el tresorer/a constitueixen el
Comitè Executiu. Aquest es reunirà per a tractar temes urgents, quan no sigui possible
la convocatòria de la Junta de Govern o bé per delegació d’aquesta.
14.- En el cas que algun centre representat a la Junta de Govern deixés, per la causa que
sigui, de formar part de la Coordinadora, cessarà també del seu càrrec en la Junta la
persona que el representi, i aquest càrrec quedarà vacant fins a la propera Assemblea
General, excepte si es tracta d’un càrrec del Comitè Executiu, que serà cobert per una de

les vocalies a proposta de la Junta de Govern. Serà ratificat a la següent Assemblea
General.
15.- Si algun dels membres de la Junta deixés de representar al seu centre, per la causa
que sigui, o causés baixa per dimissió, per defunció, per absència, per malaltia o per
qualsevol altra causa serà substituït a la Junta per la persona en qui delegui el mateix
centre representat.
16.- Si un membre de la Junta no assisteix de forma justificada durant un any a un 50%
de les reunions, la Junta informarà sobre aquest fet al centre d’estudis que li ha delegat
la seva representació.
17.- Els o les membres de la Junta de Govern seran preferentment els que encapçalin
les comissions o grups de treball de la CCEPC. Quan no sigui així, el/la cap de comissió
o grup serà nomenat per la Junta i assistirà a les seves reunions quan es consideri adient,
amb veu i sense vot.
El President
18.- Des del moment que prengui possessió de la presidència, el President exercirà el
seu càrrec sense cap vinculació ni supeditació al centre que l'ha proposat, al qual deixarà
immediatament de representar. Per tant, no estarà tampoc subjecte a cap mena de
circumstància que, des d'aquell moment i mentre duri el seu mandat, afecti les relacions
entre el centre i la Coordinadora.
Nomenament de representants de la CCEPC en altres organismes o institucions
Institut Ramon Muntaner. Fundació privada dels centres d’estudis de parla catalana
El 3 de juliol de 2003 es constitueix l’Institut Ramon Muntaner (IRM), fruit de l’acord
entre la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i la Generalitat de
Catalunya.
La relació entre l’IRM i la CCEPC queda recollida en el conveni signat entre les dues
parts el 10 de setembre de 2003. Per a garantir el compliment dels acords recollits en
aquest conveni, la CCEPC designa set patrons que la representen al Patronat de l’IRM,
format també per altres set patrons nomenats per la Generalitat de Catalunya.
19.- La Junta de Govern de la CCEPC designa els seus patrons al Patronat de l’IRM,
preferentment entre els seus membres. Si designa altres persones no membres de Junta,
aquestes s’hauran de comprometre a assistir a les reunions de Junta de Govern. Es
donarà compte dels nomenaments a l’Assemblea General de la CCEPC.
20.- Es renovaran els patrons de la CCEPC al Patronat de l’IRM, coincidint amb els
cicles electorals de la CCEPC.
21.- La Junta de Govern de la CCEPC pot rellevar un patró al Patronat de l’IRM i
nomenar-ne un altre, abans de completar el cicle de quatre anys si es donen les supòsits
establerts als articles 15 i 16 d'aquest Reglament o bé d'altres, que hauran de ser
debatuts per la Junta de Govern.

22.- Els patrons de la CCEPC al Patronat de l’IRM recolliran i defensaran les línies
d’actuació de l’IRM proposades per l’Assemblea i la Junta de Govern de la CCEPC.
23.- La CCEPC recomana l’assistència del director/a de l’IRM a les reunions de Junta
de Govern i a les Assemblees, amb veu i sense vot, per a informar de la gestió i
activitats de l’IRM.
Representació de la CCEPC en altres organismes o institucions
24.- La Junta de Govern de la CCEPC designa els seus/ves representants en altres
organismes o institucions, preferentment entre els seus membres. Si nomena altres
persones no membres de Junta, hauran d’informar puntualment de les seves gestions o
assistir a les reunions de Junta quan se’ls requereixi. Es donarà compte dels
nomenaments a l’Assemblea General de la CCEPC.
25.- La Junta de Govern de la CCEPC pot rellevar els/les representants en altres
organismes o institucions i designar-ne uns altres, si es donen els supòsits establerts als
articles 15 i 16 d'aquest Reglament o bé d'altres, que hauran de ser debatuts per la Junta
de Govern.
Vigència d'aquest reglament
26.- La Junta de Govern és l'òrgan competent per a la interpretació de les disposicions
d'aquest reglament.
27.- Per tot allò no previst en aquest reglament s'atindrà a allò que determinin els
Estatuts socials o les disposicions legals vigents que siguin d'aplicació.
28.- Aquest Reglament de Règim Intern tindrà vigència indefinida mentre l'Assemblea
no acordi la seva modificació, derogació o substitució.
Aquest reglament de Règim Intern ha estat aprovat per la XIII Assemblea General
Extraordinària de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, celebrada a
Reus el 25 de febrer de 2012.

