JOVENTUTS MUSICALS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

ESTATUTS DE L’ ASSOCIACIÓ JOVENTUTS MUSICALS
DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
TITOL I: DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL I: DENOMINACIÓ, FINALITATS I ESTRUCTURA

Art. 1 Denominació
Joventuts Musicals de Sant Cugat del Vallès es constitueix com a Associació Local de
Joventuts Musicals integrada a “Joventudes Musicales de España” (JME), que és un moviment
adscrit, segons autorització del Consell de Ministres, comunicat a l’Associació per la Direcció General
de Política Interior del Ministeri de Governació el 14 d’abril de 1967, a la FEDERATION
INTERNATIONALE DES JEUNESSES MUSICALES (FIJM).
Joventuts Musicals d’España va ser declarada Associació d’Utilitat Pública per acord del
Consell de Ministres en la sessió del 18 de Gener de 1974.

Art. 2 Finalitats
Constitueix la finalitat social principal “agrupar a la joventut per al coneixement, conreu,
foment i difusió de la Música en especial i de les Arts en general”.
Per a la realització d’aquestes finalitats l’entitat podrà organitzar concerts, recitals, audicions,
sessions pedagògiques, coloquis, concursos, editar publicacions audiovisuals,etc i en general
qualsevol activitat que contribueixi al millor compliment de les seves fites socials.
L’Associació Joventuts Musicals de Sant Cugat del Vallès és una associació cultural sense
ànim de lucre.
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Art 3. Estructura.
Joventuts Musicals de Sant Cugat del Vallès s’estructura com a Associació Local dins
l’organigrama de Joventuts Musicals que té les següentes entitats amb personalitat jurídica pròpia i
integrades en el moviment d’àmbit estatal i internacional:
-

Associacions Locals de Joventuts Musicals (que duen el nom de la respectica seu social).
Federacions Territorials de Joventuts Musicals (que poden adaptar-se a l’àmbit territorial
d’una Comunitat Autònoma de l’Estat o a qualsevol altre).
Confederació de Joventuts Musicals d’Espanya (que agrupa a totes les Entitats existents a
l’Estat).

Art. 4 Principis.
Joventuts Musicals de Sant Cugat del Vallès fonamenta la seva actuació en els següents principis:
- Caràcter artístic i pedagògic sense ànim de lucre.
- Independencia i eliminació de tota discriminació política, social, religiosa, racial, sexual i
lingüística.
- Consideració de l’accés a la Música com a dret fonamental de l’home.

Art. 5 Ús del nom.
L’Asociació Local de Joventuts Musicals de Sant Cugat del Vallès, com a entitat agrupada a Joventuts
Musicals podrà emprar la denominació “Joventuts Musicals”, i es compromet a renunciar-hi en el cas
que li fossin suspesos els seus drets o per causa de disolució de l’associació.

Art. 6.
L’Associació Local de Joventuts Musicals de Sant Cugat del Vallès com a entitat integrada a
Joventuts Musicals es regirà pels presents Estatuts, pels acords vàlids presos per la pròpia
Assemblea i Organs Directius i per les disposicions de caràcter general sobre el règim d’Associacions.
Per al seu funcionament intern podrà dictar un Reglament de Règim Intern tot desenvolupant aquests
Estatuts i sempre que no entrin en contradicció o oposició als mateixos.

JOVENTUTS MUSICALS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

TITOL II :DE LES ASSOCIACIONS LOCALS DE JOVENTUTS MUSICALS
CAPÍTOL I : PRINCIPIS GENERALS
Art.7 Caràcter, personalitat, domicili i durada.
Les Associacions locals de Joventuts Musicals són Associacions Civils i constitueixen l’entitat
bàsica de l’estructura del moviment de “Joventudes Musicales”, per al compliment dels fins
assenyalats a l’Art. 2 d’aquests Estatuts.
El domicili de l’Associació Local de Joventuts MuSicals a Sant Cugat del Vallès es fixa al local
en planta baixa del n. 2 de la Pça. d’en Coll de Sant Cugat del Vallès.

Art. 8 Durada i àmbit territorial.
L’Associació Local de Joventuts Musicals a Sant Cugat del Vallès es constitueix per temps
indefinit i el seu àmbit territorial coincidirà amb el terme municipal de Sant Cugat del Vallès.

CAPÍTOL II: ASSOCIATS
Art. 9 Admissió, classes i quotes.
Podran ser socis de l’Associació Local de Joventuts Musicals de Sant Cugat del Vallès les
persones que ho sol.licitin per escrit, expresant el nom, cognoms, data de naixement, professió i
domicili, acceptant aquests Estatuts i les seves fites.
L’admissió correspondrà a la Junta Directiva.
Podran existir les següents categories d’associats:
- Infantils (nens i nenes en edat escolar).
- Numeraris (fins els 30 anys)
- Protectors (des dels 31 anys)
- I de qualsevol altre classe que la Junta Directiva proposi.
L’assignació i distribució de quotes podrà fer-se en cada cas a l’Assamblea local respectiva. Podrà
haver socis sense quota només en el cas de socis honoraris o quan per la seva col.laboració amb
l’Associació se’n facin mereixedors a judici de la Junta Directiva.

Art. 10 Drets i deures.
Els socis tindran els següents drets i deures:
Drets:
-Assistir a tots els actes organitzats per Joventuts Musicals d’Espanya.
-Intervenir, els numeraris i protectors, a les deliberacions i votacions de l’Assemblea Local.
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-Ser triats, els numeraris amb majoria d’edat i els protectors, per a desenvolupar càrrecs a
totes les Juntes, Consells i Comissions de Joventuts Musicals d’Espanya.
-Gaudir de les aventatges que l’associació pugui obtenir per als seus membres en els serveis
i activitats d’altres Associacions o Organitzacions d’àmbit estatal i internacional.
- Impugnar, els numeraris majors d’edat i els protectors, els acords i actuacions dels òrgans
de govern de l’Associació, que siguin contraris als Estatuts, dins del plaç de 40 dies des de la
seva adopció i pels tràmits de l’ordenament jurídic vigent.
Deures:
-Abonar puntualment les quotes ordinaries i extraordinaries que es fixin vàlidament.
-Complir amb els presents Estatuts i no comprometre amb la seva actuació el bon nom de
l’Associació ni entorpir l’organització d’activitats.

Art.11 Pèrdua de la qualitat de soci.
La condició de soci es perdrà per:
- Petició expressa de l’interessat.
- Falta en el pagament de les quotes de tres mensualitats.
- Contradir aquests Estatuts o perjudicar els interessos i fins de l’Associació.
Procediment de règim disciplinari
-L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les
seves obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions
corresponents poden anar des d’una petita amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el
que estableixi el règin intern.
-El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o
comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa
la resolució final, amb audiència prèvia de la persona presumptament infractora. La resolució final,
que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern.
-Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol.licitar
que s’hi pronuncïi l’assamblea general, que les confirmarà o bé acordarà les resolocions de
sobreseïment oportunes.

Art. 12 Fitxer i llibre-registre de socis.
L’Associació Local de Joventuts Musicals de Sant Cugat portarà un fitxer i llibre-registre d’associats,
en els que hi constaran les dades de la sol.licitud i , en el seu cas, els càrrecs que ostenten a les
Juntes respectives.
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CAPÍTOL III: ÒRGANS DE GOVERN
Art.13
Són òrgans de govern de l’ssociació Local:
-l’Assamblea Local
-La Junta Directiva

Art. 14 Assemblea Local
-L’Assemblea Local és l’òrgan suprem i d’expressió de la voluntat general de l’Associació. Està
integrada per tots els socis i adoptarà els seus acords per majoria simple dels socis presents o
debudament representats, excepte en els cassos que s’exigeixin majories especials.
-Les Assemblees seràn Ordinàries i Extraordinàries.

Art 15. Facultats de l’Assemblea Local Ordinària.
Són les següents:
-Examinar i aprobar, en el seu cas, la Memòria Anual de la Junta Directiva.
-Aprobar el pressupost anual d’ingressos i despeses, i les quotes ordinàries i extraordinàries
proposades per la Junta Directiva, així com l’estat de comptes de l’exercici anterior.
-Triar la Junta Directiva.

Art 16. Facultats de l’Assemblea Local Extraordinària
Són les següents:
- Triar o confirmar els membres de la Junta Directiva quan es tracti de vacants produides abans de
finalitzar el manament d’aquesta. Els triats ho seràn fins a completar el plaç restant fins el proper
nomenament.
- La modificació dels Estatuts que, en tot cas, hauran de respectar els principis generals bàsics del
moviment de Joventuts Musicals i les estructures que recullen els Estatuts Generals,
- La disposició,cessió o liquidació de bens.
- La disolució de l’entitat.
Per als supòsits contemplats en els tres darrers apartats s’exigirà el quorum específic de les dues
terceres parts dels assistents.

Art. 17.
Les assemblees locals, tant Ordinàries com Extraordinàries, precisaran per a la seva
constitució vàlida de l’assistència de la Junta Directiva i de la meitat més u dels socis de l’entitat, en
primera convocatòria, o qualsevol nombre d’assistents en segona convocatòria. Entre ambdues hi
haurà d’haver una separació mínima de 1 hora.

Art 18.
L’Assemblea Local Ordinaria es reunirà necessariament durant el primer semestre de l’any
natural i serà convocada al menys amb quaranta cinc dies d’anticipació mitjançant notificació escrita,
que expressarà ademés l’Ordre del Dia. En tot cas aquesta Assemblea es celebrarà abans de
l’Assemblea Territorial de la Federació a la que pertany.
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Art 19.
L’Assemblea Local extraordinària es reunirà necessariament sempre que ho consideri
convenient la Junta Directiva o quan ho sol·liciti almenys la desena part dels socis inscrits, expressant
en la sol·licitud els assumptes a tractar. En aquest supòsit, l’Assemblea haurà de ser convocada per
la Junta Directiva i celebrar-se en el plaç màxim de 30 dies.

Art. 20.
Cada soci podrà conferir per escrit la seva representació a altre; però ningú podrà ostentar
més de dues representacions.

Art. 21.
La taula de les Assemblees Locals estarà constituïda per la Junta Directiva i seràn el
President i Secretari els que també ho siguin d’aquella.

Art . 22.
Els acords adoptats conforme als preceptes anteriors obligaran als socis, inclus als no
assistents, duent-se un llibre d’Actes que firmaran el President i el Secretari.

Art. 23 La Junta Directiva
La Junta Directiva estarà composta com a mínim per: President, dos Vicepresidents, Secretari
i Tresorer i hi podran haver un nombre de vocals proporcionat a les necessitats de l’Associació. Al
menys la tercera part dels membres de la Junta, i entre ells un Vicepresident, hauran de tenir menys
de 30 anys en el moment de la seva elecció.

Art. 24.
-

Per a l’elecció dels càrrecs podrà seguir-se qualsevols dels procediments següents:
Presentació de candidatures, previa comunicació de les mateixes a la Junta Directiva amb un
mínim de 48 hores d’anticipació.
Opció personal i aillada de cada càrrec.
Elecció d’un President amb facultat per a designar la resta de càrrecs. En aquest cas la facultat
primera de la Assemblea Extraordinaria que contempla l’Art. 16 no tindrà cap efecte ni serà
vàlida.

Art. 25
Els càrrecs de la Junta tindran una durada màxima de 4 anys, poguent ésser reescollits en
Assemblea a la fi del seu manament. Les vacants que puguin produir-se es cubriran provisionalment
per designació del President i,excepte en el supòsit previst en el 3er apartat de l’article 24,
l’Assemblea Local següent triarà els nous membres o confirmarà els designats provisionalment. En
tots aquests casos el manament de la Junta en ple es clourà al cap de 4 anys de la seva constitució
inicial. Els càrrecs Directius de l’Associació desenvoluparan els seus càrrecs gratuïtament sense
perjudici de poder ésser satisfetes per l’Associació les despeses degudament justificades que el
compliment dels seus càrrecs els comporti.
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Art 26.
La Junta Directiva es reunirà al menys un cop cada mes , i quan ho determini el President o
ho sol.licitin un mínim de tres membres de la mateixa. Els seus acords es prendran per majoria simple
i en cas d’empat, decidirà el President amb vot de qualitat.

Art 27.
-

Són facultats del President:
Ostentar la representació legal i gestió de l’Associació.
Presidir i convocar les reunions de les Aseemblees Locals i de la Junta Directiva.
Vetllar per les finalitats de l’associació i el seu compliment.
Acordar amb la Junta l’admissió de nous socis així com el cesament d’aquells que per les seves
actuacions mereixin ser expulasts.

Art . 28
Els Vicepresidents sustituiran per ordre al President en casos d’absència, malaltia o cesament
i ostentaran les funcions que en ells delegui el President.

Art 29.
Són facultats del Secretari:
-Coordinar les funcions de la Junta Directiva, en estreta col.laboració amb el President, i impulsar
les accions necessaries per al millor acompliment de les finalitats associactives.
-Complir les funcions de la secretaria de les Assemblees i juntes, cursant ordres de convocatòria,
fent les actes de les reunions i redactant els certificats dels acords amb el vist i plau del President.
-Portar i guardar els llibres, documents, fitxers i segells de l’Associació.

Art. 30.
Són funcions del Tresorer:
-Vetllar pels fons de l’Entitat i dur els llibres de comptabilitat.
-Preparar els balanços i presupostos per a la seva aprobació per l’Assemblea Local.
-Autoritzar amb el President la disposició de fons.
-Qualsevol activitat adreçada a la millora de la gestió econòmica i comptable de l’Associació.

CAPÍTOL IV: PATRIMONI I RÈGIM JURÍDIC
Art. 31.
El patrimoni serà variable, donada la naturalea i finalitats d’aquesta Associació, i es
comptabilitzarà per la diferència entre el seu actiu i el seu passiu. La quatitat i composició del
patrimoni de les Associacions Locals es reflexarà anualment en un Balanç de Situació.
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Art . 32.
Seran recursos de l’Associació:
- Les quotes dels associats.
- Els donatius o aportacions que rebi.
- Les herencies, llegats i donacions que es facin al seu favor.
- Les subvencions, ajuts o auxilis que rebi de l’Administració Estatal, de les Comunitats Autònomes
o Preautonòmiques, Provincial o Municipal, directament o a travès de les Federacions o
Associacions de JME quan així s’expressi aquesta subvenció o quan s’hagi sol,.licitat a travès
d’aquestes , i en general, de totes aquelles persones o institucions de caràcter públic o privat.
- Les recaudacions per concerts i qualsevol altre activitat que es realitzi.
- Els ingressos eventuals.

Art 33.
L’Associació Local de Joventuts Musicals de Sant Cugat del Vallès formularà un pressupost
anual d’ingressos i despeses, ajustat a l’exercici econòmic. La seva aprobació, així com l’Estat de
Comptes d’ingressos i despeses, correspondrà a l’Assemblea Local Ordinària.

CAPÍTOL V: DISSOLUCIÓ I LIQüIDACIÓ
Art .34 .
-

L’Associació Local de Joventuts Musicals de Sant Cugat del Vallès es disoldrà:
Per voluntat de l’Assemblea Local Extraordinària, mitjançant acord de les dues terceres parts dels
seus membres.
En els cassos previstos en la legislació vigent.

Art . 35.
Acordada la disolució, l’Assemblea Local Extraordinaria designarà dos socis liquidadors que,
juntament amb el President, Secretari i Tresorer, procediran a efectuar la liquidació, pagant deutes,
cobrant els crèdits i fixant l’haver liquit resultant si n’hi hagués.

Art. 36.
L’haver resultant, efectuada la liquidació i deixant coberts sempre els drets preferents
reconeguts que sobre bens concrets puguin tenir determinades persones o entitats, es posarà a
disposició de la Federació Territorial de Joventuts Musicals a la qual pertanyi, i en el seu defecte a la
Confederació de JME; en darrera instancia es posarà a disposició de les entitats benèfiques o
culturals de la seva pròpia seu social que compleixin finalitats anàlogues.

