
 
 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L’ ASSOCIACIÓ TWOCATS PEL GOSPEL  (Ed 1) 

 

1.- INTRODUCCIÓ 

 
Twocats és una associació denominada TWOCATS (PEL GOSPEL).  

Està inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número:             
26959 com a una en�tat sense ànim de lucre amb el NIE G63103758.  

La finalitat d’aquesta en�tat és  cantar en un cor, sensibilitzar i formar musicalment a les               
persones cantaires i par�cipar en ac�vitats de difusió de la música, especialment pel que              
fa al gospel (concerts, enregistraments, intercanvis).  

 

2.- ÒRGANS DE GOVERN 

 
L’Assemblea està formada per totes les persones sòcies (que es�guin al corrent del             
pagament de quotes). Aquestes són les que a través de l’Assemblea Ordinària (o             
extraordinàries si calen) prenen les decisions sobre l’associació. Són el màxim òrgan de             
govern i deleguen la ges�ó de l’en�tat a una Junta Direc�va. 
 

La  Junta Directiva ha d’estar formada com a mínim per una persona que assumeix la               
Presidència, una que assumeix la Tresoreria i una que assumeix la Secretaria; però és molt               
recomanable que també hi hagi alguna persona a Vicepresidència i dues a Vocalies (o              
més). És important que a la Junta es�guin representades totes les cordes de la coral (si és                 
possible).  
 

1 
 



 
 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L’ ASSOCIACIÓ TWOCATS PEL GOSPEL  (Ed 1) 

La Junta Direc�va es presenta i s’aprova en assemblea. Cada renovació parcial o total de               
Junta Direc�va cal que sigui no�ficada a la Direcció General de Dret i d’En�tats Jurídiques               
del Departament de Jus�cia de la Generalitat de Catalunya. 
 
El mandat d’una Junta Direc�va pot arribar a allargar-se un màxim de 5 anys (període de                
temps aprovat en assemblea), podent ésser reelegida en assemblea passat aquest temps.  
Tanmateix es creu recomanable que, pel bon funcionament de l’associació, les persones            
que assumeixin càrrecs a la Junta Direc�va exerceixin les tasques corresponents un mínim             
de 2 anys. El cessament d’un càrrec, abans d’ex�ngir-se el termini reglamentari (5 anys),              
pot donar-se per: 
 

a) dimissió voluntària presentada per escrit en la qual se n’exposin els mo�us 
b) malal�a  
c) baixa com a membre de l’associació 
d) pe�ció de l’assemblea general  

 
Les vacants que es produeixin s’han de cobrir en la primera reunió de l’assemblea general               
que �ngui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el            
càrrec vacant.  
 
Pel què fa a les funcions de cada membre de la junta, aquestes són: 
 
Presidència ha de d irigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea            
General i de la Junta Direc�va. 
  
Tresoreria té com a funció la custodia i el control dels recursos econòmics de l'associació i                
la relació dels membres de l’en�tat conjuntament amb secretaria. 
 
Secretaria ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les             
actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Direc�va.   
 
Vocalies donen suport a la Junta Direc�va i a les Comissions o Grups de Treball. 
 
La Direcció Musical es responsabilitza d’escollir repertori i de coordinar i dirigir assajos i              
concerts. La Junta és l’encarregada de trobar uns professionals per dirigir musicalment la             
coral, aquests han de ser els més adequats a les necessitats de la coral en cada moment.                 
La contractació es debat en Junta i l’Assemblea la ra�fica.  
 
Els Caps de Corda (escollits a proposta de Direcció musical) donen suport a Direcció              
Musical. Es tracta de persones amb ap�tuds musicals i coneixedores del repertori. 
 
Els Caps de Llista donen suport a Direcció Musical i a la Junta. Anoten l’assistència dels                
membres de cada corda als assajos i concerts.  
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La Junta delega en les comissions, tasques de ges�ó específica (vegeu apartat 4**).  
 
Tots aquests càrrecs són proposats per la Junta cada cop que cal i es ra�fica en                
l’Assemblea Ordinària cada inici de curs. Per tant, també és responsabilitat de la Junta              
cercar i preparar el relleu de tots els càrrecs.  
 

3.- FUNCIONAMENT INTERN  

 

Els assajos 
Els assajos són setmanals, tots el dimarts de les 21:00 a les 23:00 hores (excepte el mes                 
d’Agost, vacances de Nadal i Setmana Santa). A les 21:00h s’arriba al casal per moure les                
cadires de la sala segons les necessitats de cada assaig i ajudar a muntar el piano, l’equip                 
de so i qualsevol altra tasca que sigui necessària. A les 21:15h s’inicia l’assaig amb               
l’escalfament, moment en què ens dediquem a preparar veu, cos i ment i a connectar-nos               
amb el grup. La porta del casal està oberta fins a les 22:00h. Si s’arriba més tard, caldrà                  
que contactar amb algú de la corda per tal que pugui sor�r a obrir la porta. A les 23:00h                   
finalitza l’assaig. Abans de marxar, entre tots, hem de col·locar les cadires de la sala tal i                 
com estaven al principi, recollir el material, l’equip de so i el piano i tot el material que                  
s’hagi u�litzat durant l’assaig. A les 23:20h s’apaguen llums, aire/calefacció i es tanca la              
porta del casal. Si hi ha informació sobre concerts o altres compromisos de la coral es pot                 
aprofitar una estona de l’assaig per comunicar-ho. 
L’assistència als assajos és imprescindible pel bon funcionament del grup, així com la             
puntualitat. Cal assumir aquesta responsabilitat amb esforç i respecte per a la resta de              
companys i per a la música que estem fent. Si puntualment una persona no pot assis�r a                 
un assaig, ho haurà de comunicar al seu cap de llista (de la seva corda) abans de l’assaig i                   
tan aviat com sigui possible. Cal remarcar que si una persona falta més d’un 20% dels                
assajos s’analitzarà individualment la seva con�nuïtat. 
 
Els concerts 
Una part important de Twocats són els concerts que es realitzen durant el curs, en els                
quals es compta amb tota la coral. El lloc, hora, vestuari i organització necessària per a                
cada concert s’informarà a través de la llista de la difusió via WhatsApp i en assajos                
anteriors al concert. També s’enunciarà a la web del cor ( www.twocatspelgospel.com ). És            
responsabilitat de cadascú tenir el vestuari complet per poder cantar als concerts.            
Normalment es queda abans de cada concert per a realitzar la prova de so. L’assistència               
tant al concert com a la prova de so és fonamental. Si una persona no pot assis�r-hi, cal                  
que ho comuniqui amb antelació al seu Cap de Llista i a la Direcció Musical.  
 
Per poder par�cipar als concerts és indispensable conèixer el repertori (tant lletres com             
coreografies). Per a les persones que comencen a la coral, la par�cipació als concerts              
comença a par�r dels tres mesos (els mesos de prova), encara que això és flexible en                
funció de les necessitats i de la decisió que Direcció Musical pugui prendre en casos               
concrets. 
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Els caps de setmana 
Es tracta d’una sor�da de cap de setmana en una casa de colònies que es realitza una o                  
dues vegades a l’any. La convocatòria d’aquestes ac�vitats depèn de la Junta Direc�va. És              
una gran ocasió per poder fer assajos intensius i dinàmiques per conèixer més al grup, en                
un ambient distès i engrescador. Es compta amb l’assistència de totes les persones             
cantaires en aquestes trobades de cap de setmana. 
 
Les assemblees 
Un cop l’any té lloc l’Assemblea General Ordinària per debatre i prendre decisions sobre              
temes de la coral que afecten a tothom, com la renovació de càrrecs quan pertoqui. En                
cas de necessitat es pot convocar una Assemblea General Extraordinària. És un dret i un               
deure de totes les persones associades ser-hi present i par�cipar-hi ac�vament. 
 
Les reunions de la Junta Direc�va: 
Les reunions de la Junta Direc�va poden tenir una periodicitat variable, però és             
recomanable que aquesta sigui al menys mensual. Així mateix es poden convocar            
reunions amb alguna Comissió per tractar les qües�ons específiques que s’escaiguin.           
També és convenient que la Junta Direc�va i Direcció Musical es reuneixin periòdicament             
a fi de comentar els aspectes relacionats amb la seva tasca. 
 

4.- COMISSIONS / GRUPS DE TREBALL  
 
L’Associació compta amb un seguit de comissions que ges�onen específicament els           
següents aspectes: 
  
Comissió de Concerts:  rep les pe�cions de concerts i conjuntament amb Direcció Musical,             
realitzen les ges�ons necessàries per dur-los a terme. 
 

Sub comissió Concert de Sant Antoni: Assisteixen a les reunions d’organització de les             
festes de Sant Antoni per ges�onar la data, horari i local del concert. 
 

Comissió d’Acollida :  s’encarrega de rebre les noves persones cantaires i d’informar-les de            
les pautes bàsiques de funcionament de la coral. També les posa en coneixement sobre              
qui és el Cap de Corda i el Cap de Llista de la seva corda. Així mateix els facilita l’accés a la                      
“Dinàmica de Twocats”, així com la fitxa d'inscripció on hauran de registrar les seves dades               
personals necessàries per donar-les d'alta a la coral. 
 
Comissió de Comunicació: ges�ona les xarxes socials (Facebook, Twi�er, Instagram,...), fa           
el disseny dels cartells i entrades dels concerts, dissenya i fa el manteniment del web,               
entre d’altres. 
 
Comissió de Caps de setmana: s’encarreguen de buscar allotjament i organitzar la logís�ca             
del desplaçament. Aquesta comissió es cons�tueix cada cop que es decideix organitzar            
aquesta ac�vitat.  
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Comissió de Marxandatge:  s’encarreguen de la ges�ó de venta i del control de l’estoc de               
material de marxandatge disponible (CDs, samarretes), d’organitzar el trasllat d’aquest          
material als concerts on es pugui fer la venda i de coordinar-se amb els voluntaris               
disponibles per què ajudin. 
 
Tot seguit es presenten els càrrecs que, per al bon funcionament de l’en�tat, cal que               
siguin assumits per algun membre de la coral: 
 
Web:   actualitza el lloc web de Twocats.  
 
Gravació assajos i arxiu a la web : Grava i penja, al web, els assajos i els concerts, per a                   
posar-los a disposició de totes les cantaires.  
 
Agenda : comunica pel canal de difusió de WhatsApp als membres de la coral, les dates i                
altra informació relacionada amb concerts, caps de setmana i altres ac�vitats. 
 
Contacte amb el casal:  és la persona de Twocats que fa d'enllaç amb el casal Loiola.                
Assisteix a la “Taula del casal” com a representant del grup (explica el que s'organitza,               
etc.) i és el responsable de les claus del casal. 
 
Local d’assaig: s’assegura que al final de l’assaig no queda ningú dins del local i tanca la                 
porta, els llums, calefacció i aire condicionat.  
 
Par�tures: té cura que hi hagi còpia de totes les par�tures i que tothom en pugui disposar                 
durant els assajos i caps de setmana.  
 
Repertori: realitzar el manteniment de les lletres del repertori en un fitxer per tal de               
poder-les projectar durant els assajos. 
 
En cas de necessitat es poden crear altres grups de treball, com poden ser: 
 
Vestuari:   informa sobre el vestuari de Twocats. 
Orla :  actualitza el document de l’Orla de la coral, que serveix per poder reconèixer              
�sicament a les persones que en formen part. 
Auto producció: s’encarrega de cercar i proposar concerts auto produïts a Junta i Direcció              
Musical. 
Subvencions: busca i presenta la documentació necessària per a poder accedir a alguna             
subvenció. 
 
Cal remarcar que totes les persones que assumeixen càrrecs i comissions ho fan de              
manera voluntària. 
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5.- GESTIÓ DE PERSONES ASSOCIADES 
 
Alta a la coral:  per donar-se d’alta a la coral s’inicia un període de 3 mesos de prova.                  
Després d’aquests mesos, sense pagament de quota, tant la persona cantaire com            
Direcció Musical decideixen la incorporació defini�va d’aquesta persona a la coral. A par�r             
d’aquest moment s’inicia el pagament periòdic de la quota de soci establerta i es passa a                
ser membre de l’associació, amb ple dret. 
 

Baixa de la Coral:  per a donar-se de baixa de la coral cal no�ficar-ho tant al Cap de corda 
com al Cap de llista a fi i efecte que aquests ho comuniquin a Tresoreria i Direcció Musical. 
A par�r d’aquest moment, l’en�tat deixarà de cobrar les quotes trimestrals. En cas que es 
cursi baixa enmig d’un trimestre ja pagat, no es realitzarà el retorn de la part proporcional 
de la quota. 
 
Cas que Junta i Direcció Musical convinguin que alguna persona cantaire incompleix            
repe�dament el que estableix aquest Reglament o bé els Estatuts de l’associació o bé el               
seu comportament va en detriment del bon funcionament de la coral, podran            
conjuntament jus�ficar la baixa forçada de la persona cantaire referenciada.  
 

6.- RÈGIM ELECTORAL 

 

L’Assemblea General és l'òrgan sobirà de Twocats pel Gospel i totes les persones             
associades en formen part per dret propi i irrenunciable. 
L'Assemblea General: 
 

● Es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any. 
● És convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de            

contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió. 
● Ha de ser convocada almenys set dies abans de la data de la reunió. 
● Es cons�tueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades           

presents o representades. 
● Té les facultats següents: 

a. Modificar els estatuts. 
b. Elegir i des�tuir els membres de la Junta Direc�va, Comissions i Direcció            

Musical i controlar-ne l'ac�vitat. 
c. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals. 
d. Acordar la dissolució de l'associació. 
e. Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n. 
f. Aprovar i modificar el Reglament Intern. 
g. Resoldre sobre qualsevol altra qües�ó que no es�gui directament atribuïda          

a cap altre òrgan de l'associació. 
Les anteriors facultats tenen caràcter merament enuncia�u i no limiten les           
atribucions de l'Assemblea General. 
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 L’ ASSEMBLEA 
 
Les persones associades, reunides en Assemblea General legalment cons�tuïda,         
decideixen per majoria simple els assumptes que són competència de l'Assemblea, tot            
corresponent un vot a cada membre de l'associació. 
 
Tots els membres de l’associació queden subjectes als acords de l'Assemblea General,            
incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abs�ngut de votar.  
Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió              
anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. L'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a               
disposició dels socis. 
Al final de cada reunió, es redactarà l'acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el                   
president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat              
numèric de les votacions i  la llista de les persones assistents. 
 
L’òrgan de govern de l’associació pot convocar l'assemblea general amb caràcter           
extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·lici�n al               
menys un 10% d'associats. En aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de                
trenta dies a comptar des de la sol·licitud. 
 
DELEGACIÓ DEL VOT  
 

En cas que una persona associada no pugui assis�r a l’Assemblea General, podrà exercir el               
seu dret de vot per delegació. La delegació de vot s’ha de realitzar formalment mitjançant               
l’enviament d’un correu electrònic a la Junta de Twocats pel Gospel           
( juntatwocats@gmail.com ) i almenys un dia abans de la data en què s’ha convocat             
l’assemblea. 
 

En aquest correu electrònic cal que la persona associada que desitja delegar el seu vot: 
 
1.-S’iden�fiqui (persona delegant) 
2.-Iden�fiqui la persona en qui delega el seu vot (persona delegada) 
3.-Explici� la data i hora de l’assemblea en la que ha de tenir lloc la delegació del seu vot 
 
 
7.-  LOCAL D’ASSAIG I MATERIAL  

 

Els assajos, les Assemblees Generals, alguns concerts i algunes ac�vitats extraordinàries           
tenen lloc al domicili de l’associació: el Casal Loiola (carrer Balmes 138, CP 08008,              
Barcelona). En aquest local Twocats pel Gospel té llogat un espai per dur a terme aquestes                
ac�vitats, situat a la planta baixa. En aquest espai es disposa d’un armari per a desar el                 
material u�litzat en aquestes ac�vitats i que és propietat de la coral (teclat, tamboret,              
bafles, micròfons, taula de so, cables, par�tures i altres objectes). La resta de mobiliari de               
la sala no és propietat de l’associació, mo�u pel qual s’ha de tenir especial cura amb                
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aquesta. A més es disposa d’un segon armari, situat en una sala de la quarta planta, on es                  
desa altra material de l’associació (bafles grans i peus, samarretes, complements de            
colors, CDs, i altres). 
 

8.- GESTIÓ DOCUMENTAL 

 
Tota la documentació generada per l’Associació i/o necessària per al bon funcionament de             
la mateixa, es troba organitzada en un servei gratuït d’allotjament d’arxius de la             
companyia Google (Google Drive). 
 
En aquest espai virtual, la documentació es desa segons la següent estructura: 

1. Actes de reunió de l’Òrgan de govern . En aquest directori, la Secretària hi desa              
per ordre cronològic les actes de les reunions. El nom de l’arxiu corresponent a              
cada acta, incorpora la data de realització de la reunió, segons AAAAMMDD. 

2. Comissions . En aquest directori es disposa d’un espai des�nat a cadascuna de les             
comissions o grups de treball de l’Associació. Així, a cadascun dels directoris que es              
llisten tot seguit hi tenen accés tant els membres de l’Òrgan de govern com, cas a                
cas, les persones associades que formen part de les comissions i grups de treball              
següents de: 

a. Acollida. S’hi troba el full d’inscripció 
b. Comunicació. S’hi troben fotografies i vídeos, cartells de promoció de          

concerts, així com qües�ons relacionades amb el con�ngut del web de           
l’Associació. 

c. Assistència. S’hi troba el llistat d’assistència als assajos i concerts per part            
dels cantaires. 

d. Marxandatge. S’hi troba el llistat del material disponible en stock. 
e. Concerts. S’hi troba, ordenada per curs, la documentació rela�va a cada           

concert de l’Associació, així com altra documentació relacionada com         
poden ser els pressupostos. 

f. Repertori.  
g. Caps de setmana 

3. Assemblees . En aquest directori, l’Òrgan de govern hi desa la documentació que            
es presenta a les persones associades durant les reunions d’Assemblea General així            
com les actes que cal generar de les mateixes. 

4. Tresoreria. En aquest directori la Tresorera de l’Associació hi desa factures i            
pressupostos, per ordre cronològic, a fi i efecte de poder-los associar a cada curs. 

5. Secretaria. En aquest directori la Secretària manté els Estatuts de l’associació           
actualitzats, així com també totes les comunicacions amb la Generalitat de           
Catalunya. 

6. Associació. En aquest directori s’hi organitzen els següents con�nguts, que es           
mantenen actualitzats per la Junta: 

a. Imatge corpora�va. 
b. Canvis en estatuts i òrgans de govern aprovats per la Generalitat de            

Catalunya. La Secretària manté aquest directori actualitzat. 
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c. Càrrecs vigents en l’Associació (òrgan de govern, comissions, grups de          
treball i altres càrrecs). 

d. Dinàmica de l’Associació. 
e. Registre de socis (cantaires en ac�u i orla). Els responsables del           

manteniment i actualització del registre són tresoreria i secretaria. 
f. Informació que el president elabora per a sessions informa�ves a les           

persones cantaires.  
7. Formació. En aquest directori l’Òrgan de govern deixa constància de les ac�vitats            

forma�ves que es duen a terme cada curs. 
 

9.- RÈGIM ECONÒMIC 

 

L’economia de Twocats s’alimenta principalment de les quotes dels socis, així com també 
dels beneficis ob�nguts de concerts contractats per empreses privades i/o altres en�tats 
i, puntualment, de la venda de marxandatge. 
La quota està fixada en 15 euros mensuals; ara bé, per elecció personal hi ha l’opció                
d’aportar 18 o 20 euros mensuals de quota. 
 
L’import de les quotes es vota i s’aprova en assemblea. 
 
El cobrament de les quotes és trimestral i es cobra per avançat, mitjançant rebut              
domiciliat, la primera setmana de cada trimestre, és a dir, de l’1 al 7 de gener, abril, juliol i                   
octubre. 
 

10.- RÈGIM DISCIPLINARI 

 
En el cas que un soci no pugui assumir el pagament de la quota trimestral, caldrà que ho                  
no�fiqui a Tresoreria per tal que, entre la Junta i la persona associada, es trobi la millor                 
solució.  
En cas de retorn d’algun rebut, el soci implicat haurà de cobrir les despeses que generen                
les devolucions de la seva en�tat bancària. 
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