Carrer de Sant Andreu, 1
(Casa
de
la
Cultura)
46711 MIRAMAR (La Safor)

ESTATUTS

TÍTOL PRIMER.
Capítol I.
Capítol II.
Capítol III.

PRINCIPIS GENERALS
Denominació i règim jurídic i fiscal
Objecte i capacitat legal
Domicili social i àmbit territorial

TÍTOL II.
Capítol I.
Capítol II.
Capítol III.

ELS SOCIS
Tipus de socis
Adquisició i pèrdua de la condició de soci
Drets i deures dels socis

TÍTOL III.
Capítol I.
Capítol II.
Capítol III.

ADMINISTRACIÓ I GOVERN
L’Assemblea General
La Junta directiva
Els membres de la Junta directiva

TÍTOL IV. ELS RECURSOS
TÍTOL V. DURADA I DISSOLUCIÓ
DISPOSICIONS ADDICIONALS

__________________________________________________________________________________
UNIÓ MUSICAL MILAMARINA, associació declarada d'utilitat pública.
Registre d’Associacions de València, número 3960. NIF G46646576.

UNIÓ MUSICAL MILAMARINA
ESTATUTS

2 / 12

_____________________________________________________________________________________

TÍTOL PRIMER
Principis generals
Capítol I
Denominació i règim jurídic i fiscal
Article 1r.
L’associació denominada UNIÓ MUSICAL MILAMARINA, constituïda a Miramar (la Safor), es regeix pels presents Estatuts i, en allò no previst en ells, per la legislació
vigent en matèria d’associacions sense finalitat lucrativa; en particular, per les següents
Lleis i per les normes que les desenvolupen, complementen, modifiquen i/o substituïsquen:
La Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d’Associació.
La Llei 49/2002, de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense fins
lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
Capítol II
Objecte i capacitat legal
Article 2n.
Són objecte de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA l’estudi, la promoció i el desenvolupament de la cultura musical en totes les seues modalitats, així com el seu ensenyament teòric i pràctic.
També són objecte de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA la promoció i l’organització d’activitats de caràcter cultural d’interés per als seus membres.
Article 3r.
Per a facilitar la seua labor i potenciar les seues possibilitats d’actuació, la UNIÓ
MUSICAL MILAMARINA por establir les col·laboracions que s’estimen necessàries
amb aquelles entitats que tinguen una finalitat semblant a la seua.
Article 4t.
La UNIÓ MUSICAL MILAMARINA no persegueix cap fi de lucre i els membres
del seus òrgans de govern ocupen i desenvolupen el seu càrrec de manera gratuïta.
Article 5é.
La Junta Directiva disposarà els mitjans necessaris perquè en totes les activitats
desenvolupades, així com en tota la documentació generada, siga utilitzada amb preferència la llengua que la llei reconeix com a pròpia del nostre poble.
Article 6é.
La UNIÓ MUSICAL MILAMARINA té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de
la màxima capacitat d’obrar reconeguda per la llei a aquest tipus d’entitats. En especial, pot
administrar, contractar i disposar de tota classe de béns i per qualsevol títol –fins i tot béns
immobles i els drets reals corresponents–, així com efectuar tot tipus de gestions front a
qualssevol persones o entitats, públiques o privades.
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Capítol III
Domicili social i àmbit territorial
Article 7é.
El domicili social de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA ha d’estar situat dins
del terme municipal de Miramar, en el lloc establert per l’Assemblea General.
La Junta directiva pot establir les delegacions temporals o definitives que considere
escaients.
Article 8é.
La UNIÓ MUSICAL MILAMARINA desenvolupa les seues activitats principalment dins del municipi de Miramar, sense perjudici que determinades activitats puguen
estendre’s i realitzar-se a altres llocs del territori valencià, de l’estat o de l’estranger.

TÍTOL II
Els socis
Article 9é.
Són socis de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA les persones físiques o jurídiques que, per tindre interés en servir els fins de l’associació i complir els requisits assenyalats en els presents Estatuts, són admeses o nomenades com a tals per la Junta directiva.
No hi ha limitació del nombre de socis.

Capítol I
Tipus de socis
Article 10é.
Hi ha tres tipus de socis: numeraris, protectors i honoraris.
La Junta directiva pot admetre com a socis numeraris o protectors les persones
--físiques o jurídiques– que sol·liciten el seu ingrés com a tals. Aquests dos tipus de soci
són mútuament excloents.
Així mateix i d’acord amb el seu criteri, la Junta directiva pot nomenar com a socis
honoraris aquelles persones –físiques o jurídiques– que considere mereixedores de tal distinció, pels seus mèrits o per la seua actuació destacada en favor de l’associació.
El nomenament d’un soci numerari o protector com a soci honorari no li fa perdre
aquella condició.

Capítol II
Adquisició i pèrdua de la condició de soci
Article 11.
Per a sol·licitar l’ingrés com a soci numerari o protector de la UNIÓ MUSICAL
MILAMARINA cal formalitzar l’imprés corresponent amb les dades personals del sol·li__________________________________________________________________________________
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citant, el qual autoritza implícitament la incorporació de les mateixes al corresponent fitxer i llur utilització i tractament per als fins de l’associació.
Article 12.
La condició de soci s’adquireix en el moment que la Junta directiva pren l’acord
d’admissió o nomenament, i pot ser acreditada mitjançant la presentació del carnet de soci
actualitzat, expés per la Junta directiva i signat pel Secretari, i/o pels mitjans que dispose la
Junta directiva en cada moment.
Article 13.
La condició de soci es perd pels motius següents:
•
Per defunció.
•
Per renúncia voluntària, que ha de ser comunicada pel soci a la Junta directiva.
•
Per acord de la Junta directiva quan el soci, per la seua conducta, per l’incompliment dels deures estatutaris, per desprestigiar l’associació i/o pel fet de pertorbar-ne la bona administració, s’haja fet mereixedor d’aquesta mesura.
•
Per totes les altres causes previstes per la llei i els presents Estatuts.
Article 14.
La baixa d’un soci duu implícita la pèrdua de tots els drets que podia tindre en la
UNIÓ MUSICAL MILAMARINA.

Capítol III
Drets i deures dels socis
Article 15.
Tots el socis de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA tenen els següents drets:
•
Assistir a les sessions de l’Assemblea General.
•
Rebre informació sobre les activitats que l’associació organitza, així com assitir
a elles.
•
Fer ús dels serveis comuns que estiguen a disposició dels socis.
Als socis numeraris i protectors que siguen majors d’edat i estiguen al corrent del
pagament de les quotes els corresponen, a més, els drets següents:
•
Tindre veu i vot en les reunions de l’Assemblea General.
•
Elegir i ser elegits per a llocs de representació o per a l’exercici de càrrecs directius.
•
Exercir la representació que els siga conferida en cada cas.
•
Formar part dels grups de treball.
•
Intervindre en el govern i en les gestions, així com en els serveis i activitats de
l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
•
Exposar en l’Assemblea General allò que consideren que pot contribuir a fer
més eficaç la consecució del objectius de l’associació.
•
Sol·licitar i obtindre explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta
directiva.
__________________________________________________________________________________
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Article 16.
Tots els socis de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA tenen els següents deures:
•
Observar aquests Estatuts i, així mateix, les ordres, acords i normes de l’Assemblea General i de la Junta directiva.
•
Guardar, respecte del membres de la Junta directiva, la consideració que els correspon d’acord amb el seu càrrec.
•
Procedir amb els altres socis amb cortesia.
Els socis numeraris i protectors tenen, a més, els següents:
•
Satisfer puntualment les quotes que s’establisquen, d’acord amb la seua categoria.
•
Comunicar a la Junta directiva les variacions en les seues dades personales, per
tal de mantindre actualitzat el fitxer corresponent.
•
Si escau, tindre actualitzat el carnet de soci per tal de poder acreditar aquesta
condició.
•
Prestar la col·laboració necessària per al bon funcionament de l’associació.
•
Desenvolupar fidelment les obligacions del càrrec per al qual hagen estat elegits.

TÍTOL III
Administració i govern
Article 17.
La UNIÓ MUSICAL MILAMARINA és regida pels presents Estatuts, per les decisions de l’Assemblea General dels socis i, en representació d’aquesta, per la Junta directiva.
Article 18.
L’Assemblea General o la Junta directiva poden designar, si ho creuen convenient,
una Junta consultiva, formada per un nombre il·limitat de socis, caracteritzadament competents per assessorar i orientar la labor de l’entitat. Igualment, poden crear un Junta de fundadors que vetle per l’exacte compliment dels objectius de l’associació.

Capítol I
L’Assemblea General
Article 19.
L’Assemblea General és el màxim òrgan de govern de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA i està constituïda pels socis numeraris i protectors amb dret al vot.
Cada soci amb dret al vot pot delegar aquest en un altre soci que tinga dret a votar,
mitjançant un escrit especial per a cada reunió.
Podran assitir a les reunions de l’Assemblea General en qualitat d’oients, a més dels
socis sense dret al vot, aquelles persones que siguen convidades per escrit per la Junta directiva.
__________________________________________________________________________________
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Article 20.
L’Assemblea General serà convocada pel President o per la Junta directiva
mitjançant un avís dirigit a cada soci, amb una antelació d’almenys set dies respecte al dia
de celebració de la sessió; en aquest avís constarà el lloc, el dia i l’hora de celebració de la
reunió, així com l’ordre del dia.
L’avís podrà efectuar-se mitjançant la utilització de recursos electrònics, informàtics i/o telemàtics.
Article 21.
L’Assemblea General es reunirà amb caràcter ordinari dins del primer trimestre de
cada any; amb caràcter extraordinari, sempre que el President ho creurà oportú, quan ho
acordarà la Junta directiva i quan ho sol·licitarà per escrit un nombre no inferior al 25 per
cent dels socis amb dret al vot.
Article 22.
Correspon a l’Assemblea General ordinària:
•
L’examen i aprovació, si escau, de la memòria i dels comptes i balanços de cada
exercici, així com la ratificació del pressupost per al present.
•
La renovació dels càrrecs de la Junta directiva que hagen prescrit, d’acord amb
les disposicions d’aquests Estatuts.
•
El cobriment dels càrrecs que es troben vacants i la renovació dels quals no corresponga encara. La durada d’aquests càrrecs no serà l’estatutària, sinó que finalitzarà quan corresponga per torn.
•
Aquelles altres proposicions que la Junta directiva acorde d’incloure-hi.
•
Les proposicions que siguen presentades per un nombre de socis no inferior a la
quarta part dels que tinguen dret al vot; aquestes proposicions hauran de ser formulades per escrit, signades pels interessats, i caldrà que siguen lliurades al
Secretari almenys un dia abans de l’assenyalat per a la celebració de l’Assemblea General.
L’Assemblea General no podrà tractar més assumptes que aquests.
Article 23.
Correspon a l’Assemblea General convocada amb caràcter extraordinari:
•
Acordar la reforma dels Estatuts.
•
Acordar la dissolució de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA.
•
Els assumptes que amb caràcter extraordinari s’hi sotmetran.
•
Les proposicions que siguen presentades pels socis que hagen sol·licitat la celebració de l’Assemblea General extraordinària; aquestes proposicions hauran de
ser formulades per escrit i signades pels interessats, i caldrà que siguen lliurades
al Secretari juntament amb la sol·licitud de celebració de l’Assemblea.
Article 24.
Perquè puga constituir-se l’Assemblea General, cal l’assistència o representació
d’un mínim del 30 per cent dels socis amb dret al vot a l’hora assenyalada per al començament de la sessió. Si no s’ha assolit aquest nombre, transcorreguts quinze minuts pot
efectuar-se la reunió en segona convocatòria al mateix lloc i hi poden ser presos acords,
qualsevol que siga el nombre de socis amb dret al vot assistents i representats.
__________________________________________________________________________________
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Durant la celebració de l’Assemblea General podran utilitzar-se recursos electrònics, informàtics i/o telemàtics que permeten l’assistència, participació, deliberació i/o votació de socis que no estiguen físicament en el lloc de la reunió.
Article 25.
En l’Assemblea General ordinària els acords es prendran pel vot favorable de la
majoria simple dels votants presents i representats.
En l’Assemblea General extraordinària els acords es prendran pel vot favorable de
la majoria absoluta dels votants presents i representats.
En ambdós casos la votació serà secreta si ho sol·licita el deu per cent dels votants
presents.
Article 26.
Són President i Secretari de l’Assemblea General els qui ocupen aquests càrrecs en
la Junta directiva o aquells qui estatutàriament hagen de substituir-los.

Capítol II
La Junta directiva
Article 27.
La Junta directiva és l’òrgan permanent de govern, representació, gestió i administració de l’associació. Té plenitud de facultats per a regir i administrar l’associació, i
resoldre qualsevol assumpte referent a aquesta, sense més limitacions que les competències
que la llei i els presents Estatuts reserven per a l’Assemblea General.
En especial, i de forma enunciativa i no restrictiva, corresponen a la Junta directiva
les atribucions següents:
•
Fixar les quotes corresponents als socis numeraris i protectors.
•
Resoldre l’admissió o nomenament i la baixa dels socis d’acord amb el que estableixen aquests Estatuts.
•
Crear i administrar els organismes i grups musicals necessaris per a l’ensenyament i el desenvolupament dels fins estatutaris.
•
Resoldre l’admissió o nomenament i el cessament dels membres integrants de
cadascun dels organismes i grups musicals integrants de la UNIÓ MUSICAL
MILAMARINA.
•
Contractar i acomiadar els empleats i fixar la seua remuneració i condicions de
treball.
•
Imposar les sancions necessàries als membres de qualsevol dels òrgans o grups
musicals que en siguen mereixedors.
•
Nomenar les delegacions, ponències, etc, que jutge necessàries per als fins que
s’avinguen amb l’interés i la bona marxa de l’associació.
•
Cobrir provisionalment, si de cas, les vacants de la mateixa Junta directiva.
•
Traçar les orientacions per a complir millor els objectius de l’associació i els
mitjans i procediments per a desenvolupar-los.
•
Presentar a l’Assemblea General el balanç, l’estat de comptes i la memòria de
l’exercici anterior.
__________________________________________________________________________________
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•
•

•

•

•
•

•
•

•

Aprovar els pressuposts per a cada exercici i sotmetre’ls a la conformitat de
l’Assemblea General.
Acordar sobre exercir accions judicials, desistir de les mateixes, transigir i comparéixer davant de tot tipus de Jujats i Tribunals, en judicis civils, criminals,
contenciosos administratius i en qualsevol altre tipus de judicis o procediments,
com a demandant o demandada, així com interposar tot tipus de recursos
ordinaris o extraordinaris –com cassació i revisió– i atorgar per a aquest fi poders als procuradors dels Tribunals i lletrats que estime convenient.
Iniciar i intervindre en tota classe d’expedients que es tramiten davant de qualssevol autoritats i organismes oficials, podent dur a terme les gestions necessàries i interposar recursos contra les resolucions que aquests dicten.
Obrir comptes corrents, d’estalvi, de crèdit i de qualsevol altre tipus en establiments de crèdit, bancs, caixes d’estalvi i fins i tot al Banc d’Espanya; saldar o
cancel·lar aquests comptes, fixar les condicions de les operacions, disposar dels
fons i crèdits existents en ells i signar xecs, transferències, lletres o qualsevol altre document admés a l’efecte, així com sol·licitar i retirar els talonaris de xecs
corresponents.
Lliurar, acceptar, prendre, protestat, negociar, endossar, descomptar i cobrar lletres de canvi, pagarés, xecs i tota classe de documents mercantils.
Comprar i vendre tot tipus de béns mobles i immobles, arrendar o subarrendar
locals i vivendes i celebrar o atorgar contractes d’arrendament de béns, obres i
serveis, donar i prendre a préstec quantitats en efectiu, metàl·lic o qualsevol altra forma.
Sol·licitar, cobrar i rebre tota classe d’ajudes econòmiques o subvencions dels
organismes oficials, públics i privats, tot signant la documentació pertinent.
Obrir, contestar, signar i recollir la correspondència, així com recollir els paquets, telegrames, cartes, etc, que tinguen la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA com a destinatària, ja siguen certificats o a la vista.
Tenir cura constant del compliment d’aquests Estatuts així com interpretar-los
vàlidament.

Article 28.
La Junta directiva pot delegar o apoderar a favor d’una o vàries persones part d’aquestes facultats i funcions, així com revocar les delegacions o apoderaments que haguera
efectuat.
Article 29.
La Junta directiva ha d’estar composta per socis amb dret al vot, i ha de ser
nomenada per l’Assemblea General, d’acord amb les disposicions d’aquests Estatuts.
Article 30.
La Junta directiva es reunirà almenys una volta cada mes i sempre que siga convocada pel President, el qual haurà de fer-ho si ho sol·licita la majoria dels membres.
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Capítol III
Els membres de la Junta directiva
Article 31.
Constitueixen la Junta directiva un President, un Vicepresident, un Secretari, un
Vicesecretari, un Tresorer i un nombre de Vocals comprés entre un mínim de quatre (dos
de cada torn) i un màxim de dotze (sis de cada torn).
Article 32.
Els càrrecs de la Junta directiva tenen una durada de quatre anys i són reelegibles.
La Junta directiva ha de ser renovada cada dos anys, d’acord amb els torns següents:
•
Constitueixen el torn ‘A’ el President, el Vicesecretari, el Tresorer i els Vocals
1r, 3r, 5é, 7é, 9é i 11é.
•
Constitueixen el torn ‘B’ el Vicepresident, el Secretari i els Vocals 2n, 4t, 6é,
8é, 10é i 12é.
Article 33.
Els membres de la Junta directiva han d’assistir a les sessions puntualment. En cas
de no poder fer-ho cal que n’assabenten el President. La falta d’assistència reiterada, sense
avís previ o justificació posterior, serà motiu de destitució per la Junta directiva.
Article 34.
La Junta directiva es considera constituïda, pel que fa a la validesa dels acords,
quan hi assisteixen almenys la meitat dels components més un, entre ells, obligatòriament,
el President i el Secretari o aquells qui els substitueixen.
Durant la celebració de les sessions de la Junta directiva podran utilitzar-se recursos
electrònics, informàtics i/o telemàtics que permeten l’assistència, participació, deliberació
i/o votació de membres que no estiguen físicament en el lloc de la reunió.
Els acords es prenen per majoria simple de vots presents i representats. El vot del
President serà de qualitat i resoldrà els empats.
Article 35.
Són vàlides les delegacions per absència, malaltia o qualsevol altra causa justificada, a favor d’un altre membre de la Junta directiva.
Article 36.
Correspon al President de la Junta directiva:
•
Ostentar la representació legal unitària de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA, especialment davant de tota mena de tribunals, organismes, etc, amb extenses facultats, fins i tot de nomenar apoderats per als efectes esmentats.
•
Prendre les mesures que considere urgents i de millora per al govern, el règim i
l’administració de l’associació i retre’n comptes davant de la Junta directiva en
la primera sessió.
•
Tindre cura del compliment d’aquests Estatuts i dels acords de l’Assemblea
General i de la Junta directiva.
•
Convocar, presidir, obrir, dirigir, suspendre i tancar les sessions de l’Assemblea
General i de la Junta directiva.
__________________________________________________________________________________
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•
•

Subscriure, juntament amb el Secretari, les actes de les sessions, així com
autoritzar amb el seu vist i plau els documents de Secretaria i Tresoreria.
En general, executar i donar compliment als acords adoptats per l’Assemblea
General i per la Junta directiva, i a les disposicions contingudes en aquests Estatuts.

Article 37.
Correspon al Vicepresident substituir el President en totes les funcions que assenyala l’article anterior, en els casos justificats de malaltia o impossibilitat, o per delegació
expressa d’aquest.
Article 38.
Correspon al Secretari estar al front de la gestió administrativa de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA i, en especial:
•
Custodiar els llibres, els documents i els segells de l’associació, llevat dels de
Tresoreria.
•
Dur al dia els llibres i registres oficials, llevat dels de Tresoreria.
•
Assistir en qualitat de Secretari a les sessions dels òrgans de govern de la UNIÓ
MUSICAL MILAMARINA i redactar-ne les actes, les quals signarà juntament
amb el President; podrà delegar aquesta funció en el Vicesecretari o en un altre
dels membres de la Junta directiva.
•
Lliurar les certificacions referents als llibres i documents de l’associació amb el
vist i plau del President.
•
Elaborar juntament amb el Tresorer el projecte de pressupost.
•
Encarregar-se de la correspondència.
•
Comunicar als organismes oficials competents les dades relatives a l’associació
que siguen requerides per la llei.
Article 39.
Correspon al Vicesecretari substituir el Secretari en tot el que assenyala l’article
anterior, en els casos d’absència, malaltia o dimissió.
Article 40.
Correspon al Tresorer estar al front de la gestió econòmica i financera de la UNIÓ
MUSICAL MILAMARINA i, en especial:
•
Custodiar els llibres, els documents i els segells de Tresoreria.
•
Dur al dia els llibres i registres de Tresoreria.
•
Custodiar els fons de l’associació i efectuar els cobraments i els pagaments.
•
Presentar trimestralment a la Junta directiva un estat de comptes per a la seua
conformitat.
•
Elaborar els estats de comptes i balanços anuals de cada exercici.
•
Elaborar juntament amb el Secretari el projecte de pressupost.
Article 41.
Correspon als Vocals col·laborar amb els altres membres de la Junta directiva en
totes les funcions i substituir qualsevol dels membres en cas d’absència, vacant o malaltia,
sense perjudici del que estipulen els articles anteriors.
__________________________________________________________________________________
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TÍTOL IV
Els recursos
Article 42.
El patrimoni fundacional de l’associació és constituït per material d’escriptori divers, valorat en conjunt en seixanta euros.
Article 43.
Els recursos de l’associació per al compliment i desenvolupament dels seus fins són
els següents:
•
Les quotes dels socis, els imports de les quals seran fixats anualment per la Junta directiva.
•
Les retribucions percebudes per totes les actuacions dels grups musicals de la
UNIÓ MUSICAL MILAMARINA en festivals, desfilades, actes festius, etc.
•
Els donatius, les herències i els llegats que reba i les subvencions que puguen
ser-li assignades per altres entitats i organismes públics i privats.
•
Les rendes que puguen produir-li els béns que posseïsca.
•
Qualsevol altre ingrés lícit.
Article 44.
Els recursos líquids de l’associació han de ser dipositats en comptes d’entitats de
crèdit.
En aquests comptes han de figurar com a apoderats almenys tres dels membres de
la Junta directiva, entre ells, necessàriament, el President i el Tresorer.
La disposició dels saldos d’aquests comptes requereix la signatura de dos dels apoderats, entre elles la del President o la del Tresorer.
Article 45.
El pressupost anual de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA serà elaborat conjuntament pel Secretari i el Tresorer, i sotmés a l’aprovació de la Junta directiva i la conformitat de l’Assemblea General.
Aquest pressupost té un caràcter orientatiu per a la Junta directiva, la qual pot no
ajustar-s’hi si el desplegament de les activitats de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA
així ho exigeix.
Article 46.
L’exercici econòmic, a efectes de confecció i execució de balanços i pressuposts, és
fixat per la Junta directiva, la qual el pot fer coincidir amb l’any natural (1 de gener / 31 de
desembre) o amb el curs escolar (1 d’octubre / 30 de setembre).

TÍTOL V
Durada i dissolució
Article 47.
La UNIÓ MUSICAL MILAMARINA té una durada indefinida.
__________________________________________________________________________________

UNIÓ MUSICAL MILAMARINA
ESTATUTS

12 / 12

_____________________________________________________________________________________

Article 48.
La UNIÓ MUSICAL MILAMARINA sols podrà ser dissolta per les causes
establertes per la llei i per acord de l’Assemblea General dels socis, convocada amb
caràcter extraordinari i expressament per a aquest fi.
Article 49.
En cas de dissolució de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA, l’última Junta
directiva en exercici actuarà de Comissió liquidadora i procedirà a l’alienació dels béns
socials, amb el producte dels quals absorbirà les càrregues de l’associació. El producte
restant, si n’hi haguera, seria donat a l’Ajuntament de Miramar, per tal que aquest
organisme el destinara a l’organització i patrocinament d’activitats de caràcter musical al
municipi de Miramar.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.
Com a complement d’aquests Estatuts, La Junta directiva pot elaborar, aprovar, modificar i derogar els Reglaments de caràcter intern que estime necessaris per al bon funcionament dels òrgans de govern i d’altre tipus de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA;
d’aquests Reglaments donarà compte a l’Assemblea General en la següent sessió per a la
seua ratificació.
Segona.
La UNIÓ MUSICAL MILAMARINA no té cap significació política.
Tercera.
El domicili social de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA està situat al Carrer de
Sant Andreu, 1 (Casa de la Cultura), en virtut d’autorització de l’Ajuntament de Miramar
del 28 de març de 1989.
Miramar, juny de 2003.

*

*

*

L’Assemblea General extraordinària dels socis de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA del 27 de juny de 2003 va aprovar l’adaptació dels Estatuts a la Llei Orgànica
1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, i a la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. Aquesta adaptació ha estat inscrita al Registre d'Associacions de València, al número 3.960 de la Secció Primera, el 25 de maig de 2011.
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