L’admissió d’una organització com a entitat associada de la Federació de Joventuts
Musicals de Catalunya (JM Catalunya) és senzilla. Cal seguir els següents passos:
1. L’entitat ha d’estar legalment constituïda, complint els següents requisits
legals i documentals:
 Disposar d’una Acta fundacional
 Disposar d’uns Estatuts que s’ajustin a la legalitat vigent i validats pel
Registre d’Entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya
 Disposar d’una Junta directiva vigent, acreditable mitjançant les
corresponents inscripcions d’òrgans de direcció al Registre d’Entitats
 Disposar d’un NIF definitiu emès per la Delegació d’Hisenda que
correspongui
2. En cas que l’organització tingui el seu domicili social o desenvolupi la seva
activitat en un municipi on ja existeixi una associació local de Joventuts
Musicals, l’entitat candidata ha de posar-s’hi d’acord –ja sigui directament o a
través de JM Catalunya- a fi que l’associació emeti un informe favorable a la
seva admissió abans de sotmetre-la a aprovació de l’Assemblea. En cas que
l’associació local membre afectada no respongui al requeriment d’informe en
trenta dies, es donarà per entès el seu vist i plau a l’admissió.
3. Per correu postal, fax o correu electrònic, el president de la junta de l’entitat
ha d’enviar una sol·licitud formal a l’atenció de la presidència de JM
Catalunya, sol·licitant l’admissió en el si de la Federació com a entitat
associada. Cal adreçar-la a:
Federació de Joventuts Musicals de Catalunya
Pl. Víctor Balaguer, 5, 3a
08003 Barcelona
Tel.: 93 244 90 50
Mail: info@joventutsmusicals.cat
A la carta, hi hauran de constar les referències personals de cada un dels
membres de la junta (nom, adreça, telèfon, DNI i correus electrònics) fent
referència explícita a la persona principal de contacte. Caldrà adjuntar
igualment els següents documents:

Acta fundacional
Estatuts
Inscripció junta directiva actual
NIF definitiu
Breu memòria d’activitat del darrer any i/o projecte d’activitat del
següent
 Informe favorable o carta de recomanació de l’associació local de
Joventuts Musicals (només en el supòsit contemplat en el punt 2)






4. La seva admissió serà aprovada inicialment per la Junta Directiva de JM
Catalunya amb caràcter provisional. En cas afirmatiu l’entitat rebrà un correu
d’acceptació provisional com a entitat associada de la Federació de Joventuts
Musicals de Catalunya, segons acord de la junta directiva d’aquesta.
5. Una vegada acceptada provisionalment l’associació en el si de la Federació de
JM Catalunya, aquesta tindrà dret a beneficiar-se immediatament ja de
diferents serveis, incloent-hi:



Contractació d’espectacles amb catxets subvencionats de la Xarxa de
Músiques a Catalunya
Assessorament legal i artístic per part de la secretaria de JM Catalunya

6. En tots els materials i suports de comunicació i difusió l’entitat associada haurà
de fer constar el logotip vigent de Joventuts Musicals de Catalunya amb el
crèdit “Entitat associada a:”.
7. Un cop la nova entitat pugui acreditar un mínim d’activitat cultural i el
compliment de tots els passos legals pertinents, serà sotmesa a votació de la
primera Assemblea General de JM Catalunya que se celebri la seva admissió
definitiva per un període de quatre anys renovables. Només en aquell
moment podrà ser considerada membre de ple dret de la Federació durant
aquest període.
8. Un cop exhaurit el període de quatre anys com a entitat associada membre,
aquesta ha d’adreçar-se a la Junta Directiva per sol·licitar la renovació. La
Junta Directiva valorarà si l’entitat associada membre és renovada o no com a
tal i sotmetrà la seva decisió a la ratificació de l’Assemblea General. En cas
que l’entitat associada membre tingui el seu domicili social o desenvolupi la
seva activitat en un municipi on ja existeixi una associació local membre,
aquesta ha de ser informada i consultada per què doni el seu vist i plau fefaent
en trenta dies sobre aquesta renovació abans que la Junta Directiva i
l’Assemblea General prenguin cap decisió al respecte.
Per a qualsevol consulta us podeu adreçar a la secretaria general, telèfons 93 244 90
50 o, per mail, a info@joventutsmusicals.cat.

