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TÍTOL  PRIMER. – ASSOCIACIÓ I SOCIS 

 
CAPÍTOL  PRIMER. – CONSTITUCIÓ I FINALITATS DE L’ENTITAT 
 
Article 1.- Aquesta associació és una associació cultural i lúdica, sense ànim de lucre, dedicada 
a l’espectacle musical i integrada per gent de totes les edats (des de zero (0) anys fins a 
noranta-nou (99) anys). 
 
Article 2.- Els objectius de l’associació són: 

i. Poder fer un espectacle musical dins les festes del nostre poble dirigit a gent de totes 
les edats. 

ii. Integrar a la gent del poble en la vida cultural del mateix. 
iii. Organitzar tallers d’interpretació, de diferents estils de dansa, de maquillatge artístic, 

de vestuari, de perruqueria... 
iv. Promoure la convivència entre la gent del poble a través de totes les activitats que 

s’organitzin. 
v. Instaurar diversos actes culturals, gastronòmics, lúdics, entre altres en el calendari 

d’activitats anuals del poble. 
 
Article 3.- L’associació administra els seus béns i serveis. 
 
Article 4.- Les dades de l’associació són: 

Av. Pare Jaume Català, 42 
Cabrera de Mar (08349), Barcelona 
Telf: 678620838 

 
CAPÍTOL  SEGON. – MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ (DRETS I OBLIGACIONS) 
 
Article 5.- Hi ha dos tipus de membres. Els socis amb dret a vot i els socis col·laboradors (sense 
dret a vot). 
 
Són causes per ser donat de baixa de l’associació: 

i. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva 
decisió a la Junta Directiva sense el dret al retorn de la quota abonada. 

ii. No satisfer les quotes fixades. 
iii. No complir les condicions estatutàries. 

 
Article 6.- Les condicions per ser soci amb dret a vot són: 

i. Participar, activament, en l’espectacle ja sigui com a artista o com a col·laborador en 
l’organització i els actes que es facin durant l’any. 

ii. Estar vinculat al poble de Cabrera de Mar. 
iii. Pagar la quota anual fixada per l’Assemblea. 
iv. Comprometre’s amb l’associació i amb tots els actes que realitzi la mateixa. 
v. Ser acceptat per la Junta Directiva. 

vi. Ser major de 18 anys. 
 
Tota persona que participi activament en l’espectacle ha de ser soci 
 
Article 7.- Les condicions per ser soci col·laborador són: 

i. Pagar la quota anual fixada per l’Assemblea. 
ii. Ser acceptat per la Junta Directiva. 



iii. Són causes per ser donat de baixa de l’associació: 
1. Que ho decideixi la persona interessada que ha de comunicar per escrit la seva 
decisió a la Junta directiva sense el dret al retorn de la quota abonada. 
2. No satisfer les quotes fixades 
3. No complir les obligacions estatutàries. 
 

Article 8. – Els drets dels socis amb dret a vot són: 
i. Participar en l’elaboració i l’execució de l’espectacle i els actes complementaris. 

ii. Prendre part en les decisions de l’Assemblea amb el vot. 
iii. A ser informat quan es convoqui una Assemblea General ja sigui ordinària o 

extraordinària amb el temps establert en l’article 17. 
iv. A escollir i ser escollit membre de la Junta Directiva. 
v. A ésser escoltat abans de l’adopció de mesures disciplinàries. 

vi. A obtenir una còpia dels estatuts. 
 
Article 9.- Les obligacions dels socis amb dret a vot són: 

i. Pagar la quota anual fixada per l’Assemblea General. 
ii. Participar, activament, en l’espectacle ja sigui com a artista o com a col·laborador en 

l’organització i els actes que es facin durant l’any. 
iii. Comprometre’s amb l’associació i amb tots els actes que realitzi la mateixa. 
iv. Respectar les decisions preses per la Junta o per l’Assemblea General. 

 
Article 10.- Els drets dels socis col·laboradors són: 

i. Renunciar a la condició de soci col·laborador en el moment que es desitgi sense el 
dret al retorn de la quota abonada. 

ii. No poder ser escollits membres de la Junta directiva. 
iii. Ésser escoltats abans de l’adopció de mesures disciplinàries 

 
Article 11.- Les obligacions dels socis col·laboradors són: 

i. Pagar la quota anual fixada per l’Assemblea General. 
 
 

TÍTOL  SEGON. – ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 
 
CAPÍTOL  PRIMER. – ASSEMBLEA GENERAL 
 
Article 12. – L’Assemblea General està formada pels socis amb dret a vot. 
 
Article 13. – L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’associació i qui decreta els assumptes 
propis, per votació dels socis. 
 
Article 14. – Les facultats de l’Assemblea General són: 

i. Elecció de la Junta Directiva i control de les seves activitats. 
ii. Decidir i acceptar els continguts de l’espectacle i d’actes que es faran. 

iii. Aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anual. 
iv. Adoptar els acords per a la fixació de la quota de soci i les formes de pagament. 
v. Acordar la dissolució de l’associació. 

vi. Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n. 
vii. Conèixer les sol·licituds presentades per ésser soci o sòcia, i també les altes i les 

baixes dels associats/ades per una raó diferent a l’acomiadament. 
viii. Votar qualsevol proposta que la Junta Directiva plantegi. 



ix. Canviar els estatuts. 
 
Article 15. – L’Assemblea General ordinària es convocarà dues vegades a l’any, coincidint amb 
el primer i el tercer trimestre. 
 
Article 16. – La Junta Directiva o un 10% dels socis pot convocar tantes Assemblees com 
creguin convenient. 
 
Article 17. – La convocatòria de l’Assemblea General ordinària es farà als socis amb un mínim 
de quinze (15) dies d’antelació per mitjans electrònics i, en cas que un soci no disposi 
d’aquests mitjans, ho rebria mitjançant el correu ordinari. 
 
Article 18. – La convocatòria de l’Assemblea General extraordinària es farà als socis amb un 
mínim de quatre (4) dies d’antelació per mitjans electrònics i, en cas que un soci no disposi 
d’aquests mitjans, ho rebria via telefònica. 
 
Article 19. – La convocatòria, tant l’ordinària com l’extraordinària, especificarà el dia, l’hora i el 
lloc (en primera i en segona convocatòria, existint entre les dues convocatòries un mínim de 15 
minuts), així com els assumptes a tractar (ordre del dia). 
 
Article 20. – Les Assemblees seran presidides pel President, en el cas que aquest no hi sigui, la 
presidirà el vicepresident, i en absència d’aquests dos, qualsevol altre membre de la Junta 
Directiva, designat per la mateixa, no poden coincidir en una mateixa persona el càrrec de 
President i Secretari. 
 
Article 21. – El Secretari serà l’encarregat de redactar les actes de les Assemblees, i en 
absència d’aquests, ho farà qualsevol altre membre de la Junta. Aquestes actes seran firmades 
pel President, el Secretari i un (1) soci de l’Assemblea General. Aquestes hauran de constar en 
el llibre d’actes. 
 
Article 22. –Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acte de la 
sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. En l’acta hi ha de constar un extracte de les 
deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i el nombre de 
les persones assistents. 
 
Article 23. – L’Assemblea tindrà validesa si: 

i. Assisteix un 20% dels socis en la primera convocatòria i un 10% en la segona 
convocatòria. 

 
Article 24. – Cada soci tindrà un únic vot i podrà ser transferit a un altre soci mitjançant una 
autorització escrita amb noms, cognoms, DNI i signatura de qui delega el vot. 
 
Article 25. – Les votacions seran valides a partir de: 

i. Per canviar la junta sencera o un dels membres abans de que s’hagin complert els 
quatre (4) anys  serà necessària una nova candidatura i l’aprovació de dos terceres  
(2/3) parts de l’Assemblea General. 

ii. Per modificar aquests estatuts l’aprovació de dos terceres (2/3) parts de l’Assemblea 
General. 

iii. Per dissoldre l’associació caldrà un l’aprovació unànime de l’Assemblea General 
sempre que hi assisteixi més d’un 50% dels socis. 

iv. En el cas d’un recurs per expulsió  serà necessari un 60% per decidir si es porta a 
terme l’expulsió o no. 



v. Per les altres decisions que es prenguin serà necessari, només, que hi hagi més vots a 
favor que en contra. 

 
CAPÍTOL  SEGON. – JUNTA DIRECTIVA 
 
Article 26. – La Junta Directiva està formada exclusivament per socis amb dret a vot. 
 
Article 27. – La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. 
 
Article 28. – La Junta Directiva està constituïda per els següents membres: 

i. El President 
ii. El Vicepresident 

iii. El Secretari 
iv. El Tresorer 
v. Els Vocals: amb un mínim de dos (2) i un màxim de set (7) representants. 

 
Article 29. – Tots els càrrecs han de ser exercits per persones diferents. 
 
Article 30. – Els membres d’aquesta Junta seran elegits per l’Assemblea i han de ser associats i 
majors d’edat. 
 
Article 31. – La Junta serà renovada cada quatre (4) anys per l’Assemblea General sense 
perjudici de que puguin ser reelegits els membres vigents. El President de la Junta Directiva 
vigent fins aleshores serà l’encarregat de convocar les eleccions.  
 
Article 32. – Tot soci amb dret a vot pot presentar la seva candidatura de la següent manera: 

i. Hauran de ser presentades cinc (5) dies abans de la celebració de les eleccions amb 
nom i cognoms, per escrit a la Junta Directiva vigent. 

ii. No podran aparèixer càrrecs en la candidatura que no siguin els que marquen 
aquests estatuts. 
 

Article 33.- En cas de que no hi hagi cap candidatura abans dels dies que marquen l’article 32 
s’aplaçaran les eleccions un (1) mes. Abans d’acabar aquest mes hi haurà d’haver alguna 
candidatura. En cas de que, al finalitzar aquest mes, no hi sigui es dissoldrà l’associació per 
manca de Junta Directiva. 
 
Article 34.- Les votacions per elegir la nova Junta Directiva es realitzaran en una Assemblea 
General. Les votacions es faran en secret. 
 
Article 35.- Cada soci tindrà un únic vot i podrà ser transferit a un altre soci mitjançant una 
autorització escrita amb noms, cognoms, DNI i signatura de qui delega el vot. 
 
Article 36.- El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu 
mandat pot esdevenir-se per: 

i. Defunció o declaració d’absència per causes majors. 
ii. Incapacitat o inhabilitació. 

iii. Renúncia notificada a l’òrgan de govern. 
iv. Separació acordada per l’Assemblea General. 
v. Qualsevol altre que estableixi la llei o aquests estatuts. 

 



Article 37.- Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera 
reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l‘associació pot 
ocupar provisionalment el càrrec vacant. 
 
Article 38.- Les facultats de la Junta Directiva i funcions de cada membre són:  

i. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació de la manera més 
amplia possible. Així mateix, compleix les decisions preses per l’Assemblea General 
d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi. 

ii. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels 
organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos 
pertinents (funció de tota la Junta). 

iii. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació (funció de 
tota la Junta). 

iv. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els 
membres de l’associació han de satisfer (funció del Tresorer). 

v. Convocar les Assembles Generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi 
adoptin (funció del President) 

vi. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General 
perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent (funció del 
Tresorer) 

vii. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir (funció de tota la Junta). 
viii. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb 

normalitat (funció del tresorer i President). 
ix. Establir grups de treball (sempre aprovats per l’Assemblea General) per aconseguir 

de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació i autoritzar els actes que 
aquests grups projectin dur a terme sempre (funció de tota la Junta). 

x. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres 
persones, per aconseguir:  

a) Subvencions o altres ajuts (funció de tota la Junta). 
b) L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència o 

comunicació (funció de tota la Junta). 
xi. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o 

d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es 
determina a l’article 55 (funció del Tresorer, President i Vicepresident). 

xii. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne 
compte en la primera reunió de l’Assemblea General (funció de tota la Junta). 

xiii. Convocar qualsevol persona que es cregui necessari per aquesta Junta. 
xiv. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre 

òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament (funció de 
tota la Junta). 

 
Article 39.- La Junta Directiva convocada prèviament pel President/a o per la persona que el/la 
substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres 
decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre. 
 
Article 40.- La Junta Directiva s’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb 
aquest caràcter el President/a o bé si ho sol·licita  un cinquanta (50)% dels membres que la 
componen. 
 
Article 41.- La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb 
antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un (1) dels membres. 
 



Article 42.- Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que 
es convoquin, encara que, per causa justificada, poden excusar-se’n. L’assistència del 
President/a, Secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre. 
 
Article 43.- La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. 
 
Article 44.- La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses 
comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços (2/3) 
dels seus membres. 
 
Article 45.- Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser 
signats pel Secretari/ària i el President/a. 
 
 
CAPÍTOL  TERCER.- PRESIDÈNCIA I VICEPRESIDÈNCIA 
 
Article 46.- Són pròpies del president les funcions següents: 

i. Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de 
la Junta Directiva. 

ii. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva. 
iii. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat. 
iv. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva. 
v. Visar les actes i els certificats confeccionats pel Secretari/ària de l‘associació. 

vi. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el delegui 
l’Assemblea General o la Junta Directiva. 

 
Article 47.- El president/a es substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident/a o 
qualsevol altre membre de la Junta Directiva elegit per aquesta. En cap cas poden coincidir en 
una mateixa persona el càrrec de president/a i secretari/ària. 
 
CAPÍTOL  QUART.- SECRETARI I TRESORER 
 
Article 48.- El Tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com 
també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa, 
signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la 
Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel President/a, i ingressa el que sobra 
en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi. 
 
Article 49.- El Secretari/ària ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i 
signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar 
els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies. 
 

TÍTOL TERCER: EL RÈGIM ECONÒMIC 
 
Article 50.- Aquesta associació no té patrimoni fundacional. 
 
Article 51.- Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de: 

i. Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres i socis col·laboradors. 
ii. Les subvencions oficials o particulars. 

iii. Les donacions, les herències o els llegats. 
iv. Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que es puguin obtenir. 



Article 52.- Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, 
mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea 
General a proposta de la Junta Directiva. 
 
Article 53.- L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals i 
quotes extraordinàries, que s’han d’abonar segons el que disposi la Junta Directiva. 
 
Article 54.- L’exercici econòmic comença l’u (1) de setembre i finalitza el trenta-un (31) d’agost 
de l’any següent. 
 
Article 55.- En els comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiment de crèdit o 
d’estalvi, hi ha de figurar les signatures del President/a, Tresorer/a i el Secretari/ària.  
Per poder disposar del fons n’hi ha prou amb dues signatures d’aquests tres membres 
nombrats en aquest article. 
 

TÍTOL QUART.- EL RÈGIM DISCIPLINARI 
 
Article 56.- L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis o sòcies. 
 
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions 
corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el 
que estableixi el reglament intern. 
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o 
comunicació. En el termini de deu (10) dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que 
tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en un termini de quinze (15) dies, amb 
audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada 
per la totalitat dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins 
d’un període de quinze (15) dies. 
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones 
interessades i poden recórrer seguint el procediment que estableixi el reglament intern, 
davant la primera Assemblea General que tingui lloc. 
 

TÍTOL CINQUÈ.- LA DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ 
 
Article 57.- L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb 
caràcter extraordinari expressament per a aquest fi o en cas de que la Junta Directiva quedi 
deserta i desprès de convocar una Assemblea General extraordinària per aprovar la dissolució. 
 
Article 58.- Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures 
oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, 
l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent. 
 
Article 59.- L’Assemblea General està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre 
que ho cregui necessari. 
 
Article 60.- Els membres de l’associació  estan exemptes de responsabilitat personal. La seva 
responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret 
voluntàriament. 
 
Article 61.- El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a una entitat 
o associació sense ànim de lucre que estigui vinculada al poble de Cabrera de Mar. 



Article 62.- Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els articles 
anteriors, són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta 
missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte. 
 
 
DISPOSICIÓ ADICIONAL 
 
Tot alló no previst en els estatuts s’aplicarà supletòriament el llibre tercer del codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques 
 
 
 
 
 
 
 
Cabrera de Mar, 28 de setembre de 2012 
 
 
 
 
Aquests estatuts han estat aprovat per l’Assemblea General celebrada el dia 28 de setembre 
de 2012 a Cabrera de Mar. Entra en vigor el següent dia d’haver estat aprovada (29 de 
setembre de 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIGNEN DONANT EL VIST-I-PLAU, 
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LAURA SERRANO PRAT YOLANDA SERRA EMILIO 


