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� QUÈ s’ha fet des de la reunió “Save 
Campins” del 26 de maig?

PROPOSTES per revitalitzar el poble

CREACIÓ de l’Associació
SALVEM CAMPINS



Què s’ha fet?

- Grup de treball
- Reunions del grup de treball
- Reunions amb l’Alcalde
- Decidir la creació d’una Associació
- Comprar el domini i crear la pàgina web 

www.salvemcampins.cat
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Mig Plaç

Tenir o disposar un local al centre del poble
per dur a terme el conjunt de les activitats de 
l’Asociació:
- lúdico-socials, culturals, esportives
- servei de bar
- venda de queviures
- elaboració de productes alimentaris
- fomentar i difondre el patrimoni de Campins



Propostes curt plaç - Xiringuito



Propostes curt plaç - Xiringuito



Propostes curt plaç - Xiringuito



Propostes curt plaç - Food Truck
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Què és una Associació?

Les associacions són persones jurídiques 
privades constituïdes per tres o més persones 
que s'uneixen de manera voluntària, lliure i 
solidària per aconseguir, sense afany de lucre, 
una finalitat comuna d'interès general o 
particular i es comprometen a posar en comú 
llurs coneixements, activitats o recursos 
econòmics amb caràcter temporal o indefinit.

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/dret_i_entitats_juridiques/associacions/



Quin són el Requisits?

L'organització interna i el funcionament de les associacions 
han d'ésser democràtics, amb ple respecte al pluralisme. Si 
l'associació obté beneficis de les seves activitats no pot 
repartir-los entre els socis i s'hauran de repercutir en altres 
activitats.
Ha d'estar formada com a mínim per 3 persones i ha de tenir 
com a mínim:
Una Assemblea General de Socis, que és l'òrgan de govern 
suprem de l'associació.
Una Junta de Govern, que ha de tenir l'estructura que es 
determini als estatuts, i que generalment consta de: 

President, Secretari, Tresorer, Vocals



Acta Fundacional

El primer pas és reunir tots els membres 
fundadors per a redactar l'acta fundacional de 
l'associació, que és un document privat en el 
qual els socis fundadors acorden: la constitució 
de l'associació, l'aprovació dels Estatuts i 
l'elecció de la Junta Directiva.
A l'acta fundacional hi han de constar les dades 
personals (nom, cognoms, DNI, domicili i 
signatura) de tots els socis fundadors.



Què són els Estatuts?

Els Estatuts són les normes per les quals es regirà 
l'associació, i com a tal poden ser modificats i 
integrats. Com que és una norma objectiva, ha 
de servir les finalitats proposades en la seva 
constitució i adaptar-se al màxim a la realitat de 
l'associació.



Què són els Estatuts?

Als estatuts hauran d'incloure: la denominació, 
les finalitats determinades, domicili, àmbit, 
òrgans directius i forma d'administració, 
admissió i pèrdua de la qualitat de soci, règim 
disciplinari, drets i deures, procediment de 
modificació dels estatuts, patrimoni fundacional, 
destinació del patrimoni social i taxes.

http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/formularis/associacions/model_estatuts_assoc_modificats.pdf



Denominació i Domicili

SALVEM CAMPINS

Casal de Cultura Antoni Tàpies
Plaça de la Vila, núm. 6

08472 Campins



Finalitat i Activitats

La finalitat de l’associació és promoure l’activitat 
lúdico-social, cultural, esportiva i econòmica al 
municipi de Campins.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació 
realitza les activitats següents: 
lúdico-socials, culturals, esportives, servei de 
bar, venda de queviures, elaboració de 
productes alimentaris i fomentar i difondre el 
patrimoni de Campins



Drets Membres (1)

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. 
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per 
exercir càrrecs directius. 
3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas. 
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les 
activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i 
estatutàries. 
5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que 
considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de 
l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials
bàsics. 



Drets Membres (2)

6.  Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la 
gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'associació. 
7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures 
disciplinàries. 
8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació. 
9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o 
tingui a la seva disposició. 
10. Formar part dels grups de treball. 
11. Posseir un exemplar dels estatuts. 
12. Consultar els llibres de l'associació. 



Deures Membres

1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i 
participar activament per assolir-les. 
2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el 
pagament de quotes, derrames i altres aportacions
econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord
amb aquests. 
3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les 
disposicions estatutàries. 
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels
òrgans de govern de l'associació. 



Assamblea General

1.  L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; 
els seus membres en formen part per dret propi i 
irrenunciable. 
2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea
General legalment constituïda, decideixen per majoria
els assumptes que són competència de l'Assemblea. 
3. Tots els membres queden subjectes als acords de 
l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en 
discrepen i els presents que s'han abstingut de votar. 



Candidats President(a)

?

Richard
Lewis

Tu?



Candidats Tresorer(a)

?

Joan
Danés

Tu?



Candidats Secretari(a)

?

Daniel 
Canosa

Tu?



Candidats Vocals

Marisa
Pelaez

Joan 
Antoja

Jordi 
Valls



VOTACIONS



GRÀCIES!


