
ESfATUTS

C¡pltol l. La denominacló, eB tln3 I el domlclll

Amb la @nominsció Associació Gastollers de Santpedor es constlueix aquesla eñtlEl, que reEula
Ies seves activitats d'acord amb el que eshbleix la Lle¡ 42008, de 24 d'abril, del llibre lercer del Codi
civil de Cátalunya, .el.li¡ a les persones juldiques; lá Llei orgeñica 1/2002, de 22 de rnarc,
regulador¿ deld.er d¿sÉociació iels seLs estahrts

Eh fns de I'asso.bció són:

L'objecté principál de t'ásso.jac,ó CASTELIERS DE SANTPEDOR és l'éxercici del fét casleiler, leñint
cura de lá promoojó i superaoió del§ castells, aixl com també de lotes le§ acüv¡lals quo contnbueixen

f. La dfusió i estudi del fet casteller, tant de tipus téc¡ic aom hi§toric

2. Lá promoció i padicipació a lá vida cultural del poble de Santpedor

3. La contribució El p¡océs rt integráció social de les gerso.es nouvingudes :uiljancaú la
cu[üra popular ¡la ilengua cáblana

4. L'orgaritrseió d'ac¡es cu:lü.¿ls, esportiÍs o de lleure desü¡als als membres de la Collá i
Ia població en general

Per acons€guir les §€r¡¿§ fnalilab, I'asso.bció ,ealitá les aciivihts s€güents:

1 . Assajos, que s¿rveaxen per preparar els castells i com a punt de fobada hab¡¡lat per als
membres oe la cc,ta

2. Orgaruscr¿ os xeGdes. ta leAs psr la pro.nocio de I'activtal esle,¿ra ¿, poblé i

3. O.gar|'ac.ó d'aclúaaors puntuals a les iesles locáls oel oob € de Sartpedc'

4. Paddpacó en act!.cion§ cá§iellerss fora de Santredor l€¡ potenciar ia cotta

En queda exclós tot ánim de luc¡e.

Aiide 3

1. El domlcr[ de rássooaciÓ s'estableix a santpedof, ¡radca e¡ cafr€r santa anna, núm.2.

2. Les fu¡cions d'aqü6sta associació s'exerce¡xeñ majoñtádament a CatalL¡nyá.

Aquestd@umenlé§ eiá adénriÉ dequdzmenrdirséicizda delque @nstá tnssiten et Res §iÉ d associac ms de I Dáia 0207,2014
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Capltol ll. El6 moñbrc3 d¡ l?s.oc¡adó ¡ elc aéus dreb I obt¡gactons

Poden fomar párt de l'associació totes les pe¡sones ftsíques i jutdiqLres que, de manera liure i
voluntárÉ, lingu¡n inlerés en ¡es seves fnalitats.

Pel que la a les t€rso.es ilsiques:

1. Calque lingsin capacitat d'obár

2. Si són meno.§ en edat§ compÉ§es enlre els 14 i el§ 18 anys i no e§ten émanc¡pats,
necessiten el con$ntimenl d6ls pares o lutoÉ per §er §o.1§ de ple dlet, amb d€t d€ vot a te§
asaeñblees geñsrals, i no poden ser etsgÍb memb.e§ a. 1á Junta Diectiva.

1. Lá @idició de rod h¿ de *f @¡rgtoer! .úb la denñbárjó i lás fratit¡tÉ de I asseisdó.

3. EIs menors de 14 añys goden adqüi r la condició de soci i exe.ci els drcts de¡ivats d'aquesta
condició per mitjá dels seus .ePres€nla¡ts legals.

Pel que fa a les pe¡sones jurtdiques:

1. La sol.licitud d rng_és 1¿ de se- acordada p6r ló!a,r corp€relt

2. Les ñormes pe¡ les quab es r€gula la pe¡sona juldica en q0estió no ha¡ d'exctoure la
possibil,tal de ic, , ar pandura assocláao

Per integEr-$ a una associació cal preE€nlar u¡a sol.l¡.iiud per escrit a la Junta Oire€tiva, ta qual
prendr¿ una decisió sobre la p€tic¡ó en la primera rcunió que tingui tloc i :a comunic6r¿ á I'assembtea
general més imrned¡ala.

Són drets dels emtres de l'associació:

1 AssEtramb veu ivot a les reun¡ons d6lAssemblea General.

2. Elegir o ser elegits per als llocs de represenlació o per exerc¡r c+recs dir€ct¡us,

3. Exercir la representació que se'ls contureixi Bt cada cas.

4. lnlervenf en el gov€m i res gestions, en el§ serveis i les acwlta§ d6 rássocEció, d,acord ámb tes
norme§ legals i €sElut¿ries.

5- Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que co¡s¡derin que pugui conkibu¡r a fer més
plena la v¡ds de l'associació i més eñcagla realihac¡ó dets objeciius sociats básics.

Aquesidocúmenlés epiá ad¿nr¿ desudameñrdtiqeñ.iada detquemisla inscrr en etReqislre da§cáción§ de
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6. Sol licilar i obtank explicacions sobre l'admin¡lrá¿ló I ta geslió de ta Junta Directiva o déts
mándataris do f associació.

7- Ser escoltáts préviament a ladopc¡ó de meg¡r€s d¡scipt¡náries.

8. Rebre infonnac¡ó sobre l€s activilets de fássociació.

9, Fer ils deb serveis comuns que t'associació eslableixi o lingu¡a la seva disposició.

10. Formar parl dels grsps ie ifeMl¡.

1 1. Teñ¡r un exemplar d€ls eshtiis.

12. Consulhr els llibrés de l'asso.iació.

Són delres dels membres dé fassociaciói

1. Compromelre's añb les Snalitats de l'assoc¡acó ¡ partjcipar aclivameni pea ass.li,les.

2. Co¡tribur al sostenlm€nt de iassociació amb 6l pagament de quoles. derámes anres aportacions
€conóm¡ques fixades pds estaluls; aprovades d'acord amb aquasts,

3. Co¡rplir la ¡ásE dobligacio¡s qle resu¡tin d€ lss d¡sposicions e§tatrtáries.

4 Acatar ¡complir els acords vál¡dame¡t adopEts pels ó.gansde govem de tassociaoó.

Són causes per ser oorat de bat{a de !'associac'ó'

'1. Que ho decideixl la persofla interessad¿. que ha de coBunic?r per escrit a lá Juñte Dkocliva h

2. No sátisbr bs quotes fixeales.

3. No coñpli les obligacbns estatutáries.

Aqú sl dod me ñt é. c¡pia aúiédia dequ dámenl d¡llqenciadá de q ue únsb insün e n er Res ÉlÉ d associacions de
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Capitol lll. L'Assemblor cenoral

Anide I

1. L'Assemble€ cener¿l é5 t'órgan sobir¿ d6 t'associaciói els seus membres e¡ lormen part per dret
propi ¡ anenúncjáble.

2. Els membr€G de l'assoclac¡ó, reunib en Assembfea GeneÉt tegatme¡t consütulda, dec¡deaxen per
májoria el§ assumgl€§ que són competéncla de lr{ssembtea.

3. fols els menbrEs quaden slblectes a,s acords de tiAssembtea cene.at, 
'nctoelrt'ni 

eb absents, ets
quien discrepen i éls p¡esenls qrle she¡ absiingüt de votar.

Atticle 9

L'Ass€mblea Genera,té les hcunals segoents:

á) Aprovar, s¡esca!.la gestió de lórg¿n d6 goven, etpressulost ieis cohptes anLrals.

ó) Elegn rseparar els membres de,'ó!an dé sovem icolko.aFne t,áctivitat.

c) Modificá¡ els eslaluls.

d) Acordar lá fonrs i ,'import de les contdbusions at frnan9áme.t de t.associació o et pagament de les

, seves despese§, incloeñlhi les aportacio.s al patrimoni de t'associgció_

e) Acordar la lr¿rsiomació, la tusió, lescissió o la dissotrc¡é de t,ass.cjació.

1 il Acordar l'ingrés ¡ la baira e. aederacloñ o confod€racions.

g) Sol.licitar la decÍaráció d'uiil¡lai rúblira.

¡) Aprovar el reElañsnt d6 réoi.l a¡ier¡ i les seves .ñod¡ficacjons,

¡ Conéixer les sol lÉituos preseñtades per ser soc,, , tamDé tes attEs I tes bai\es degudes a Jna raó
difórent de ]a s€parac¡ó de¡njliva.

.D Ralif¡c8r, si escau, les lraixes d¡sciplináries i les attres sancions imposades per la Junta Directúa per
faltes molt grcus.

k) Resoldre sobre les qoeslirsns que no estigu¡n expressáment afibuides a cáp alÍe órgán de

1. L'Ass€mblea Generales rÉlneix eo sessó ordináda com a mfnim un cop t,a¡y, d¡ns dets sis mesos
següents a la data de tancam€nt de l'e)(erciq econdmic.

aqué§l dodmeni és cópia auié nb € únsb i.sqil en et Req islE d assoc acion s de
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2. L'ügan de govem po¡ convocar fassemblea general amb carácter extraordinar¡ sempre que ho
consider¡ convsnient, i ho ha de fer qusn ho sol-licit¡ u¡ 10 % dels socis; en aquesl cas, l'assembtea
ha de tenir IIoc dins elterminide fenta dies a cornpEr de la sol.licitud.

Í Lr{ssemblea és convocada per l'órgafl de govem miqanlad una convocaldda que ha de contenir,
com a mlnim, Iordre del d¡a, el llclc, la datá i l'hora de la reunil-

2. La convocát¿tria s'ha de €omllnicar qBañze dae§ aban§ de aa datá d€ ta reun¡ó, individ§atment i
miljangani un escrit adrecat al domicili q¡re co.sli e¡ ]a .ela.ió actualil¡ada de socb que h3 de tenir

3- Les reun¡oñs de I Assamblea Gene.á., aes presideix el president de l'associació. Si no h¡ és, l'han de
substituir, succesivamenl, 6l viaep.esident o elvocal de més 6det de la Jün!a. H¡ ha d'actuar com a
s€{retari qui ocupi e' male:x cár€c a la Jrlta 0rrecriv€

4 El secretári esién I'acl-¿ de €dá reunió, que ha de signar lnianent amb et gresjdent. Hi ha de
ñgurar un exfacie d€ los delibarac¡ons, €l text dels acords adopta6, el ¡esultat numérlc de tes
volác¡ors i la I'sta de Ies persones assistents.

Al comenganent de cada reunió de l'Assemblea Oeneral es llegeix }acia d6 la sessió ante¡jor a fi que
s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de iotá .1árelá. l'áciá i q!álsevol a¡tra doclmentació ha d'esEr
a disposició dels socls ál local social.

1. L'Assemblea Ge¡eÉl es cons¡tueix válider¡enl slguiquin sigui el ¡ombre de p€rso.es associades
pr¿sents o representades.

2. El '10 % dels socis pcdén solli.iiar a l'órgan de govem la lnclusió en I'ordre del dia d'un o més
as$mptes per lractar. Er el cás qre ja s'hagi convocat lAssemblea, poden turho dins el primer ¡er§
del perfode comprés entre la .§cepcjó de la convocatória , la data en q!é aquest órga¡ s'ia de reunir.
L'assemblea únicament pot adop1.r scords rcsp€cie als punts ¡ncto§o§ en t'ordre det dta. ¡tevat que
shagi conshu[ amb ca¡ác1er unive,sal o que els ácords es refereixin a ta convocatóia d,uná nova

'1 , En Ies reunions de I'AsEemblea General, correspon un vot a c€da membre de I'associació.

2. Els acords es prenon per majoria simple de vols dels socis prese s o rÉpresentáts.

3. Per adoptar acords sob€ la modiñcació dels estatuts. ta dlssotucÉ de fássoc,ació, ta consrtució
d'una federació amb ássociaciors sim¡tars o ta iniegrac¡ó en una de ja ex¡sieñ( i la disposició o
al,enació de béns es reque.eix una majoria quatilcada dets socis pres¿nts o representats (ets vo¡s
alirnelius superen la meitar dels emesos) Fn quálsevol c€s. I elecció de tá Junta Drectivá, s. es
presenten div€Ges cándidábres, es h per acord de Ia májoria simpts o retativa dets socis presents o
representEls (més vots e kvor que en conta).

aquesidocúménlés@pááulénriÉdesúdamenrdilisencladadetqueo ciomde I Dah: orl07/ro
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4. Les candidalures que es presenten formalment ienerr dret á una cópia de tá ttista dets socis ¡ dets
seus domic¡liF iadreces de coÍeu eleclrón¡c, sempre que se n'hag¡obüngut l'autoritsac¡ó expressa.

C¡pttol lV. L: Junta Dlrecllv.

1. Lá Junta Directiva regerx, admilistra r represerta lassociaoó Componen aquest órgan et
presdent, el vEeprestde¡l el se.ieian, el t.esorer I els vocals' cáÍecs que há4 oe se, o(ercits per

2. felecció déls r¡émtres de la Jünta Directiva, que han d'ela. asso.ia§ i se¡ ma¡o.§ d'edal es fa
per votació dé l'Assenbba Gene.al. Les per§ones elegides ent€n en fun.ions despés d'haver

3. El nomenament i d €essament dels cáreas s'há,l de comunica. al Registre d'Assoc¡acions
miljangant un .erlifi.ai, ernés pel secrelari sortint am6 el vistigláu del president sod,nl, que ha
d'iñcloure lambé l'accepta€¡ó de les perso:res qúe p¿ssen a ocuparaquesis c¿necs.

2 tá ofrp.sidó d6 Iá lunh DiB.r¡E p.t §. dl¿Eln, !éó ha d. @nl¡r nffi¿ri.mB d un midm dé lrs ñembr6 o¡te
.Ls quáls hi há d'harer un pEs¡dé.t r !n *.úan.

4. Els membres de la Junta Dir6ctiv. oxorc€ixsn elcárrec gratut1ame.t.

l. Els membres de la Jllnta Oirecilva o(erc€ixen el cánec du,ant un petode3 de ciñc ánys, sense
perjudici que puguin ser reelegits.

2. El cessamefli dels caneas abans d'exti¡gir-se d terilinl reElar¡en:ari det.seu mandat Dot
esdever ir-se per.

a) mod o declaració d'absénciá, en el cás de t€s persones ftsiques, o exiincló, en el cas de tes
jurfdiques

bJ incapac¡iat o inhab¡li¡ació

c) renúncia nolificada a l'órgan d6 óovem

dJ separadó acordada per t'Assemb ea GeneÉl

e) qralsevolallra causa que establéixiÍ la llei o ets estarurs.

3. Les vacanls que es produei¡n a Ia Junla Diectiva s'han de cobdr en ta primera rcuni, de
l'Ass€mblea Genera¡ que lingui lloc. Mentestani, un msmbre de t,associació pot ocupar
provisior¡almenl el c¿rrec vac¿nt.

Aq úest docum ent és cópla aulénriÉ o nsb inscr¡l en e Req ErÉ d.associac ons de
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1. La Junta D¡rectiva té ¡es f¿cultats segoen¡s:

a) Representar, dirigir i administrar l'assoc¡ació de la manera més ámplia que reconegul la Llei; aüf
mateix, complir les decis¡ons preses per !'AssembleE Gene€I, d'acord amb {es nonnes, instruc.io,rs i
direcrils que aquesta Assembléa estab¡e¡xi.

b) Pr6ndre 6ls acods que calgui en relackl ámb la compareixe¡Qá davant dets oeanisr¡es públics i

per exerc¡r tota me¡a d'a.c¡ons le§als i lrlery8s"i e,s recirrsos perlineni§.

c) Proposár a lAssernuea GenerÉl la delensa déls ¡nleressos de l'associació-

d) Propo§ar á l'Assembl€a GeneÉt la defensa dB I'eslabliment de les quotes que els membres d6
l'associació h¿n de s¿tisfer,

o)Convocar les assemble€s geneÉls i controlar que es compleixin els acords que s'hi adopiin.

3. L. duEdá d€l c¿rec pol s6. dilo€¡! pér¿ .o superi* . .in. ar§.

, Pres€ñEr el §ala.q a Iesiai de ro:l]ple§ de .adá exe.cicl a lAs§emblea General pe.q!é els aprovi, i
@nfeccloner €ls pFsr ,postos Ce 'e!?T'crseq-prl

g)Conhclares e-oleálsque'assocé¿'o p.J- rcli.

,) hspeca¡onar la complábilitat i preocupár-se perqué eb séNeis luncionin amb no¡r¡al:tat.

, EsEblir gruts de treba{ pe. aconseguir de la máner€ rnés ef¡ci€nl i efca9 els t¡ns de lassoci6ció, i
autodtsar él§ actes qle aquesls grups projeatin dur a leme.

, Nomerar e1s vorals de la Junla Di¡ect¡va que s'hagin d'encar.egar de cáda grup de leball, a
pfoposta dels :¡rateixos grups.

/O Dur a terme les gestíons necessáries davanl dbrganismes p¿¡lics, enlilals i altres persones, per

-§ubvencions o altres ajuts

-l'ús d€ locels o edificls que puguin aribar a ser un ¡loc d€ convivéncia i comunicac¡ó i també un
centre de recupe.ació ciuládaná

0 Obrir comptes coÍenE i llibretes d'eEtalvis a qua¡sevol €stabliment de cédil o d'eshlvi i d¡sposar
dels fons que hi hagi en aquest dipósit. La disposició dels fons es determina a l'article 28.

m) Resold.e provis¡onalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne cornpte en la
primera reunió de l'Assemblea General.

aqueid&ume éscópiaáúé Édesudamenrdfiser.iadaderqueconslain*rreneRegislredassacionsde
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I)) Oualsevol altra facultat que oo esl¡gui afihrida d'una marcra especffica a cap altre órgan de
govem de l?ssociac,ó o que linag¡esEt delegada expressament

1. La Junta Oil€ct¡va, convocada préviament pél president o per ta persona que t,hagide substitur,
s'ha de reunn éñ s€ss¡ó ord¡náriá amb lá peñodiciEt que ets seus membres decrdeirin, que en cáp
c€s no pot ser interior a u¡a vegada cada trimeslre.'

2 S'há de reunrr en sess:ó etl?ord',rária quan el fiesloent la convoqur amo aquest cá¡¿cter o bé si
ho sol.licita un ter§ dels ñemb.és que la compoñen.

1. La Junta Dirsctiva quec,a constituida y¿lidan:e.t si sha convr.3: amb antetació i hi ha l]n
quórum de la rnéil:l mós un dels reus msmbr.s.

!. E3 pol tuar una a[É pe¡iodi.tut.
s E§ p.l lüar Jn á uo p6EraE.

2. Els membres de la Junla Djrectiva estan obligats a ess:sth a totes las reunions que es convoquin,
encara que¡ per .auses justificad$, poden 6xcuBe.-se,n_ fassistáncia dá pfesident o det se.reiafi o
bé de les peBones que els substitueixi¡ hi és necessa a sempre.

3. Le Junta Dieciivá prcn els acords per majo¡ia §irnple de vots dels assistents.

1. La Juñta Drechva pol de€gar atgüne de tes seves facuttals e- un¿ o diveGes co-rssions o oruos
de treba¡l si coí'Dta. pe.le ro. amb elvoltvorabtéde dos te¡sos detseus me-Dre

2. També pol rorena.. aro e¡ mateix qLórl-r un o uns qJanls nandatans ler exercir la funció oue
éls confr amb les hcL rars que creguioooñü oofl¡e¡ir-tos eñ caoa css.

3. No són delegables la fomulació dels comptes n¡ ets actes que hag¡ d,áutorihar o aprovar

Els acords de la Junta Drectiva s ha¡ de ter constar en et libre d,áciés i ets han de s¡gnar et secretari i

En iniciar-se cáda rarn¡ó de la Junh Directiva, s'ha de [€g¡r rach de ta ses§ió anter¡or pe&ué
s'aprov¡o es reclif¡qui, si és pfocedBnl.

Aq uest deu menl és úpia a uienl ca d¿s údam ent diti§enctad a det qu e 6rs1a in s¡ i en e Resisr€ d associacjo ns de
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Cap¡¡ol V. L¡ presldánch i l¡ v¡ceprosld¿rcl.

Añ¡de 21

l. Són própies de lá pres¡dencia les tuncions §égü€nts:

a) Difligir ¡ represe¡tar legalmenl l'a§sociác¡{:, per delegació de rAssemblea General i de la Junta
Direcliva.

D) Presidir Idnbi els d€bats, tant de lA§§emb eá Gé.lerarcom de l¿ Junr¿ Oirectiva

c) Emelre un vot d€ qualilat decisori en eb casos d'ernpat.

d) Estsbl¡r Iá convocetórja de les.eunions de l'Assembiea General lde la Junta Directiva.

e) V¡sar leE acl€B iels ce.ijfcats co.leccionals pel sseÉri d6 l'assodació

, Le6 allibucions rcstan:§ pr¿pies del c¿nec i ies delegades per liAssemblea Generat o la Junta
Oirect¡va.

2. El presidsn! ás sobst¡tur, er cas d'abséncie o ma:altia, pd vicep:es¡dena ---si n'hi ha- o bé el vocal
de més edat de ia JLinta, per aquesi oldre.

CapltolVl. La lfessrarla I la secr.t.d.

' Att¡cle 22

El lr€sorer té com a funció ¡a cústódia Í ef control dels recursos de l?ssocíacó, com t€mbé t,etaboracló
del pressuposl él balanQ ¡ la liquidecló de compt6s. Porta un llibrc de caixa. Stgna els rcbL'b de
quote§ ¡ alt¡es documerts de tresoreriá. Paga ies iácturEs ap¡ovades per ¡a Junta Dkectiva, tes qlals
han de ser vlsades pÉv¡ám€nl p6l 

'resxenl 
a ingressa 6l qle sobr¿ en dipósits ob6ns en

e§iabl¡meñts de créd o eshlvi.

M;cle 23

El sscÉtari ha de drlodiar,a do.u¡ñent ció ds l'ássocjactó, aüecar, redacEr i §ig¡ár tes acte§ de tes
reu¡ions de lAs6smblea Ge¡er,al i la JunE Direciiva, rcdact3r i a¡rto tser et§ cert.ficals que calgu¡
lliur¿r, i també portar el llibrc de registse de socis.

Capíbol Vll. Lo3 comlsrlons o grups de t sbett

La creació ¡ constitrció de qüá¡§evol comissió o grup de t ebalt, t'hañ de plantejsr els me¡.nb¡€§ de
l'associac¡ó q're vulguin iormar-los, que n'han d'assabenlar la Junta Dúectiva i explicar tes activitats
que es pfoposen du. a ten¡e.

aquesl documeni és mpia auréñijÉ dég udáñ eni ditisenc áda det que consta iñ *ñ1 en e Résisi€ d,assóciactons de
Bár@lo1á

qreq'oernerrd l¿o'Pr
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La Junb Directivá sha d'ocupar d'analitrar l6s dibrenb comission§ o gruF§ de trebell, i un cop al mes
ha de rebre de les perEones qu6 se n'encerregu¡n un hforma debllat de les s€ves aciüac¡oB-

c.pltol Vlll. El dg¡m oconómlc

Aiida 25

Ets rec¡irsos ecoñómics de l?ssodació €s nodreixen de:

a) les quotes que fixa I Assembleá

b) les subvencions of.ials o partic

c) les donacio¡B, les h

d) les rend€s del ¡r€Ésso§ qre puguh obt¿nk-§e

,quésr doumerl és rnpiá auGffi* désudáñenl diti_qenciada der qu s.i&DN de I D^a: o2to7t2o14
Barcdor l

Anb €l mdi se§ur de rerin*có A0s43j27j41\ r62lt¡ s pot @nsutEr .quest docuñénl á I adEla
rtu ,rw sen€, er.usr cq/enti.E lño'ouerÉr sura



Aqueles infr¿ccions as poden qualilcár de llerJs, greus i molt greus, i les sancions coíesponenG
poden anar des d'una amor¡estac¡ó fns a I'expulsió de l'associac¡ó, segons el que esiableixi el

Elprocediment sancionador s'anicia d'ofid o bé com a cons€qoéncia duna denúncia o comunicació.
En el termini de 10 dies, la Juola Directiva nomena un instructor, que tramita l'exp€dient sancionador i
proposa la r€§olucó en el term¡n¡ de 15 dies, amb aüdiénc¡a prévia del presuÍ'pte inflac-tor. La
resolució fná|, que ha ds ser motiváda i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Juflla
Directiva, l'adoph aquest ó.gan de govem trmbé diñs d'(rn perfode de 15 dies.

En els c¿so3 de salrcions per ialles molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones
interessades poae¡ sgl licita la ratíícac6 de Ia sancó davañt lá p m€.a assemblea g€neraf que
üngoilloc.

C¡pltol X. La d,ssolüció

t assocEcrO pot ser drssolla s, ho acorda IAsseFt er Ge.em'j coilocada amD carácler erlraordinari
expressament pef a sque§l f.

6. La d.la d6 L.ereñl d. r?erck¡ eeñd:ni. ról se. di¡d6t.

1. Un cop aca.dada la dissolució, l'A§semblea Gercral ¡a de prendre les mesures oportunes tant pef
que tá a la de§tináció dels béns i dret6 de l'ássoclácié, coñ a ta i¡atitat, t'extinció i fa tiquidació de
qualsevo¡ ope¡ac¡ó peñdent.

2- L'P§semblea e§É faclltáda per elegir lrna comissió lhuadadora semp¡e qüe to cregui ne€essari.

3. E¡s membres de l'rssociació están exemps de responsabilitat p€Éonal. La sela .esponsabit¡tat
queda lim¡iada a coñplir les obligácions q!€ etts mateios hagan contret votunláriament

4. El romanent nei que resül¡i de la liqu¡d¡ció sha de lliurar dir€ctament a t.entitat púbtica o privads
sense abny de lucre que, en lámbit terdtoriat d'actuació de t'associació, hagi desbcát més en ia sova
activitat a tuvor d'obres benál¡ques-

5- Le-s tuncions de liquidáció ¡ d'execlció dels acords a qué fan referéncia ets aparhts ente¡iors
d'aquest maiek article, són compe!éñc¡a de ta Junta Oircctiva si t'Assembtea ceneÉl no confere¡x
aquesta missió a una comissió liquidadora especialmsnt designada a aquest etucle.

Sanh€dor, 3 d'Octubre de 2013 7
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Sisnafures ale tots els soc.is fundadors

\NU

&uest dodñer,t ás cópia aui¿dic dequdamenl diliqenc.dá del que @rct inscñ en elRe!Ér€ d ássoc¡acions de

añb er 6di segur de veir€c ó 40543j27j41! 62M * pot @ñsuLla. áqueer deumenl a t'adEqá
hfl p:/ iw.eeneret¡uslida/éñlilsl§juridiquerúnsib



amb ds dttds d¿ Id rd,

:g
:k

i§

&u6l documem és @pia auGr'ij* d€guirañenl dirisenciada del que @¡srá iMÍt en d Regi.bé d,ássmia{:¡ons de

anb el mdi sesur de verirEció aos43jzI1\,!621'r'E poi @isu¡iÍ aquer deumont . IádÉqá
FtLre$ sácá eurrsrior.rr'ráq Jdo'ouer@nsuria



Ge.elálitái d€ cal¿lurya
Deoúri; ¡ef¡e Ju r rá.
Lé..1¡;"r rarr.u et

il*',t'8:J"Ii:ift ?1".""."."-"',
i:Éiiriáts E." o,"¡ P'¡vat

Acta fundac¡onal de l'associació

Dades de lá reun¡ó

Dades de les persones fundadoresl

Bsi trno
DNI¡\¡IF/NIE

DNVNIF/NIE

trsr trno

trsi tr¡o
DNI/NIF/NIE

DNI/NIF/NIE

DNI/NIF/NIE

el Peña Saavedra

1. Es const¡tueix l'eñtitat denominad
LLERS DE SANTPEDOR

2. S'aproven els estátuts pels quals s'ha de regi.
3. S'elegeix la Junta Dhectiva amb la composició següentj

Nom
Nom
Nom
Nom

\IATAI IA COROMINOI A COI OM
aNNA FAt tP SaRARTÉs

JOAN PRAT SALA
IOFI PFÑA SAA\/FNRA
fANIEL DAVINS BEI I IDO

\\*-l

4. Aquesta entitat es consütueix sense patrimoniinicial.a

1 . Les peMn.s rund¿dofes han de n,han de fer constáf roies t66 d ades q ué se,n dem nen. a més, e adjunlar á
aquésla ada e s docur ents acr€ditai us d 3 á idenbral dé cadascu na (N lF passapo d o táEeia d6 r€sidéncia)

A!iñJA LAN ¡É-



Generalitat de Catalunya
Departament de Justicia
Direcc¡ó General de Dret
¡ d'Ent¡tats Jurídiques

RESOLUCIó

Expedient instrult arran de la sol.l¡citud, presentada per
d'inscripció de I'associació denominada Associació
Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i

Relació de fets

Castellers de Santpedor en el
d'Entitats Juríd¡ques

1. En data 121'1112013, la senyora Anna Falip Sabartes va presentar una sol.licitud
d'inscripció, en el Registre d'Associac¡ons, de l'associació denominada Associació
Castellers de Santpedor, juntament amb l'acta de constitució iels estatuts de l'entitat.

1.1 Durant la tramitació de l'expedient, aquesta Direcció Generat va instar I'associació
perqué esmenés determinades deficiénc¡es. L'entitat va respondre a aquest requeriment
en data 21 lO5l2O1 4

2. Els estatuts inclouen els segúents aspectes prescrits legalment:

2.1 Els fins de l'associació, que són: "L'objecie principal de l'associació Castellers de
Santpedor és l'exercici del fet casteller, tenint cura de la promoc¡ó i superació dels
castells, així com també de totes les activitats que contribueixen a potenciarlos: 1. La
difusió i estudi del fet casteller, tant de tipus técnic com histór¡c 2. La promoció i

partic¡pació a la vida cultural del poble de Santpedor 3. La contribució al procés
d'integració social de les persones nouvingudes mitjanqant la cultura popular i la llengua
catalana 4. L'organització d'actes culturals, esportius o de lleure destinats als membres
de la Colla i la població en general Per aconseguir les seves finaliiats, I'associació realitza
les activitats següents: 1. Assajos, que serve¡xen per preparar els castells ¡ com a punt de
trobada habitual per als membres de la colla 2. Organitzac¡ó de xerrades itallers per la
promoció de l'activitat castellera al poble icomarca 3. Organització d'actuacions puntuals
a les festes locals del poble de Santpedor 4. Participació en actuacions castelleres fora
de Santpedor per potenciar la colla En queda exclós tot ánim de Iucre."

2.2 El domic¡li, que l'associació ha fixat a Santpedor (Barcelona), carrer Santa Anna, 2.

2.3 L'ámbit d'actuació, que será principalment el territori de Catalunya.

2.4 Els drets i deures dels associats; els procediments d'admissió icessameni d'aquests;
la direcc¡ó i l'organització de I'entitat; el seu patrimoni iels recursos económics de qué
disposa, i l'aplicació dels béns en cas que es dissolgui.

Fonaments de dret

L'article 22 de la Constitució espanyola.

L'article '118.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

La Llei orgánica 1l2OO2, de 22 de marQ, reguladora del dret d'associac¡ó.

112
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La Llei 4/2008, de 24 d'abril, det llibre tercer det Codi civ¡l de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques.

El Decret 206/1999. de 27 de juliol. pel quaj s,aprova el Reglament d,organrtzació i
funcionament del Registre d'Associactons.

Pel fet que a la documentació presentada no consta cap referéncia al iítol relatiu al
domicili. soc¡al, no es pot justificar ni presumir, basant-se només en aquesta Resolució,
cap dret de l'entitat sobre el dom¡cili esmentat.

L'associació denominada Associació Castellers de Santpedor compleix els requisits
assenyalats en les disposicions esmentades per poder ser considerada com una
manifestació del dret d'associació reconegut a la Constitució i, per tant, és procedent
inscriure-la en el registre corresponent, considerant que les activiiats relacionades ar¡b
els seus f¡ns es duran a terme segons les normes que especificament les regulin,
mitjanqant l'obtenció, siescau, dels peimisos o llicéncies pertine;ts.

Per aixó,

RESOLC:

lnscriure a la Secció 1a del Registre d,Associacions de la Generalitat t,associació
delominada Assoc¡ació Castellers de Santpedor. de Santoedor (Barcelona)

Contra aquest acte, que no exhaureix la via admin¡strativa, lalles persona/es
interessada/es hi povden interposar recurs d,alQada davant del conseller de Justicia, en el
termini d'un mes a comptar de l,endem¿ de la seva notificació, o qualsevol altre recurs
que consideri/n convenient per a la defensa dels seus interessos.

El recurs d'algada es podrá entendre desestimat s¡ al cap de tres mesos d,haver-se
interposat no se n'ha notificat la resolució. Només en aquest cas, lalles persona/es
interessada/es podrá/an interposar recurs contenciós admi;istratiu, en el termini de sis
mesos a compiar de l'endemá que s,hagi prodult l,acte presumpte desestimatori del
recurs, davant de la Sala Contencjosa Administrativa del Trjbunal Superior de Justícia de
Catalunya.

Barcelona, 18 dejuny de 2014

Generalitat de Catalunva
Departament de Justícía
D¡recció General de Dret
i d'Ent¡tats Jurídiques

Director general de Dret i d'Entitats Juridiques

Santiago Ballester i lvluñoz
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General¡tat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció Genéral de Dret
i d'Entitats Juridiques

Refeéñcia: 6499 / 2015 {NBP)
Asslmpte: Organs de sovern
Reg sortida 054715A49|2015

Data .eg. sortida: o21o4t2o15 13:45:oo

Sr. Pere Balcells i Prat
Assoc¡ació Castellers de Santpedor
Plasa Gran , 5
08251 Santpedor
(Bages)

Senyor,

Us comunico que han estat inscrits, d'acord amb l'art 4.1 del Decret 206/1999, de 27 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'organitzac¡ó i funcionament del Registre
d'Associacions, els canvis en lá comDosició de la Junta Directiva de ¡'Assóciació
Castellers de Santpedor (núm. 53495) que es van aprovar en data 30/01/20'15 i que ens
heu comunicat mitjanqant el vostre escrit presentat el 04/03/2015.

En conseqüéncia, la composició de la Junta Directiva que actualment consta en el

Registre d'Associac¡ons de la General¡tat és la següent:

President
Pedro Corral Pueño
NIF:39355578W
A rcnovar 3OlO1 nO20

Vicepresident
Jordi Valverde Rovira
NIF: 39367887Y
A renovar: 30/01/2020

Secretari
Pere Balcells i Prat
NIF:77895107H
A rcnovar 3OlO1 l2¡2o

Tresorer
Pere Fernáñdez Sebarfés

NIF: 393441605
A rcnovar: 3OlO1l2O2O

lVocals
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General¡tat de Catalunya
Departament de Justíc¡a
Direcció General de Dret
i d'Entitak Jurídiques

Recordeu que els models normalitzats de tots els documents que cal presentar per a

aquest, ¡ d'altres trámits, figuren en la nostra página web www.oencat.cau¡usticia.

Atentament,

Responsable d'órgans de govem

Núria Broto Pons.

Barcelona, 02 d'abril de 20'15'

2t2
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Ent¡tats Jurídiques

Reierénciá: 6534 /2015 (NBP)

Assumpte Canvide domicli

Reg.sortida: OU7|5AB12O15

Daiareq sorlida. 07/04/2015 10.18.00

Sr. Pere Balcells i Prat

Associació Castellers de Santpedor
Plaga Gran , 5

08251 Santpedor
(Bages)

Senyor,

En relació amb el vostre escrit rebut en aquest Departament el d¡a O4lO3nO15, mitjanqant el

qual ens comuniqueu el trasllat de la seu social de l'entitat al Plaga Gran, 5 de Santpedor
(Barcelona), us faig avinent que se n'ha fet I'assentament d'inscripc¡ó corresponent en el

Registre d'Associacions.

Atentament,

Responsable d'drgans de govern

Núria Broto Pons

Barcelona, 07 d'abril de 2015
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