Federació de Música i Ball de Mallorca

Reglament de Règim Intern

TÍTOL I
Disposicions inicials
ARTICLE 1er. La Federació de Música i Ball Mallorquins estableix el següent
Reglament de Règim Intern per tal de servir de guia a totes les persones i grups
federats, i als que es federin en un futur, els quals, coneixent-lo, el posaran en
pràctica amb diligència i responsabilitat.
ARTICLE 2n. Aquest Reglament per a ser vàlid, haurà de ser sotmès a aprovació en
Assemblea General Extraordinària, igual que per a ser reformat o derogat, i
mitjançant votació favorable dels dos terços dels socis assistents.
ARTICLE 3er. Aquest Reglament està supeditat en tot moment als Estatuts de la
Federació.
TÍTOL II
De l’elecció de la Junta Directiva
ARTICLE 4t. Per tal d’elegir la Junta Directiva, es convocarà Assembles General
Extraordinària.
ARTICLE 5è. Pel que fa a la presentació de candidatures i la formació de la Mesa
Electoral, s’estarà a les disposicions dels Articles 10è i11è dels Estatuts.
ARTICLE 6è. La Mesa Electoral presentarà a l’Assemblea la llista dels candidats, que
serà oberta, allà on cada elector podrà assenyalar el nom de tants candidats com
s’estableix a l’Article 18è dels Estatuts, més un.
ARTICLE 7è. Una vegada acabada la votació, la Mesa procedirà al recompte de vots,
redactant el Secretari acta que serà firmada per tota la Mesa i llegida a l’Assemblea
en veu alta. Si no hi ha reclamacions es dissoldrà la Mesa Electoral.
ARTICLE 8è. D’acord amb l’Article 6è d’aquest Reglament, els candidats elegits
seran els qui, entre ells, nomenaran els diferents càrrecs.
ARTICLE 9è. La Junta Directiva, d’acord amb l’article 18è dels Estatuts, fixarà el
nombre de candidatures elegibles.
TÍTOL III
Dels Col·laborados i Assesors
ARTICLE 10è. La Federació, a més dels grups associats, podrà admetre dins els seu
àmbit federatiu persones o entitats, com a Socis Col·laboradors, que estant en la
línia de la defensa de la Cultura Popular, vulguin col·laborar amb els fins de la
federació, i no puguin ser membres a ple dret.

ARTICLE 11è. La Junta Directiva estarà facultada per a fixar les condicions d’ingrés i
permanència d’aquests tipus de socis.
ARTICLE 12è. Els socis col·laboradors tindran els següents drets:
a) Conèixer per escrit les condicions de permanència.
b) Assistir amb veu i sense vot a les Assemblees.
c) Informar i ser informat de les actuacions de la Federació.
d) Exposar lliurement les opinions dins la Federació.
e) Utilitzar els serveis tècnics que la Federació pugui crear.
ARTICLE 13è. Els socis Col·laboradors tindran els següents deures:
a) Acceptar per escrit les condicions d’ingrés i permanència.
b) Actuar d’acord amb les disposicions legals i les normes dels Estatuts i
d’aquest Reglament de Règim Intern.
c) Complir els acords presos per la Junta Directiva.
d) Contribuir al sosteniments i difusió dels objectius de la Federació.
e) Abonar les quotes establertes per la Junta Directiva.
f) Abstenir-se de fer qualsevol gestió aïllada en nom de la Federació, sense el
consentiment de la Junta Directiva.
ARTICLE 14è. Els socis col·laboradors podran formar part de les Comissions
Assessores que la Junta Directiva pugui crear, d’acord amb l’article 26è dels Estatus.
TÍTOL IV
Criteris d’actuació generals
ARTICLE 15è. Els associats donaran contestació el més aviat possible a les
sugerències, qüestionaris o altres dades que la Federació sol·liciti, així com la
memòria anual d’activitats.
ARTICLE 16è. Els associats han d’acudir a les Assemblees que es convoquin, i en cas
de no poder assistir-hi, notificar-ho; i delegar el vot, per escrit, a un representant
d’un altre grup assistent.
ARTICLE 17è. Quan un grup associat federatiu participi a un festival o altra
manifestació cultural, informarà a la Federació sobre l’organització, allotjament,
menjars i comportament general, així com altres dades que consideri interessants
per a la dignificació del folklore.
De la mateixa manera, si un associat és convidat a un festival podrà demanar
referències a la Federació, així com assessorament i recomanacions d’actuacions,
viatges, etc. Igualment la Federació assessorarà i facilitarà al màxim els intercanvis
entre grups, donant pautes d’actuació o d’organització interna, sempre que li siguin
sol·licitades
ARTICLE 18è. En defensa dels valors culturals de cada poble, la Federació recomana
no participar a Festivals i altres manifestacions culturals que siguin competitives.

ARTICLE 19è. Els grups federats respectaran sempre les actuacions que tenguin
altres grups de la Federació, i no tractaran d’aconseguir-les, oferint-se a més baix
preu o condicions millors per la part contractant. Si un grup es considera perjudicat
en aquest sentit, ho comunicarà a la Federació perquè actuï en conseqüència.
ARTICLE 20è. Si un associat té coneixement d’alguna entitat que contracta
actuacions en condicions indignes per la cultura popular, tant pel que fa al lloc
d’actuació, vestuaris, condicions tècniques, honoraris, etc. com pel tipus d’espectacle
que exigeix, ho farà saber a la Federació, per escrit per tal que es prenguin les
mesures pertinents.
ARTICLE 21è. Els responsables dels grups no permetran que, en les manifestacions
amb indumentària tradicional, els components duguin vestits del sexe contrari, per
evitar una degradació del folklore.
ARTICLE 22è. Les gravacions d’imatge i so de qualsevol manifestació han de ser
autoritzades pel grup o per l’organització, per tal que sigui respectat el dret
d’imatge.
ARTICLE 23è. En les festes populars o festivals on la Federació hi participi en
l’organització, tots els associats respectaran les indicacions de la federació, per tal
de mantenir la unitat de criteri i no perjudicar-se els uns als altres.
ARTICLE 24è. Es recomana no intentar una major espectacularitat del grup,
desvirtuant indumentàries, músiques, cançons o balls tradicionals. S’ha de respectar
la indumentària, la música, el ball o una dansa d’un lloc concret, tal com allà es fa, i
no adaptar-los a la manera de fer de cada persona, per tal d’evitar la uniformitat
d’estils i de no perdre la riquesa de varietats i característiques pròpies de cada
indret.
ARTICLE 25è. Per tal de crear l’arxiu de Dades sobre música, ball, indumentària i
costums, es demana als grups federats que aportin els seus treballs o estudis de
recerca.
ARTICLE 26è. Cap associat no ha de presentar com a pròpia una manifestació
folklòrica, costum, cant, dansa, ball o indumentària pròpia d’altra comunitat o poble,
sinó com a fruit d’una investigació seriosa.
ARTICLE 27è. A mesura que es vagi completant l’Arxiu de Dades de la Federació, els
associats s’assessoraran per tal de dignificar la música, el ball la indumentària.
Pel que fa a la música es tendrà especial cura a les melodies, les harmonies, els
instruments, els ritmes, etc. Pel que fa al ball i la dansa, respectar les diferents
varietats de cada indret. Pel que fa a la indumentària, tendrà especial cura en la
confecció, la presentació, pentinats, neteja, etc., evitant objectes no propis de la
vestimenta tradicional.

TÍTOL V
De les comissions
ARTICLE 28è. El desenvolupament dels programes de la Federació es duran a terme
mitjançant les Comissions que, encapçalades per membres de la Junta Directiva,
estaran formades per persones de la Federació que hi vulguin col·laborar.
ARTICLE 29è. Les Comissions que es creen, tot i que en el futur se’n puguin crear
d’altres, són les següents:
A) Promoció i Relacions Públiques.
B) Estudis i Investigació.
C) Tresoreria i Finançament.
D) Secretaria i Assessoria Jurídica.
E) Control d’Admissió i Permanència.
A) Promoció i Relacions Públiques.
ARTICLE 30è. Les funcions de la Comissió de Promoció i Relacions Públiques seran
les següents:
a) Donar a conèixer la Federació i els seus fins amb accions de promoció a tot
nivell.
b) Gestionar la presència de la Federació en totes les manifestacions de la
Cultura Popular.
c) Establir col·laboracions amb altres organitzacions.
d) Tenir cura dels detalls d’imatge de la Federació.
e) Representació de la Federació davant els mitjans de comunicació.
f) Cursar reclamacions dels seus associats en front a altres organismes.
g) Atendre reclamacions externes en front d’algun associat.
h) Vigilar la correcta utilització dels símbols de la Federació.
B) Estudis i Investigació.
ARTICLE 31è. Les funcions de la Comissió d’Estudis i Investigació seran les
següents:
a) Coordinar les accions que es programin en el camp de la Investigació i del
treball especialitzat.
b) Promoure programes de treball concrets: Seminaris, Congressos, Reunions,
Jornades d’Estudi, etc.
c) Establir contactes amb persones o entitats especialitzades en la investigació
en el camp de la cultura Popular.
d) Classificar i controlar el material d’arxiu i recopilacions.
e) Gestionar l’elaboració de treballs especialitzats.
C) Tresoreria i Finançament.
ARTICLE 32è. El responsable d’aquesta Comissió és el Tresorer.

ARTICLE 33è. A més de les funcions assignades a l’Article 25è. dels Estatuts, li
corresponen també les següents:
a) Es responsabilitza de tots els aspectes que afecten a l’economia de la
Federació i al finançament de les activitats.
b) Proposar mesures encaminades a aconseguir noves fonts de finançament.
c) Gestionar la contractació de serveis comuns pels distints associats, obtenint
millors condicions.
D) Secretaria i Assessoria Jurídica.
ARTICLE 34è. El responsable és el Secretari.
ARTICLE 35è. A més de les funcions assignades a l’Article 24è. dels Estatuts, li
corresponen també les següents:
a) Gestionar i resoldre aspectes legals de la Federació en relació amb els
organismes fiscals i jurídics a tot nivell.
b) Vigilar el compliment dels Estatuts i Reglament per part dels associats.
c) Revisar periòdicament els Estatuts i Reglament.
d) Comprovar els aspectes legals de les reclamacions presentades pels
associats.
e) Resoldre les reclamacions rebudes d’altres organismes.
f) Tenir al dia l’arxiu de Secretaria.
E) Control d’Admissió i Permanència.
ARTICLE 36è. Aquesta Comissió estarà formada exclusivament per membres de la
Junta Directiva i sota la responsabilitat del President.
ARTICLE 37è. Les seves funcions seran les següents:
a) Comprovar que la documentació presentada pels sol·licitants és suficient i
que compleix les exigències dels Estatuts i el Reglament de la Federació.
b) Emetre l’informe favorable o desfavorable a l’admissió de nous socis. Aquest
informe serà vinculant per la Junta Directiva, en la proposta d’admissió
davant l’Assemblea General.
c) Obrir expedient i gestionar el procediment de baixa d’un associat, d’acord
amb l’article 33è. b) i c), i l’article 34è dels Estatuts.
TÍTOL VI
De les comissions
ARTICLE 38è. Els associats integrats a la Federació hauran d’utilitzar els símbols
distintius de la Federació en els seus impresos i comunicacions.
ARTICLE 39è. En totes les manifestacions i actes culturals que hi participi la
Federació s’ha d’exigir la utilització dels seus símbols distitntius.
ARTICLE 40è. Els distintius a utilitzar són els següents:
(a determinar)

TÍTOL VII
Disposicions finals
ARTICLE 41è. El President de la Federació intervé en totes les Comissions. Tots els
membres de la Junta Directiva han d’estar integrats dins alguna de les Comissions.
ARTICLE 42è. Tots els associats estan convidats a participar en les Comissions de
Treball de la Federació per tal de dur a terme els programes prevists.
ARTICLE 43è. És competència de la Junta Directiva l’aplicació i interpretació del
present Reglament de Règim Intern.

