SOCIETAT DE FESTERS
ESTATUTS DE LA SOCIETAT DE FESTERS DEL
SANTÍSSIM CRIST DE L'AGONIA D'ONTINYENT
Aprovats en Assemblea General Extraordinària el dia 11 de juny de 2000, i adaptats a la
nova llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació en Assemblea
General Extraordinària de 25 de gener de 2004.
Darrera modificació Assemblea General Extraordinària 23-11-2014

TÍTOL PRIMER
DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I DURACIÓ
Art. 1.- La present Societat es denominarà:
"SOCIETAT DE FESTERS DEL SANTÍSSIM CRIST DE L'AGONIA".
L'anagrama de la Societat serà el que es descriu a continuació.:
Escut partit, en el qual es llig en la seua part superior “ONTINYENT” i
en la inferior “SOCIETAT DE FESTERS”, dividit en dos quarters, en el de
l'esquerra figura el logotip heràldic de la ciutat i en el dret en blanc sobre fons
roig la Creu i la Mitja Lluna, coronat en or sobre dos espases encreuades, Mora i
Cristiana amb empunyadures daurats i fulles en negre.
Art. 2. La Societat té com a objecte:
− L'organització de les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent.
− Fomentar activitats prèvies, complementàries o subsidiàries que
puguen derivar-se de la principal.
− L'organització de quantes activitats culturals, recreatives, esportives o
socials acorde desenvolupar per a l'expansió dels seus socis, ja siga en
les instal·lacions que li són pròpies com en instal·lacions distintes.
− La creació i manteniment del que es denomina Museu Fester amb el
qual la Societat de Festers fa conéixer la festa de Moros i Cristians
d’Ontinyent a nivell nacional i internacional.

Art. 3.- El domicili social es fixa a Ontinyent en la Plaça de Baix número 30, en
edifici de la seua propietat. La Societat tindrà àmbit local.
.
Art. 4.- La duració de la Societat serà indefinida.
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TÍTOL SEGON
DELS SOCIS
Art. 5.- Són socis de la Societat de Festers totes les persones que es troben
inscrites com a tals en la mateixa, tinguen plena capacitat d'obrar i estiguen al
corrent en el pagament de les seues quotes. D'ara en avant podran ser socis de la
Societat totes aquelles persones que així ho sol·liciten i siguen admeses per la
Junta de Govern de la Societat.

Art. 6.- El nombre de socis serà il·limitat.
Art. 7.- La condició de soci atribuirà a la persona que l'ostente els drets i
obligacions que figuren en els presents Estatuts, en els articles següents.
Art. 8.- Els drets dels socis són els següents:
a) Utilitzar en la forma reglamentària vigent els elements patrimonials de la
Societat.
b) Participar en els actes i la resta d'esdeveniments que organitze la Societat de
Festers i en especial en les Festes de Moros i Cristians d'Ontinyent, amb subjecció
al que disposen les normes i reglaments de la Societat.
c) Tindre veu i vot en les Assemblees Generals de la Societat així com a ser
informat sobre la composició dels òrgans de govern i representació de la societat,
el seu estat de comptes i del desenvolupament de la seua activitat.
d) Poder ser votat, triat o designat per a exercir els càrrecs de la Societat de
Festers.
e) En general, tots els drets que dimanen dels presents Estatuts i de les normes de
rang inferior que regeixen la Societat. Els menors d'edat (majors de 14 anys no
emancipats i amb el consentiment, documentalment acreditat, de qui haja de suplir
la seua capacitat, Art. 3 de la L.O. 1/2002) estaran facultats per a la utilització del
dret de veu i no de vot, i estaran exclosos del dret de l'apartat “d”.
f) A ser escoltat amb caràcter previ a l'adopció de mesures disciplinàries contra ell
i a ser informat dels fets que donen lloc a tals mesures, havent de ser motivat
l'acord que, si és el cas, impose la sanció.
g) A impugnar els acords dels òrgans de l'associació que estime contraris a la llei
o als Estatuts.
Art. 9.- Són obligacions dels socis:
a) Sotmetre's en tot moment al que disposa els presents estatuts i en les normes de
rang inferior que regeixen la Societat.
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b) Acatar les decisions de la Junta de Govern de la Societat.
c) Satisfer les quotes ordinàries o extraordinàries que per a cada exercici fixe
l'Assemblea General de Socis.
d) Cuidar amb la deguda diligència del Patrimoni de la Societat així com del bon
nom d'esta i de les Festes de Moros i Cristians d'Ontinyent evitant el perjudicar-lo
amb el seu comportament o actitud.
e) Exercir amb diligència i responsabilitat els càrrecs socials per als que fóra
designat o elegit.
f) En general seran obligacions dels socis totes les que es deriven de la normativa i
dels òrgans d'administració de la Societat.
Art. 10.- La condició de soci és personal i intransferible.
Art. 11.- Podran ser admesos com a socis totes les persones que així ho sol·liciten.
L'admissió de nous socis quedarà al criteri de la Junta de Govern de la Societat de
Festers. El soci que sol·licite la seua admissió en la Societat, estarà obligat a
satisfer la quota en curs de l'any de la sol·licitud.
Art. 12.- La Societat de Festers estableix unes quotes econòmiques anuals per als
socis segons els següents grups de cotització:
a) Socis de 14 i 15 anys inclusivament, el 25% de la quota anual.
b) Socis de 16 i 17 anys inclusivament, el 50% de la quota anual.
c) Socis de 18 i 19 anys inclusivament, el 75% de la quota anual.
d) Socis majors de 20 anys inclusivament, el 100% de la quota anual.
d) Socis no festers, el 75% de la quota anual.
El pagament de les quotes serà exigit d'acord amb la vigent legislació civil. La
inclusió dels socis en les respectives categories s'efectuarà prenent com a
referència el compliment de l'edat dins de cada any natural.
Art. 13.- S'estableixen unes quotes especials per als socis que ostenten la condició
de jubilats. Estes quotes equivaldran al 50% de la quota anual.
El pagament de les quotes serà exigit d’acord a la legislació civil vigent. La
inclusió dels socis en aquesta categoria es realitzarà tenint com a referència el
compliment de l’edat mínima de jubilació que assenyale la legislació vigent dins
de cada any natural.
Art. 14.- Les quotes ordinàries que la Societat establisca per a cada exercici seran
exigibles als socis dins del primer trimestre de cada any natural, havent de ser
satisfetes, en tot cas, abans del 30 de juny de cada any. Tanmateix podrà perdre la
condició de soci el que, a requeriment posterior de la Societat, no abonara la quota
establida.
Igual tractament tindran les quotes extraordinàries que en cada cas acorde
establir la Societat.
Art. 15.- El soci que intencionadament causara algun deteriorament en els béns i
servicis de la Societat, serà responsable directe i estarà obligat a rescabalar
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econòmicament a la Societat. Quan el causant fóra menor d'edat, les
responsabilitats recauran i podran ser exigides a qui corresponga d'acord amb la
legislació civil vigent.
Art. 16.- El cessament dels socis es podrà produir:
1.- Per baixa voluntària, per mitjà de notificació expressa del soci.
2.- Per sanció estatutària o reglamentària.
3.- Per defunció.
Art. 17.- En la secretaria de la Societat es disposarà d'un registre d'entrada en què
els socis podran presentar per escrit les seues reclamacions o suggerències en
temes referents a la Societat, les quals seran considerades per la Junta de Govern,
hauran de ser contestades dins dels seixanta dies naturals des de la data de la seua
presentació.
Art. 18.- La Junta de Govern de la Societat de Festes podrà concedir títols de
socis transeünts a aquelles persones no residents en la nostra ciutat. Este títol
s'atorgarà amb els drets i deures que per a cada cas s'especifique.
Art. 19.- Com a facultat especial dels socis, podran celebrar reunions en els locals
de la Societat, sent preceptiva la sol·licitud d'esta utilització a la Presidència o a la
Junta de Govern i el sol·licitant o sol·licitants en seran responsables. L'objecte
d'estes reunions no podrà estar en contradicció amb l'objecte social de la Societat
de Festers.

TÍTOL TERCER
DELS FONS DE LA SOCIETAT. RÈGIM D'INGRESSOS
Art. 20.- En el moment de la seua constitució, la Societat de Festers no tenia
patrimoni fundacional. Els fons de la Societat de Festers del Santíssim Crist de
l'Agonia d'Ontinyent queden constituïts pel Patrimoni de la Societat i les
aportacions dels socis en forma de quotes ordinàries o extraordinàries, així com
qualsevol altra aportació que s'acordara Reglamentàriament
Art. 21.- El Patrimoni de la Societat està constituït per:
a) Els immobles propietat de la Societat.
b) Els mobles, efectes i utensilis propietat de la Societat.
c) Els drets, servicis i concessions de què siga titular la Societat.
d) En general qualsevol element patrimonial que en el futur puga pertànyer a la
Societat, independentment del títol amb què ho haja adquirit.
Art. 22.- El règim d'ingressos de la Societat de Festers està compost pels següents
elements.:
a) L'import de les quotes ordinàries que els socis hagen de satisfer cada exercici
per aprovació en els pressupostos anuals en Assemblea General.
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b) L'import de les quotes extraordinàries que l'Assemblea General de Socis
autoritze per a l'atenció d'algun gasto excepcional.
c) L'import dels arrendaments de béns, servicis o concessions que siga titular la
Societat.
d) Les donacions que per qualsevol títol pogueren fer-se a la Societat i que la
Junta de Govern acceptara.
e) L'import de les subvencions que rebera la Societat de Festers de qualsevol
entitat, Organisme o persona en particular.
f) L'import de les vendes dels elements patrimonials de la Societat.
g) L'import dels ingressos financers que poguera tindre la Societat per la
imposició de capital propi a disposició i rendiment en entitats bancàries o
semblants.
h) L'import dels beneficis que s'obtinguen per l'organització de rifes o loteries per
part de la Societat.
i) Les taxes que sobre el joc o altres activitats recreatives acorde establir la Junta
de Govern.
j) Els beneficis resultants de l'organització d'espectacles de qualsevol classe per
part de la Societat.
k) En general, constituiran ingressos de la Societat qualsevol aportació econòmica
o en espècie que l'Assemblea acorde establir.
Art. 23.- La Junta de Govern elaborarà un pressupost anual ordinari i haurà de
sotmetre'l a l'aprovació dels socis en l'Assemblea General Ordinària.
En este pressupost figuraran totes les partides d'ingressos i gastos, inclús partida
referent a les quotes ordinàries i extraordinàries dels socis, amb les propostes de
modificació de les mateixes si les haguera. Estos pressupostos hauran de ser
aprovats al començament de cada exercici amb el vot a favor de la meitat més un
dels socis assistents a l'Assemblea General corresponent.
Així mateix s'haurà d'elaborar un pressupost extraordinari si sorgira algun
gasto o projecte que així ho aconsellara aprovant-se pels socis en la forma descrita
en el paràgraf anterior.

Art. 24.- La facultat d'acceptar donacions queda reservada a la Junta de Govern
de la Societat de Festers, així com el fixar els preus dels arrendaments de béns,
servicis i concessions de què siga titular la Societat.
Art. 25.- Atesos els fins de la Societat de Festers, el soci que causara baixa en la
mateixa per qualsevol raó, s'entén que fa expressa donació a la Societat de la part
que poguera correspondre-li en els béns patrimonials de la mateixa sense dret a
liquidació ni compensació de cap espècie.
Art. 26.- L'adquisició, alienació, i gravamen dels béns immobles de la Societat,
requerirà el previ acord dels socis adoptat en Assemblea General Extraordinària
convocada a l'efecte per majoria de vots no inferior als dos terços dels assistents.
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L'alienació, a més, es durà a terme pel sistema de subhasta o licitació publica.
Art. 27.- L'adquisició, alienació i gravamen dels béns mobles, utensilis o elements
de distracció o decoració, quedarà a criteri de la Junta de Govern de la Societat.
Art. 28.- La Societat de Festers es dissoldrà per les causes previstes en l'article 17
de la Llei d'associacions.
Una vegada produïda la dissolució es procedirà a la liquidació de la
Societat per una comissió liquidadora que es nomenarà per l'Assemblea General
Extraordinària convocada a este efecte.
Quedarà fora de la liquidació tot el material donat al Museu Fester, que
serà cedit a les autoritats locals perquè el preserven i, en la mesura de les seues
possibilitats, continuen amb la tasca encetada per la Societat de Festers.
Practicada esta liquidació, el romanent líquid que quedara dels béns
patrimonials de la Societat serà entregat al Sr. rector de Sant Carles perquè siga
aplicat al culte del Santíssim Crist de l'Agonia.

TÍTOL QUART
DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT
Art. 29.- La Societat és regida i administrada per l'Assemblea General de Socis i
per la Junta de Govern de la Societat.
CAPÍTOL PRIMER:
DE LES ASSEMBLEES GENERALS DE SOCIS
Art. 30.- L'Assemblea General de Socis és el màxim òrgan de decisió de la
Societat i estarà format per la reunió de socis que estiguen al corrent de les seues
obligacions econòmiques socials, en Assemblea vàlidament convocada i
constituïda.
Les reunions de les Assemblees Generals de Socis seran presidides pel
President de la Junta de Govern, actuant com a secretari, el secretari d'esta última.
Els acords adoptats vàlidament seran obligatoris per a tots els socis, inclús
per als no assistents i per als que, havent assistit hagueren votat en contra, en
minoria o s'hagueren abstingut.
Art. 31.- Les Assemblees Generals podran ser Ordinàries o Extraordinàries. Les
ordinàries se celebraran dins del primer mes de cada exercici i en elles es tractaran
necessàriament els assumptes que figuren en els presents Estatuts que siguen de la
seua competència.
Seran extraordinàries totes les altres que se celebren en la Societat a
instància de la pròpia Junta de Govern o d'un nombre de socis que representen
almenys un deu per cent. Estos últims ho sol·licitaran si és procedent, a la Junta de
Govern, expressant l'assumpte o assumptes que vulguen tractar en l'orde del dia.
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Art. 32.- La convocatòria de les Assemblees Generals es farà sempre per a dia
festiu, utilitzant per a esta finalitat el tauler d'anuncis de la Societat i es remetrà a
cadascun dels socis i a les comparses una circular. Així mateix la convocatòria
també es podrà publicar a través dels mitjans de comunicació.
En qualsevol cas la convocatòria es realitzarà amb quinze dies d'antelació.
No obstant si l'objecte de l'Assemblea General fóra la convocatòria i celebració
d'eleccions a la Presidència, la convocatòria es realitzarà amb trenta dies
d'antelació.
Art. 33.- Quan la convocatòria siga per a Assemblea General Extraordinària, en
l'orde del dia hauran de fer-se constar expressament els assumptes que es
tractaran, sense que es puguen discutir o aprovar cap altre dels allí anunciats.
Art. 34.- Per a la validesa de les Assemblees Generals, a més dels requisits de
convocatòria en temps i forma, es requerirà la presència d’almenys la meitat dels
socis en primera convocatòria. De no concórrer esta majoria se celebrarà
l'Assemblea en segona convocatòria, mitja hora després de la primera citació, en
este cas quedarà vàlidament constituïda l'Assemblea siga qual fóra el nombre de
socis assistents.
Art. 35.- Serà competència de les Assemblees Generals Ordinàries:
a) L'aprovació pels socis dels comptes de l'exercici anterior.
b) L'aprovació pels socis del Pressupost per a eixe exercici presentat per la Junta
de Govern amb les modificacions, si les haguera, de la quota ordinària o amb
l'establiment de les extraordinàries que hi haguera lloc.
c) Qualsevol altre assumpte que no estiga reservat explícitament en els presents
Estatuts a l'Assemblea General Extraordinària.
Art. 36.- Serà competència de l'Assemblea General Extraordinària:
a) Els assumptes a què es referix l'article 26 dels presents Estatuts.
b) Els assumptes a què es referisca la sol·licitud de convocatòria d'Assemblea
General Extraordinària d'acord amb el que disposa el segon paràgraf de l'article 31
dels presents Estatuts.
c) La renovació estatutària de la Junta de Govern per la finalització del mandat de
la mateixa establit en l'article 49 dels presents Estatuts, que se celebrarà dins del
quart trimestre de l'any natural en els anys que procedisca la renovació de la Junta.
d) La renovació per mitjà d'eleccions de la Junta de Govern de la Societat de
Festers si esta fóra deguda a les causes assenyalades en els articles 52 i 53 dels
presents Estatuts.
e) L'aprovació de la modificació dels presents Estatuts.
Art. 37.- Tots els socis tindran dret a fer ús de la paraula i exposar el seu criteri en
les Assemblees Generals.
Art. 38.- El president de la Societat de Festers o qui actue en el seu nom dirigirà
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les Assemblees Generals a fi de mantindre en tot moment l'orde i la claredat de les
exposicions així com l'orde disciplinari, concedint o retirant l'ús de la paraula.
El president de la Societat podrà suspendre, per causa justificada, la
celebració de l'Assemblea General amb el compromís de continuar-la en el dia
festiu immediat al de la suspensió.
Art. 39.- De totes les Assemblees Generals s'alçarà la corresponent acta pel
Secretari o qui actue en el seu nom, en el llibre d'actes de les Assemblees
Generals, la qual haurà de ser aprovada pels socis en la pròxima Assemblea
General que se celebre.
CAPÍTOL SEGON:
DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA SOCIETAT
Art. 40.- La Junta de Govern de la Societat de Festers és el màxim òrgan
d'administració i direcció. Estarà composta pels següents membres:
a) Un president.
b) Un vicepresident.
c) Un secretari.
d) Un tresorer.
e) Un representant dels socis no Festers.
f) Un màxim de set vocals que seran els responsables de les diverses
comissions de treball.
g) Un representant per cada una de les comparses que participen en les
Festes de Moros i Cristians que existisquen en eixe moment.
h) L'Assessor Religiós, amb veu però sense vot.
i) El cronista de la Societat, amb veu però sense vot.
j) L’assessor musical, amb veu però sense vot.
k) El director del Museu Fester, amb veu però sense vot.
En cas que , com a conseqüència d’alguna situació excepcional, ja siga
una commemoració o l’organització d’alguna activitat o esdeveniment
extraordinari, fóra necessària la incorporació d’algun membre més a la junta de
govern, el president quedarà facultat, prèvia autorització de l’assemblea general
de socis, per a incorporar un segon vicepresident i fins a dos vocala. Aquestos
nous càrrecs formaran part de la junta de govern amb veu però sense vot.
Art. 41.- Els càrrecs de la Junta de Govern de la Societat de Festers, una vegada
acceptats, tindran la consideració d'obligatoris, honorífics i gratuïts.
Art. 42.- Són elegibles i/o designables per a la Junta de Govern de la Societat tots
els socis majors d'edat en possessió dels drets de sufragi actiu regulat en l'apartats
“c” i “d” de l'article 8 dels presents Estatuts.
Art. 43.- Per a reunir-se en sessió la Junta de Govern, haurà de precedir
convocatòria personal expedida amb quaranta-huit hores d'antelació, a tots els
components de la Junta.
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En la convocatòria de les reunions de la Junta de Govern haurà de constar
indicació detallada de l'orde del dia de la reunió. Per a celebrar vàlidament la
reunió i prendre acords en la mateixa serà necessària la presència de la meitat mes
un dels components de la Junta de Govern, excepte si l'assumpte a tractar
necessita, per mandat exprés dels Estatuts, mes àmplia concurrència.
Art. 44.-Serà competència de la Junta de Govern de la Societat de Festers:
1).- Organitzar les Festes de Moros i Cristians d'Ontinyent d'acord amb el
disposat en els presents Estatuts i en les normes de rang inferior que
existisquen.
2).- Convocar les Assemblees Generals Ordinàries o Extraordinàries que hi
haja lloc.
3).- Decidir en els casos d'admissió, baixa o expulsió dels socis.
4).- Cuidar de la conservació dels immobles i mobles de la Societat.
5).- Determinar l'adquisició, i/o alienació dels béns mobles de la Societat.
6).- Les contractacions de tota classe que necessite la Societat de Festers.
7).- Organitzar i reglamentar el relatiu als jocs recreatius, premsa i la resta
de distraccions dels Socis, així com activitats culturals, esportives o
recreatives i espectacles compatibles amb l'objecte social.
8).- Administrar els fons de la Societat amb l'obligació d'ajustar-se al
Pressupost aprovat per l'Assemblea General de Socis, havent de donar
compte de l'administració d'estos, al cap de l'exercici a la referida
Assemblea.
9).- La interpretació dels presents estatuts.
10).- Vetlar per l'estricta observança dels presents Estatuts i de les normes
de rang inferior de la Societat i resoldre les qüestions que no estigueren
expressament previstes en els mateixos.
11).- Promoure la modificació dels textos legals de la Societat de Festers.
En tot cas, la proposta de modificació haurà de ser sotmesa a aprovació
dels socis en Assemblea General Extraordinària convocada a l'efecte.
12).- En general, quantes funcions o atribucions no estiguen expressament
encomanades a l'Assemblea General de Socis.
13) Controlar la gestió de la junta rectora del Museu Fester.
Art. 45.- Els càrrecs de vicepresident, secretari, tresorer, representant dels socis
no Festers, més els set vocals a qui es referix l'apartat “f” de l'article 40 dels
presents Estatuts, seran designats directament pel president de la Societat de
Festers, el qual estarà facultat, en tot moment, per a revocar els seus nomenaments
i substituir-los per altres persones.
El cronista de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia serà
nomenats per la junta de govern a proposta del president.
L’assessor musical de la Societat de Festers del Santíssim Crist de
l’Agonia serà nomenats per la junta de govern a proposta del president.
El director del Museu Fester de la Societat de Festers del Santíssim Crist
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de l’Agonia serà nomenats per la junta de govern a proposta del president.
Estos càrrecs tindran la mateixa duració que el càrrec de president i les
seues funcions acabaran quan finalitze el mandat del president.
L'assessor religiós haurà de ser necessàriament el sacerdot adscrit com a
rector a la parròquia de Sant Carles, seu de la imatge del Santíssim Crist de
l'Agonia, en l'honor de la qual se celebren les Festes de Moros i Cristians.
Art.: 46. Els membres de la Junta de Govern a qui es referix l'apartat “g” de
l'article 40 dels presents Estatuts, seran nomenats directament per les respectives
comparses. Estes hauran de comunicar la identitat del representant al President
abans dels trenta dies següents a l'elecció d'este últim.
Si dins d'este termini la comparsa no haguera comunicat al president la
identitat del seu representant, serà requerida perquè en l'improrrogable termini de
huit dies naturals comunique definitivament el nom del representant.
Transcorregut este últim termini sense nomenament, el President quedarà facultat
per a nomenar d'ofici a un representant que en tot cas serà ser membre de la
comparsa en qüestió.
Este càrrec tindrà una duració de tres anys, però podrà ser reelegit
indefinidament. No obstant això, i per causes que la comparsa entenga com
justificades, el representant podrà ser canviat en qualsevol moment amb l’únic
requisit que es faça saber esta renovació a la Junta de Govern donant a conéixer el
nom del nou representant.
Art.: 47.- Tots els càrrecs de la Junta de Govern de la Societat de Festers podran
ser reelegits indefinidament.
CAPÍTOL TERCER:
DEL PRESIDENT
Art.: 48.- El president de la Societat de Festers i de la Junta de Govern és el
màxim responsable de la mateixa en ús de les funcions que li atribuïxen els
presents Estatuts respecte a les competències de la Junta de Govern i de
l'Assemblees Generals. Tindrà en tot moment les facultats i atribucions que li
conferixen els presents Estatuts i les normes de rang inferior de la Societat.
Queda facultat en tot moment per a resoldre qualsevol qüestió que exigisca
una solució immediata i que afecte a la vida interna de la Societat o durant els
actes per ella organitzats, sent vàlida la seua resolució, però haurà de sotmetre-la
al criteri de la immediata Junta de govern o Assemblea General de Socis, segons
la transcendència del cas i dins de l'esperit dels presents Estatuts i del Reglament
de Festes.
Art. 49.- El càrrec de President tindrà una duració de tres anys i serà elegit
directament per tots els socis amb dret a vot en l'Assemblea General que a l'efecte
es convoque.
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Podran presentar-se al càrrec de President de la Societat de Festers, tots els
socis majors d'edat que tinguen acreditada una antiguitat de deu anys. Cada
candidatura serà referendada per la firma de cinquanta socis en actiu, i podrà ser
presentada fins a quinze dies abans de la data de la celebració de la corresponent
Assemblea General Extraordinària Electoral.
Art. 50.- L'elecció del President de la Societat s'efectuarà d'acord amb les normes
disposades en els presents Estatuts i les normes Electorals que s'adjuntan als
mateixos com annex número u.
El President elegit en les eleccions prendrà possessió del seu càrrec en
l'Assemblea General Ordinària que, segons l'article 31, haurà de celebrar-se en el
mes de novembre següent, després de la dació de comptes per part del President
que ix. No obstant això, si les eleccions hagueren sigut degudes a la causa prevista
en l'article 52 de1s presents Estatuts, la presa de possessió serà immediata a la
proclamació oficial dels resultats de les votacions.
Art. 51.- Quan en aplicació dels presents Estatuts procedisca la renovació del
càrrec de President, s'obrirà per part de la Junta de Govern de la Societat el
corresponent període electoral ,i es constituiran els òrgans que dirigiran les
eleccions d'acord amb el que disposen les normes electorals.
Art. 52.- Si un President no acabarà el seu mandat presidencial per presentació de
voluntària dimissió acceptada per Junta de Govern, esta dimissió produirà els
següents efectes:
1).- Amb el President automàticament dimitiran tots els càrrecs de la Junta de
Govern de la Societat que siguen de lliure elecció pel propi President. No obstant
això continuaran en les seues funcions administratives el Secretari i el Tresorer de
la Societat fins que haja sigut nomenat el nou president de la Societat.
2).- Els membres de la Junta de Govern representants de les comparses i el
representant dels Socis no Festers es constituiran en Comissió Gestora amb la
missió de convocar unes eleccions de les quals haurà d'eixir un nou president
d'acord amb el mecanisme disposat en els present Estatuts.
Esta Comissió Gestora estarà presidida pel representant de les comparses
de major edat, actuant com a secretari, el representant de les comparses amb
menor edat.
Art. 53.- En el cas que el cessament del President estiguera motivat per alguna
circumstància de força major que li sobrevinguera, li substituirà en el càrrec el
Vicepresident de la Societat amb la vigent Junta de Govern per a finalitzar el
mandat fins a l’acabament de l'exercici en què es va produir el cessament, amb
l'obligació de convocar eleccions en l'últim trimestre d'eixe any.
Art. 54.- En el cas que després de convocades vàlidament les eleccions no
s'haguera elegit un president, bé per falta de candidats o bé perquè estos es
retiraren o no foren acceptats per la Junta Electoral, els membres de la Junta de
Govern representants de les comparses i el representant dels Socis no Festers, es
constituiran en Comissió Gestora amb la finalitat de presentar a l'Assemblea
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General en el termini d'un mes, un candidat a la presidència, el qual, si és admés,
serà proclamat president de la Societat de Festers.
CAPÍTOL QUART:
ALTRES CÀRRECS DE LA JUNTA DE GOVERN
Art. 55.- El Vicepresident de la Societat de Festers serà la persona que exercisca
la funció de President en absència del mateix o en la seua col·laboració quan
expressament siga requerit pel propi President.
Art. 56.- El Secretari de la Societat serà l'encarregat de portar sengles llibres
d'actes en què reflectira els acords Assemblees Generals i els de les Reunions de
la Junta de Govern, així com el llibre d'honors de la Societat i el d'infraccions i
sancions.
Serà l'encarregat del bon funcionament de la Secretària de la Societat i
firmarà les paperetes de convocatòria de l'Assemblea General i de les de Juntes
Govern que s’acorde celebrar.
Art. 57.- El Tresorer de la Societat serà l'encarregat de portar la comptabilitat
general de la Societat i especialment queda encarregat de:
1).- Controlar el cobrament de les quotes ordinàries o extraordinàries que en cada
exercici s'establisca.
2).- Donar compte a la Junta de Govern dins dels trenta dies següents a cada
trimestre, de l'estat de comptes de l'anterior.
3).- Efectuar els pagaments que ordene el President amb la intervenció del
secretari i, si és procedent, amb el vistiplau de la Junta de Govern o l'Assemblea
General.
4).- Elaborar cada exercici un pressupost d'ingressos i despeses.
5).- Presentar a l'Assemblea General de Socis el resultat econòmic i balanç de
l'exercici anterior per a sotmetre'l a la seua aprovació.
Art. 58.- Correspon al Cronista redactar anualment la crònica de les Festes de
Moros i Cristians i la resta d'actes de la Societat, arreplegant els successos succeïts
en el seu desenrotllament que presentarà a la Junta de Govern per a la seua
aprovació i posterior transcripció als llibres corresponents.
Informarà i assessorarà la Junta de Govern en qüestions històriques
relatives als fins de la Societat.
Correspon a l'assessor musical informar i assessorar la junta de govern en
tot allò relacionat amb els aspectes musicals de les festes de Moros i Cristians.
Correspon Al director del Museu Fester redactar, anualment, ua crònica
explicativa de tot allò relacionat en amb el Museu Fester: activitats, exposicions,
reformes... que presentarà a la junta de govern per ala seua informació.
Art. 59.- Correspon a l'Assessor Religiós informar i assessorar
Govern en qüestions pròpies del seu ministeri.

la Junta de

Art. 60.- Els altres càrrecs de la Junta de Govern tindran les funcions i facultats
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que per a cada cas arbitre el President de la Societat.
TITOL CINQUÉ:
DEL MUSEU FESTER.
Art. 61.- La Societat té entre els seus objectius la creació i manteniment d’un
“Museu Fester” amb el qual es faça conéixer la festa de Moros i Cristians
d’Ontinyent a nivell nacional i internacional.
Donant compliment a aquest objectiu, el 9 de novembre de 2001
s’inaugurà el Museu Fester que està ubicat en dependències de la Societat de
Festers. Esta institució naix sense capacitat jurídica pròpia independent de la
Societat de Festers i, de la mateixa manera, no té capacitat d’obrar al marge
de la junta de govern que nomenarà una junta rectora que s’encarregarà
de la gestió del museu. Segons l’article 44.13, serà funció de la junta de govern
controlar la gestió de la junta rectora del Museu Fester.

Art. 62.- La junta de govern de la Societat de Festers ha desenvolupa un
reglamento intern del Museu Fester amb el qual s’estableixen les normes i
directrius sota les quals ha d’organitzar-se i regir-se el museu.

Art. 63.- La junta de govern de la Societat de Festers nomenarà, a
proposta del president, una junta rectora que s’encarregarà de la gestió del
museu. Segons l’article 44.13, serà funció de la junta de govern controlar la
gestió de la junta rectora del Museu Fester.
El càrrec dels components de la junta rectora tindrà la mateixa
duració que el càrrec del president i finalizarà en l es s eu es funcions quan
el president finalitze el seu mandat.
TÍTOL SISÉ:
EXERCICIS SOCIALS
Art. 64.- L'exercici social començarà el dia u de novembre i finalitzarà el dia
trenta-un d’octubre de cada any. A este període s'ajustaren totes les actuacions de
la Societat de Festers.
TÍTOL SETÉ:
RÈGIM SANCIONADOR
Art. 65.- Constitueix infracció l'incompliment per part dels festers o de les
Comparses d'allò que s'ha assenyalat en el Reglament de Festes i en els Estatuts de
la Societat, així com l'incompliment de les decisions preses en Junta de Govern o
en Assemblea General de Socis
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Art. 66.- El Reglament de Festes a què es referix l'article 62, contindrà els detalls
per a la millor organització de les Festes de Moros i Cristians i l'èxit dels fins de la
Societat de Festers. Regularà també les infraccions al seu règim intern i les
sancions que d'això es puguen derivar.
Art. 67.- Contra la sanció podrà interposar-se recurs per escrit, el qual es
presentarà en el termini de quinze dies hàbils en el registre d'entrada de la
Societat. La Junta de Govern remetrà tot l'expedient a les vint-i-quatre comparses
perquè estes decidisquen en el termini d'un mes, tenint en compte que la no
contestació suposa que s'està d'acord amb la decisió de la Junta. La resolució que
adopten la majoria de les comparses serà inapel·lable.

TÍTOL HUITÉ:
HIMNE OFICIAL DE LA FESTA DE
MOROS I CRISTIANS D’ONTINYENT
ART. 68.- S’atorga a la marxa mora Chimo, composta en l’any 1964 per José
María Ferrero Pastor, la condició d’himne oficial de la festa de Moros i Cristians
d’Ontinyent.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les normes de caràcter estatutari que tinguera la
Societat de Festers amb anterioritat a la data de l'aprovació dels presents Estatuts
per l'Assemblea General de Socis.
DISPOSICION FINAL
Règim supletori general. En tot el no regulat expressament en els presents
Estatuts, seran d'aplicació les normes generals contingudes en la Llei Orgànica
1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació.

Certificat :
D. Manuel Requena Collado, Secretari de la Sociedad de Festers del Santíssim
Crist de la Agonia als qual es refereixen estos Estatuts,
CERTIFICA:
Que els presentes Estatuts han siguts modificats per acord de la Assemblea
General Extraordinària de socis de data de 23 de novembre de 2014.
Vist-i-plau
Antonio J. Morales Ferrero
President

Manuel Requena Collado
Secretari
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