SOL·LICITUD D'INCORPORACIÓ A LA FEDERACIÓ DE

COL·LECTIUS PER LA CULTURA AL GRAU
En/Na..................................................................................................................................
amb DNI.................................. i adreça a.............................................................................
com a ................................. de l'Associació.........................................................................
amb NIF número..............................................inscrita al Registre d'Associacions amb el
número................................ i amb seu a..............................................................................
EXPOSA:
Vistes i estudiades les finalitats de la Federació de Col·lectius per la Cultura al Grau
recollides als seus Estatuts i previa reunió de l'Assemblea General de l'associació
celebrada el dia ........... de.............................de 20......... on es fa constar la voluntat de
l'associació de federar-se i de complir amb els Estatuts de la Federació.
SOL·LICITA:
Que s'inicien els tràmits per a formar part de la Federació de Col·lectius per la Cultura al
Grau com a membre de fet, d'acord amb els Estatuts de la mateixa.
Grau de Castelló, .......... de.................................de 20......
Signat i segell,

Deurà acompanyar aquesta sol·licitud:
Còpia dels Estatuts de l'Associació sol·licitant
Relació actualitzada dels membres de la Junta Directiva
Còpia del NIF de l'associació
Còpia del DNI de la persona que signa la sol·licitud
Còpia del Certificat de Registre de l'Associació
Relació d'activitats culturals realitzades o a realitzar durant l'any en curs

A/ATT. SR PRESIDENT FEDERACIÓ DE COL·LECTIUS PER LA CULTURA AL GRAU

QUINES ASSOCIACIONS PODEN FORMAR PART DE CCG?
Podran formar part de la Federació totes les associacions legalment inscrites al registre
corresponent que, amb l'acord previ i exprés de les seues respectives assemblees generals, decidisquen,
lliurement i voluntàriament, integrar-s'hi per tindre interés en el desenvolupament dels fins de la Federació.
Les quals hauran de presentar una sol·licitud per escrit a l'òrgan de representació de la Federació, i
aquest resoldrà en la primera reunió que celebre; si l'associació sol·licitant s'ajusta a les condicions exigides
en els Estatuts, l'òrgan de representació no li podrà denegar l'admissió.
La condició de membre de la Federació és intransmissible.
QUINES SÓN LES FINALITATS DE LA FEDERACIÓ?
1.- L'agrupació d'associacions amb seu al Grau de Castelló que tinguen com a finalitat
principal l'organització i promoció d'activitats culturals.
2.- Foment i promoció de la cultura al Grau.
3.- Coordinació dels col·lectius membres i difusió conjunta de les activitats organitzades per
cadascun d'ells.
4.- Contacte periòdic dels distints col·lectius membres on es puguen tractar inquietuds,
problemàtiques i iniciatives.
5.- Col·laboració entre els col·lectius membres en les activitats pròpies de cadascun d'ells i
organització d'activitats conjuntes.
6.- Sol·licitud conjunta front a entitats públiques i privades de millores i ajudes per al
desenvolupament de la cultura al Grau.
QUINES ACTIVITATS PORTA A TERME CCG?
1.- Organització conjunta d'activitats culturals al Grau: concerts, exposicions, conferències,
etc.
2.- Difusió conjunta de les activitats pròpies de cada col·lectiu mitjançant una Agenda
Cultural del Grau.
3.- Edició de butlletins, revistes, webs o presencia en xarxes socials per a la difusió de
l'Agenda Cultural del Grau.
4.- Organització de la Setmana Cultural del Grau que incloga una variada programació
cultural i on participen tots els col·lectius membres.
5.- Reunions periòdiques entre les associacions que fomenten la posada en comú d'idees
que ajuden als col·lectius a millorar les seues activitats culturals.
QUINA QUOTA APORTEN LES ASSOCIACIONS MEMBRES?
S'ha acordat que els col·lectius membres col·laboren amb el manteniment de CCG amb una quota
anual de 50 € per associació per a aquest any 2015.
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