
          WWW.DISSENYAELTEUIES.BLOGSPOT.COM               c/ Ausiàs Marc, 60
                                                                                                                                                                          08010 Barcelona

                                                                            Tel: 93 265 47 36 
                          www.cjb.cat / cjb@cjb.cat

FiTxA De ReCuRsOs PaRTiCiPaTiuS

NOM:

ENTITAT: 

OBJECTIUS: 

DESCRIPCIÓ:

El Consell de la Joventut de Barcelona és la plataforma que promou el creixement d’un associacionisme juvenil fort i articulat a la ciutat.

AJEC. Associació de Joves Estudiants de Catalunya

Els tràmits per legalitzar l’associació d’alumnes

Explicar els tràmits que cal fer per legalitzar l’associació 
d’alumnes de l’institut

Primer us heu d’organitzar i tenir clar els òrgans que formen part 

d’una associació:

·L’assemblea general, que està integrada per tots els socis i sòcies 

que col·laboren activament i és on es decideix tots els temes que 

l’afecten.

·La junta directiva, que consta amb els càrrecs d’un president, un 

secretari i un tresorer, encarregats de tirar endavant les decisions 

que es prenen dins l’entitat.

També haureu de disposar d'un òrgan gestor, la constitució del qual 

no serà obligatòria quan més del 5% dels socis i sòcies siguin majors 

d'edat. Aquest òrgan gestor serà integrat per tres persones majors 

d'edat, designades per la junta directiva de l'associació.
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FiTxA De ReCuRsOs PaRTiCiPaTiuS

DESCRIPCIÓ:

RECURSOS:

El Consell de la Joventut de Barcelona és la plataforma que promou el creixement d’un associacionisme juvenil fort i articulat a la ciutat.

Podeu visitar la pàgina web de la nostra associació: 

     - www.ajec.net

o escriure’ns a:

       -  ajec@ajec,net

Per a registrar-vos ( al Departament de Justícia) necessitareu:

-Els Estatuts (les línies bàsiques que regeixen la vostra associació)

-L’Acta fundacional (on queda constància del moment en què es crea)

-imprès de sol·licitud (que s’ha de demanar al Registre de Justícia)

Què podreu fer després?:

.Participar en les qüestions que tracta el Consell Escolar.

.Emetre comunicats i  impulsar campanyes de temes generals sobre 

l’educació que us interessin.

.Aconseguir  recursos econòmics per les activitats que vulgueu tirar 

endavant.

.Afrontar  i  participar  en  campanyes  i  mobilitzacions  sobre  temes 

d’abast autonòmic o estatal.

.Conèixer experiències d’altres associacions d’estudiants.

http://www.ajec.net/
http://www.ajec.net/
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