ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL
ESCOLA DE BALL DE BUNYOLA.
CAPÍTOL I
NORMES GENERALS
Article 1r.- L’Associació Cultural constituida en el marc legal de la llei 24 de desembre
de 1964, núm. 191/64, i regulada pels presents estatus, adaptats a la nova llei orgànica
1/2002, de 22 de març, Reguladora del dret d’Associació, adopta la denominació:
“ESCOLA DE BALL DE BUNYOLA”.
Article 2n.- Els fins d’aquesta associació són:
1.- La recerca i investigació de les tradicions del folklore, la música el ball i la
indumentària, principalment de Bunyola.
2.- L’ensenyament d’aquestes tradicions organitzant cursets, conferències, col·loquis,
exposicions, divulgació i tota classe d’activitats dedicades a tal fi.
3.- La divulgació, mitjançant actuacions i mostres amb el grup de ball, rondalla de
musics i cantadors i amb la colla de xeremiers, l’organització i participació a ballades
populars, trobades folklòriques regionals, nacionals i internacionals, l’organització de
festes populars, publicacions, i tota casta d’activitats destinades a donar a coneixer tot el
nostre folklore.
4.- La Comissió Directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la recerca i
investigació, ensenyament i divulgació d’altres expressions culturals.
Article 3r.- L’Escola de Ball de Bunyola no té caràcter lucratiu.
Article 4t.- L’Escola de Ball de Bunyola estableix la seva adreça social a Bunyola CP.
07110, carrer Sa Creu, núm. 23.
Article 5è.- L’Escola de Ball de Bunyola es constitueix per temps indefinit.
Article 6è.- El domicili social assenyala que l’àmbit d’activitat principal de l’Escola de
Ball de Bunyola per realitzar les activitats segons els fins abans esmentats són les Illes
Balears, si bé qualsevol altre referència geogràfica (local, estatal o internacional)
resultarà igualment significativa de l’àmbit territorial.
CAPÍTOL II
CLASSES DE SOCIS, ADMISSIÓ, DRETS I OBLIGACIONS.
Article 7è.- Podran sol·licitar l’ingrés a l’Escola de Ball de Bunyola tota aquella gent
interessada en els seus fins i la Cultura Popular en general.
Els socis podran esser: Juvenils, col·laboradors i de número.
Article 8è.- Són socis juvenils aquells components a partir de 14 anys, si tenen el
consentiment de pares o tutors.
Són socis col·laboradors totes aquelles persones que vulguin participar de les activitats
que organitza l’associació i que la Comissió Directiva els accepti com a tals.
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Són socis de número les persones físiques majors d’edat i amb capacitat d’obrar que
abonin la quota social establerta.
Article 9è.- Per esser admès com a soci a qualsevol de les modalitats serà necessari:
1. Acomplir les condicions estabertes per la Comissió Directiva.
2. Satisfer la quota d’ingrés corresponent.
Article 10è.- Drets i obligacions dels socis.
1. Els socis juvenils tindran els següents drets:
a) Participar de les activitats de l’associació.
b) Tenen veu i vot a l’assemblea, però no poden formar part de l’òrgan de
govern fins a la majoria d’edat.
2.

Els socis juvenils tindran les següents obligacions:
a) Satisfer les quotes que acordi la Comissió Directiva.
b) Fer bon ús i respectar les instal·lacions i patrimoni de l’Escola de Ball de
Bunyola.
c) Acatar quantes disposicions dicti la Comissió Directiva.

3.

Els socis col·laboradors tindran els següents drets:
a) Participar a les activitats de l’associació.

4.

Els socis col·laboradors tindran les següents obligacions:
a) Aceptar i acomplir les normes que ha establert la Comissió Directiva per
a l’activitat a la qual col·labora.
b) Fer bon ús i respectar les instal·lacions i patrimoni de l’Escola de Ball de
Bunyola.

5.

Els socis de número tindran els següents drets:
a) Participar a les Assemblees Generals amb veu i vot.
b) Participar a les activitats de l’associació.
c) Elegir i esser elegit pels càrrecs directius.
d) Contribuir a l’acompliment dels fins específics de l’associació.
e) Exigir que l’associació s’ajusti al que s’ha establert en els Estatuts i
Normes Internes.
f) Exposar lliurament les opinions dins l’associació.
g) Coneixer les activitats de l’associació i examinar la seva documentació,
previa petició raonada a la Comissió Directiva.
h) Separar-se lliurement de l’associació, previa comunicació a la Comissió
Directiva.

6.

Els socis de número tindran les següents obligacions:
a) Abonar les quotes que fixa la Comissió Directiva.
b) Exercir els càrrecs per als quals són elegits.
c) Assistir a les Assemblees Generals.
d) Acceptar les normes de Règim Intern i el contingut dels Estatuts.
e) Contribuir al sosteniment i difussió dels fins de l’associació.
f) Acatar quantes disposicions dicti l’Assemblea General i la Comissió
Directiva
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g) Fer bon ús i respectar les instal·lacions i patrimoni de l’Escola de Ball de
Bunyola.
Article 11è.- La pèrdua de la condició de soci es pot donar per:
1. Voluntat pròpia.
2. Falta de pagament de la quota establerta.
3. Per acord de la Comissió Directiva fonamentat en faltes de caràcter greu que
perjudiquin els interessos de l’associació i prèvia audiència de l’interessat.
CAPÍTOL III
DE LA REPRESENTACIÓ I GOVERN
Article 12è.- Són òrgans de representació i govern de l’Escola de Ball de Bunyola
l’Assemblea General i la Comissió Directiva.
Article 13è
1. L’Assemblea General és el màxim òrgan de Govern de l’associació i estarà
integrada per tots els socis juvenils i de número.
2. Les Assemblees Generals ordinàries i extraordinàries quedaran vàlidament
constituides en primera convocatòria quan concurreixin a elles, presents o
representats, la majoria dels seus socis. En segona convocatòria serà suficient
la concurrència d’una quarta part dels associats.
3. Entre la data de la convocatòria i el dia assenyalat per la celebració hi haurà
d’haver com a mínim 8 dies naturals.
Article 14è
1. L’Assemblea General serà convocada pel Director per iniciativa pròpia o a
petició de la Comissió Directiva o del 20%, com a mínim, dels socis juvenils i
de número.
2. L’Assemblea General es reunirà en caràcter ordinari almanco una vegada a
l’any per tractar les següents qüestions:
a) Memoria, liquidació del pressupost, balanç de l’exercici econòmic,
rendició de comptes i aprovació, si procedéix.
b) Pressupost anual d’ingressos i despeses per l’exercici següent.
c) Projecte d’activitats i propostes elaborades per la Comissió Directiva.
d) Proposicions que formulin els socis i que hauran d’anar signades,
almanco, pel 10% dels mateixos.
e) Precs i preguntes.
3. L’Assemblea General es reunirà en carácter extraordinari per a :
a) La modificació dels Estatuts.
b) Ratificació del Reglament d’Ordre Intern de l’Associació.
c) Elecció de la Comissió Directiva.
d) Ratificació de les quotes dels socis fixades per la Comissió Directiva.
Article 15è.- El President i Secretari de les Assemblees seran els de la Comissió
Directiva. Els acords s’adoptaran amb el vot de la majoria simple dels socis assistents i
quedarà constancia en el Llibre d’Actes.
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Article 16è.- La Comissió Directiva és l’òrgan executiu dels acords adoptats per
l’Assemblea General.
La Comissió Directiva estarà formada per un nombre de components no inferior a cinc
ni superior a deu, d’entre els quals hi haura un Director, un Vice-director, un Secretari,
un Tresorer i vocals.
En el cas que un component de la Comissió Directiva es doni de baixa o cessi de
l’esmentada comissió, serà substituit pel següent soci de número més votat en la darrera
elecció.
Article 17è.- Tots els càrrecs de la Comissió Directiva són no remunerats. Seran elegits
en Assemblea General Extraordinaria per un període de dos anys, podent ser reelegits.
Article 18è.- La Comissió Directiva es reunirà quan la convoqui el Director amb dos
dies d’antelació com a mínim a la data de celebració i quedarà vàlidament constituida en
primera convocatoria quan concurreixin a ella la majoria dels seus membres. En segona
convocatoria serà suficient la concurrencia de com a mínim 3 dels seus membres i en tot
cas del Director o Vice-director. També podrà ser convocada a petició de tres o més dels
seus membres.
A la mateixa hi podran asistir els tècnics i assessors que qualsevol dels membres de la
Comissió Directiva estimi convenient convidar.
Article 19è.- La Comissió Directiva quedarà també vàlidament constituida quan
estiguin presents tots els seus membres encara que no s’hagués convocat prèviament.
Article 20è.- Els acords es prendran per majoria simple dels assistents i en cas d’empat
decidirà el vot del Director.
Article 21è.- Les facultats de la Comissió Directiva són:
1. Exercir la direcció, administració i gestió de l’Associació.
2. Mantenir l’ordre i la disciplina a l’Associació, així com a totes les activitats
que aquesta organitzi.
3. Convocar, per part del Director, a l’Assemblea General quan ho estimi
necessari.
4. Assenyalar les condicions i forma d’admissió de nous socis, així com les
quotes d’ingrés i periòdiques que s’haguin d’abonar. També acordar la baixa
definitiva dels socis.
5. Redactar o reformar el Reglament de Règim Intern.
6. Nomenar les persones que haguin de dirigir les distintes comissions.
7. Entendre les peticions i suggerències.
8. Formular inventari i balanç anual així com redactar la memoria anual de
l’Associació i en general aplicar totes les mesures necessàries, econòmiques i
administratives adequades al foment i divulgació del folklore mallorquí, i
principalment de la nostra villa de Bunyola.
9. Resoldre els imprevists que es pugin presentar d’acord amb els Estatuts i
Normes de Règim Intern de l’Associació.
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Article 22è.- El Director. Facultats:
1. Ostenta la representació, administració, direcció i gestió de l’Associació.
2. Convocar i presidir les juntes.
3. Fixar l’ordre del dia de les reunions.
4. Ordenar els pagaments de l’Associació.
Article 23è.- El Vice-director:
1. Tindrà les mateixes facultats que el Director en cas d’absència o malaltia
d’aquest i totes aquelles que li siguin delegades pel Director.
Article 24è.- El Secretari. Facultats:
1. Custodia i diligència de tots els llibres de l’Associació a excepció dels de
contabilitat.
2. Redactar tots quants documents afectin al funcionament administratiu de
l’Associació.
3. Totes aquelles funcions que en el Reglament de Règim Intern s’assignin a
Secretaria.
Article 25è.- El Tresorer. Facultats:
1. És el depositari de l’Associació. Signarà els rebuts i autoritzarà els pagaments,
juntament amb el Director i diligenciarà els llibres de contabilitat.
2. Formalitzarà durant el primer mes de cada any un balanç de la situació i les
comptes d’ingressos i despeses i ho posarà en coneixament de tots els
associats.
CAPÍTOL IV
DE RÈGIM DOCUMENTAL
Article 26é.- El règim documental de l’Escola de Ball de Bunyola constarà dels
següents llibres : d’Associats, d’Actes, i de Contabilitat.
Article 27é.- En el llibre de registre d’Associats hi constaran els noms i llinatges dels
socis juvenils i de número, DNI, professió, adreça, telèfon i en el seu cas els càrrecs de
representació, govern i administració que ostentin a l’Associació. També s’especificarà
les dates d’alta i baixa i les de presa de possessió i cessament en els càrrecs abans
esmentats.
Article 28è.- En el llibre d’Actes es consignaran les reunions que celebri l’Assemblea
General i la Comissió Directiva amb l’expressió de la data, assistents, assumptes tractats
i acords adoptats.
Les actes seran signades, en tot cas, pel Director i Secretari.
Article 29è.- En els llibres de Contabilitat, figuraran tant el patrimoni com els drets i
obligacions i ingressos i despeses de l’Associació precisant-se la procedencia d’aquells i
l’inversió o destí d’aquests
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CAPÍTOL V
SECCIONS CULTURALS
Article 30è.- Quan la Comissió Directiva acordi l’ampliació dels fins, crearà les
seccions culturals corresponents.
Article 31è.- Cada secció cultural s’ocuparà de tot el que fa referencia a l’activitat
cultural corresponent amb la coordinació i superior direcció de la Comissió Directiva.
CAPÍTOL VI
RECURSOS PREVISTS
Article 32è.- El Patrimoni és de 1502.53 € i el límit del pressupost inicial anual és de
841.42 €.
Article 33è.- Els recursos d’aquesta associació estaran constituits:
1. Quotes dels socis, ordinàries i extraordinàries, que pugin establir-se per la
Comissió Directiva i aprovades en Assemblea General.
2. Les aportacions voluntàries.
3. Donatius o subvencions que se rebin.
CAPÍTOL VII
REFORMA DELS ESTATUTS,
LIQUIDACIÓ DEL PATRIMONI.

DISSOLUCIÓ

DE

L’ASSOCIACIÓ

I

Article 34è.- Els presents Estatuts sols podran esser modificats, reformats o derogats
per acord de l’Assemblea General Extraordinària convocada a tal efecte, mitjançant
votació favorable dels dos terços dels socis juvenils i de número assistentents. La
reforma d’aquests Estatuts seguirà els mateixos tràmits administratius que per a la seva
aprovació.
Article 35è.- L’escola de Ball de Bunyola s’extinguirà o disoldrà per acord de la
Comissió Directiva ratificat per l’Assemblea General Extraordinària que se celebrarà a
tal fi amb un mínim de les dues terceres parts dels socis juvenils i de número assistents.
Article 36è.- Acordada la dissolució voluntària, l’Assemblea General Extraordinària
designarà cinc socis liquidadors que junt amb el Director i Tresorer de l’Associació
procedirà a efectuar la liquidació pagant els seus deutes, cobrant els seus crèdits i fixant
la romanalla si n’hi hagués que es donarà a una entitat de caràcter benèfic o a una altra
Associació Cultural, assenyalada prèviament per l’Assemblea General
Extraordinària.
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