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PRESENTACIÓ DE rALCALDE
Francesc Signes Núñez

Cent seixanta anys té la nostra Filharmònica. Per a un soci, com
el que escriu, és un orgull pertànyer a una entitat amb tanta
solera, amb tanta estima popular, amb tanta capacitat per crear
identificació i volença entre la gent del nostre poble. Per a un
alcalde, és una obligació tractar d'ajudar a una entitat tan arrelada
i que ens ofereix el treball d'homes i dones, de xics i xiques que,
amb esforç, dediquen una part del seu temps i de la seua vida a
la música. Per a un soci i per a un alcalde és també necessari no
conformar-se amb el que hui és la Filharmònica Alcudiana, ser
exigent amb ella, empentar perquè abaste majors quotes de
qualitat en el futur.
Sé de l'esforç que fa la Junta Directiva amb Enric Gonzalez
al front, també de les qualitats musicals i humanes del mestre
director Rafael Sanz; sé del sacrifici que fan molts músics que,
a més d'estudiar o treballar, encara trauen temps de baix les pedres
per acudir als assaigs, als passacarrers o als concerts de la Banda;
sé de la bona disposició dels socis per ajudar a la Banda ...
LAjuntament de l'Alcúdia està, com sempre, al costat de tots ells
per engrandir la nostra Filharmònica. Des que la Casa de la
Música es feu realitat, a principis de la dècada de 1990, les
condicions de treball delIa Banda Simfònica i de la Banda Juvenil
han millorat considerablement. Eixa nova instal·lació és
irrenunciable, però seria bo que els més grans els contaren, als
més joves que abans les condicions eren prou més dolentes, de
manera que les noves incorporacions sàpien calibrar l'esforç que
fa tot un poble per veure ben tractada a la seua música.

8 PRESENTAC¡O DE L:ALCALDE

Els edificis són molt importants per albergar la cultura,
són els seus contenidors. Però no són els seus continents. Ni
poden ser-ho. Els músics de l'Alcúdia, alimentats per l'Escola
Professional de Música de Grau Mitjà de l'Alcúdia, són els
vertaders protagonistes del futur musical del nostre poble, que
no passa només per la Filharmònica Alcudiana, però que la té
com a part principal. Seria una llàstima, i un error, que
Filharmònica i Escola de Música deixaren de col· laborar. Ans al
contrari, el futur de les dues institucions és, segurament, el de
reafirmar els seus lligams, comprendre que la seua simbiosi és
essencial. També l'Ajuntament de l'Alcúdia ha volgut enviar eixe
missatge en crear les Beques que sostenen, en part, l'aprenentatge
dels músics-becaris: els joves que entren a formar part de la Banda,
però que han de completar la seua formació musical a través de
l'aprenentatge reglat. La formació musical en la nostra Escola és
essencial per a nodrir de qualitat la nostra Banda.
Aquest opuscle torna a ser una mostra del compromís de
l'Ajuntament de l'Alcúdia amb la Filharmònica Alcudiana. Es
tractava de publicar els nous estatuts per donar-los a conéixer a
tots els socis i, fins i tot, per animar a aquells que encara no ho
són a apuntar-se i fer-li costat a la nostra música. A més, aprofitant
l'ocasió, es publiquen també els documents fundacionals de la
banda: un autèntic tresor documental que ens confirma una data
que ja coneixíem (1844), però que ens dona uns noms que ens
resultaven totalment desconeguts o quasi. Veig que l'home
fonamental en la creació de la Banda, el seu primer president i
el seu segon director, era Andreu Miralles, alcalde de l'Alcúdia
en maig de 1844, quan la Banda anà a casa del notari Vicent
Boix, que també havia sigut alcalde de l'Alcúdia en 1839, a donarse per inscrita. Avantpassats meus en el càrrec que semblen
demanar a aquest alcalde i a tots els que vinguen que tinguen
cura i una estima especial a la Banda de Música de la Filharmònica
Alcudiana. Que estiguen tranquils. Així és i, de segur, així serà.

PRESENTACIÓ DEL PRESIDENT DE LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA FILHARMÒNICA ALCUDIANA,
Enrique Gonzdlez Arocas

És inimaginable el paisatge humà de l'Alcúdia sense la Banda de
Música de la Filharmònica Alcudiana, sense els seus músics, sense
la seua música. El nostre poble es va vincular en 1844 a una
afecció que no ha fet més que créixer i que, a hores d'ara, es
manifesta en la molta gent jove que continua volent entrar a la
nostra Banda i en la molta gent menuda que entra tots els anys
en l'Escola de Música de Grau Mitjà i que comparteix amb
nosaltres les estances de la Casa de la Música.
Sóc músic. Formar part de la Junta Directiva de la
Filharmònica Alcudiana és una conseqüència i no una causa.
Sempre he intentat servir a la Filharmònica i ara crec que cal
empentar-la en la seua part social, colze a colze amb la gent que
té ganes de treballar pel futur musical de l'Alcúdia.
Per a un músic que sempre ha viscut amb passió la seua
afecció, que l'ha transmés als seus fills, observar com els canvis
sociològics afecten a la Banda no sempre és fàcil. Cal un procés
d'adaptació mental: ahir anar a la Banda era un privilegi, hui es
viu com un sacrifici. La gent jove d'antany tenia poques coses en
les quals ocupar l'oci i la música, la Banda, era una de les més
profitoses i també de les més divertides i extravertides: et permetia
eixir, relacionar-te, conéixer altres llocs, altra gent, fer amics ... La
gent jove d'ara estudia, fa esport, té una intensa vida social, viatja
i és quasi heroic vincular-se, a més i d'afegitó, a la música i perseverar
en els assaigs i en les responsabilitats que el músic contrau.
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Els temps canvien. És de llei i és inexorable. I la Banda de
la nostra Filharmònica Alcudiana s'adapta a eixos canvis. Per a
la seua Junta Directiva no és fàcil inventar, imaginar, incentius
i motivacions que lliguen als nostres músics a la responsabilitat
de pertànyer a la Filharmònica Alcudiana. Però és la nostra
obligació intentar-ho i en això estem. Llibres com aquest també
.
.
serveixen a eixa causa.
Qualsevol podrà veure tres coses decisives en ell. La primera,
que esta associació musical té una llarga història, que no és flor
d'un dia, que per ella han passat moltes persones de be, que en
ella s'ha deixat la pell molts músics que estimaven el que feien.
És l'exemple dels avantpassats que deu estimular els joves de hui.
La segona: que amb els nous estatuts el que volem és aprofundir
en el lligam de la Filharmònica amb el poble, créixer en presència
social, en número de socis, fer-nos cada cop més democràtics en
el nostre funcionament intern, ser més transparents en la nostra
manera de funcionar i, en definitiva, oferir a l'Alcúdia la nostra
vocació cultural i social. En tercer lloc, es podrà veure també la
bona relació entre la nostra Filharmònica Alcudiana i el nostre
Ajuntament. Lhem tingut sempre i seguim tenint-lo al nostre
costat: millores contínues en la Casa de la Música, subvencions
per a moltes de les nostres activitats, recolzament sense fissures ...
Vull agrair-li, a més, que s'haja fet càrrec de l'edició d'este llibret
i comprometrem amb ell i amb tot el poble de l'Alcúdia al qual
representa en seguir treballant per a fer gran a la Filharmònica.
Serà fer més gran a l'Alcúdia.

DEL MISTERI DE JOAN CAMPOS
ALS ESTATUTS DEL 2003

Francesc-Andreu Martínez Gallego
Regidor de Cultura i Comunicació de l'Alcúdia

Quan els orígens s'allunyen, la boira enterboleix la memòria.
Una associació musical com la Filharmònica Alcudiana, hereva
d'una llarga història musical iniciada en 1844, està ja lluny dels
seus orígens i, per tant, és possible que la fràgil memòria desdibuixe
els seus contorns primigenis. Per fortuna, hi ha sempre qui
escarba: aquells que necessiten saber, més enllà de la transmissió
oral, com i per què va començar i va continuar una institució,
com ara la música a l'Alcúdia.
Quan en 1944 la Banda de Música va celebrar el seu centenari
es va editar un llibret encapçalat per un "resumen histórico": allí
es deia que "en 1844 nació esta entidad, la cual no había de sufrir
jamas ningún colapso que la obligara a suspender su vida artísticosocial. En sus inicios la dirigió un buen músico, nacido allí
mismo, don Juan Campos". De manera que aquest text vinculava
una data a un nom: Joan Campos havia dut la batuta originària.
En 1989 l'escriptor Josep Millo va publicar un llibre titulat
Les Bandes de Música a l'Alcúdia. Millo reconeixia que en sabíem
quasi res sobre els orígens de la banda de música a l'Alcúdia, però
que fora com fora, havia perdurat "fins els nostres dies el nom
de Joan Campos, un home decisiu, els treballs i els esforços del
qual culminaren en la fundació de 1844, de la primera corporació
musical del nostre poble, de la qual seria també el primer director".
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Millo, però, ens prevenia: per explicar els orígens de la Banda
sovint "la fantasia s'ha posat en marxa en diverses ocasions,
tractant d'ocupar, en un arriscat exercici d'imaginació, el lloc que
ha deixat la manca de papers". La qüestió, doncs, era i és la de
separar la part imaginària de la verificable en la qüestió de la
reconstrucció d'una història particular, la de la música a l'Alcúdia.
Cosa complicada, perquè no sempre hi ha testimonis d'un passat
més o menys remot.
El mateix Millo rescatava un testimoni publicat al diari
vespertíJornada, en octubre de 1944, segons el qualla intenció
del mestre Joan Campos, en fundar la Banda, era que la festa del
Corpus de l'Alcúdia no enllestira la seua processó sense música:
"La procesión tendría ya esta vez, y siempre, la música
correspondiente cuando el Santísimo corriese las calles de la
Alcudia, silenciosas de adoración y alfombradas de flores. La
banda con su rezar metódico y acompasado, hecho emoción
mística al servicio de la cristiana milicia acompañante, aquella
primavera, pondría sobre la nube litúrgica del incienso, la
encendida fe de los valen cian os" .
Sembla que la passió retòrica bolcada sobre la fe religiosa
que conté el text anterior responia, molt més que a l'explicació
dels orígens de la Banda de Música de l'Alcúdia, a l'adaptació
als temps de nacionalcatolicisme que caracteritzaren la llarga
postguerra espanyola. Però, siga com siga, de nou el mestre Joan
Campos tornava a surar com l' home clau del moment
fundacional.
Tots aquells que fins ara han fet referència als orígens de
la Banda de Música de l'Alcúdia han repetit el nom de Joan
Campos. Fins a hui.
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La troballa, per part de Vicent J. Vallés i Borràs, dels
documents fundacionals de la Banda de Música a l'Alcúdia, la
seua cessió perquè siguen publicats en aquest opuscle, desvetlla ...
que cap Joan Campos intervingué en la fundació i que no va
haver-hi un primer director amb eixe nom.
Joan Campos és un mite originari. No és ningú: un
fantasma. Un nom que durant molt de temps s'ha fet servir per
explicar un punt de partida, un principi.
Era un primaveral 30 de maig de 1844 quan una sèrie
d'alcudians acudiren al notari per formalitzar la fundació de la
Banda. Eren: Andreu Miralles, advocat i propietari, Just Rosell,
cirurgià, Silvestre Marqués Ferrandis, Josep Miquel Amat, secretari
de l'Ajuntament, Patrici Boronat, llaurador, Josep Barbarroja,
sastre, els germans Joaquim i Salvador Talens, ferrers, Maximí
Boix, Andreu Boix Navarro, Joaquim Macià i els seus dos fills,
Josep i Agustí Macià Bonet, Pere Gonzilez, Carles Fontana, Josep
Boix de Tadeo, Josep Puig Marco, Pere Lloris, Joaquim Amat
Lorente, fuster, Salvador Marqués, Joaquim Arnandis ValIes,
Francesc Millo, Josep Ximeno, Joan Baptista Fortea i Valero
Martínez.
Lànima d'esta associació musical era el primer dels citats,
Andreu Miralles, un home de molt de prestigi local i que arribaria
a tenir una certa importància en el món de la política valenciana.
Però el nom del director, del primer director, també apareix als
papers fundacionals: és Josep Peris, prevere. Sabem, a més, que
Josep Peris se n'anà al poc d'assumir la direcció i que Andreu
Miralles se'n va fer càrrec.
No hi ha un Joan Camps enlloc. És un fum de boja: un
nom que ha arribat fins a nosaltres, li ha donat nom a un carrer
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sovint els primers directors de bandes locals són rectors o preveres
que saben tocar 1'orgue de les seues esglésies i, per això, tenen
capacitat per ensenyar o dirigir músics. Ben be es pogué produir
una fussió d'interessos: el dels exmilicians músics amb desig de
continuar amb la seua afecció i el del prevere alliçonador disposat
a donar llustre a les festes religioses. Els interrogants suren.
El que ja sabem amb certesa és la por originària dels nostres
primers músics a les baralles personals, per motius polítics o de
qualsevol altra mena. Els documents fundacionals són una mena
de primers estatuts destinats a evitar plets entre músics, a estimular
la seua participació en els assaigs, a deixar clares les atribucions
del mestre i el respecte que se li deu, a vincular els músics a alguns
privilegis com ara el del dret a l'acompanyament de la música en
el bateig d'un fill o en l'enterrament propi o d'un familiar proper.
Eren temps d'incertesa. La guerra contra el carlisme venia
d'acabar, però encara hi havia molta violència política. Alguns
carlins no estaven disposats a desmovilitzar-se i, des dels seus
amagatalls a les muntanyes, actuaven com a roders. D 'altra banda,
els liberals moderats estaven en el poder i tenien la intenció de
no deixar, de cap manera, que els liberals progressistes hi accediren.
És comprensible, per tot això, l'èmfasi dels primers estatuts en
evitar baralles, en cercar un espai de pau i treva, de concòrdia:
el del llenguatge universal, el de la música. Fora com fora, la
Banda de Música de l'Alcúdia era una realitat i es va fer sòlida.
I imparable.
Cents seixanta anys després d'aquells primers papers
notarials -de 1844, 1845 i 1849- que li donaren carta de
naturalesa a la Banda de Música local, la nostra Filharmònica
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Alcudiana continua elaborant estatuts, adaptant-los a les normatives
legals vigents. En tot cas, és fàcil detectar com la complexitat en
les redaccions normatives actuals sovint amaga problemes i
qüestions molt semblants a les que es dilucidaven en aquells
primers temps: el funcionament democràtic de la institució, el
compliment dels assaigs, els respecte degut al mestre i als
companys ...
Quan en 1944 es va produir el Centenari de la Banda de
Música es va escriure molt sobre la Banda i sobre la seua història.
Ningú, però, no va voler entrar en les vicissituds històriques que
havien dut enormes dissensions internes, fins el punt de generar
dues bandes més o menys enfrontades per raons històriques: la
Victòria, la Primitiva, republicana una, monàrquica l'altra. El
ben cert és que a principis del segle XX la divisió era un fet, però
a la dècada de 1920 s'aconseguí que les dues formacions es
reagruparen en una sola, de manera que la Banda, com en els
seus orígens, tornara a tenir diversitat interna combinada amb
tolerància.
Aquell any a Vicent Calvo Acacio, nét d'Andreu Miralles,
el fundador i segon director de la Banda, l'anomenaren President
d'Honor de la Banda. Calvo era un dipòsit de memòria històrica
de la música a l'Alcúdia. Havia escoltat velles històries familiars
contades a l'esplèndida casa del carrer Pintor Vergara, però no
només ací. En un escrit, Calvo recordà que havia rebut la millor
informació sobre la història de la música a l'Alcúdia d'Andreu
Boix Navarro. Boix era el procurador de les finques que la família
de Calvo tenia a l'Alcúdia. Era també músic fundador de la
Banda, en companyia de l'avi de Vicent Calvo. En la casa de
Boix, en "la calle de la Barrera, en una casa espaciosa, en separada
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habitación que daba al campo, tenÍa la Banda sus academias".
Boix degué de contar la fundació i la història de la música a
l'Alcúdia amb èpica, amb el to apassionat de qui s'enamora d'una
activitat. Calvo escoltà i es contagià. No era músic, era periodista
i escriptor. Però mai no deixà de protegir la Banda de l'Alcúdia.
Va intentar proveir-la de sentit, donar-li caliu social; va intentar
que les passions polítiques o d'altra mena no desbordaren el marc
d'una agrupació amb una finalitat ben clara: proveir a l'Alcúdia
de cultura, d'art.
Des de l'any del centenari ençà la memòria de la Banda
de Música ha anat acumulant noves fites, moments de desconcert,
moments de glòria. Una agrupació musical està sotmesa al vent
de les conjuntures, a l'existència d'homes que decideixen dedicar
una part del seu temps a col· laborar-hi com a músic, com a
membre de les seues directives, com a socis. D'això, i dels ajuts
externs, va dependre que la Banda tinguera local d'assaig, millor
o pitjor direcció, instruments vells o novells.
Els canvis socials també han sigut decisius en la configuració
de la banda. Les fotografies del centenari ens mostren una banda
composada per homes, joves i madurs, només homes. La
progressiva empenta de la dona envers la igualtat ha fet que, a
les acaballes del segle XX, la Banda, la Filharmònica, es convertira
en una agrupació mixta, on no només convivien parers diferents,
sinó també sexes diferents.
Sobre el llom corbat del temps, com gropa de cavall, arriba
als nostres dies la Filarmònica Alcudiana. A hores d'ara la Casa
de la Música acull els assaigs de la Banda Simfònica de la
Filharmònica Alcudiana i de la Banda Juvenil que s'ha creat
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també al seu si: ja no hi ha el problema del local 'per fer acadèmià
i assaig. No hi ha divisions internes i la relació entre la Junta
Directiva de la Filharmònica i l'Ajuntament de l'Alcúdia és de
plena col·laboració. Algunes entitats locals ajuden la Filharmònica,
que rep així subvencions oficials i privades: això no resolIa qüestió
econòmica, que sempre és un problema quan es vol anar avant
i a més, però li dona cert oxigen.
Tanmateix, si en aquells temps fundacionals, segons li
contava Andreu Boix a Vicent Calvo Acacio, la Banda de Música
omplia les conversacions del poble sencer i era una referència
obligada, necessària, en l'esdevindre local, hui potser la Banda,
la Filharmònica, tire en falta el calor social que en altres temps
va tenir. Una més gran implicació dels alcudians potser afavoriria
una més gran implicació dels músics.
És ben conegut que els concerts de la Filharmònica
Alcudiana segueixen convocant una multitud d'aficionats i que
la qualitat i preparació dels nostres músics i del director de la
Banda garanteixen un alt nivell d'execució. Però la Filharmònica
Alcudiana necessita alguna cosa més. El públic és la saba del
músic, sí; però la societat local té altres maneres de fer arribar a
la Filharmònica el missatge que està al seu costat. Potser associantse, convertint-se en soci d'una entitat que, en un tres i no res, es
convertirà en bicentenària. Potser col·laborant des d'instàncies
empresarials i financeres al seu sosteniment. Potser ajudant a que
els joves que entren a formar part d'ella tinguen al·licients suficients
per a perseverar en la seu inclusió en la Banda, adquirint sentit
de pertinença i fent sòlid el seu vincle.
La qüestió és que l'Alcúdia necessita que més de cent
seixanta anys de vida musical tinguen un nord, un futur. I, seguint
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l'exemple d'aquells fundadors que han restat anònims fins ara,
fins i tot suplantats per un fantasma -Joan Campos-, els afeccionats
a la música i els afeccionats a l'Alcúdia han de treballar colze a
colze perquè eixe futur en puga lluir. Els temps canvien, però
tothom sap encara què vol dir donar un do de pit.

DOCUMENTS FUNDACIONALS DE
LA BANDA DE MÚSICA DE LALCÚDIA 1844-1849
Vicent Joan Vallés Borràs

30 DE MAIG DE 1844
FUNDACIÓ DE LA BANDA DE MÚSICA DE LALCÚDIA
ARXIU DEL REGNE DE VALÈNCIA, Protocols, 11.958 /
Notari: Vicent Boix Campos, f. 319v-321v.
En la villa de Alcudia de Carlet, a los treinta días del
mes de mayo del año mil ochocientos cuarenta y cuatro.
Ame mí, el escribano y testigos, comparecieron don Andrés
Miralles, abogado y propietario, don Justo Rosell, cirujano,
Pasqual Chornet, tratante, por sí y por su cuñado Silvestre
Marqués y Ferrandis, José Miquel y Amat, secretari o del
Ayuntamiento de esta villa, y Patrici o Boronat, labrador, éstos
dos juntos de mancomún y cada uno de por sí insolidum, José
Barbarroja, sastre, Joaquín y Salvador Talens, hermanos herreros
también juntos de mancomún y cada uno de pos sí insolidum,
Maximino Boix por sí y pro su sobrino Andrés Boix y Navarro,
Joaquín Macia por sus dos hijos José y Agustín Macia y Bonet,
Pedro GonzaIez, Felipe Fontana por su hijo Carlos, José Boix de
Tadeo, José Puig y Marco, Pedro Lloris, Joaquín Amat y Lorente,
carpintero, Teodoro Marqués por su hijo Salvador y yemo Joaquín
Arnandis Vallés, Francisco Millo, José Ximeno, Bernardo Peris
por Juan Bautista Fortea, todos los que esta expresado su oficio
«
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Con cuyos capítulos prometen estar sujetos a la enseñanza
y órdenes del director, los que prometen guardar y cumplir
llanamente y sin pleito alguno con las costas que lo contrario
mot1vare:
Así lo dijeron, otorgaron y firmaron los que supieron
Andrés Miralles
José Miquel y Amat
Pascual Chornet
J oaq uín Talens
Justo Rosell
Patricio Boronat
Pedro Lloris
Francisco Millo
José Barbarroja
Pedro Gonzalez
Teodoro Marqués
Felipe Fontana
Maximino Boix
Joaquín Macia »

8 D'ABRIL DE 1845
CONVENI DE LA BANDA DE MÚSICA DE L'ALCÚDIA
ARXIU DEL REGNE DE VALENCIA: Protocols, 11.059 /
Notari: Vicent Boix Campos, f. 234v-236v.
«En la villa de Alcudia de Carlet a los ocho días del mes
de abril del año mil ochocientos cuarenta y cinco. Ante mí, el
escribano y testigos comparecieron don Andrés Miralles, abogado,
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don Justo Rosell, cirujano, José Miquel y Amat, secretario del
Ayuntamiento constitucional de esta villa, Patricio Boronat,
agrimensor, éstos dos juntos y de mancomún, José Barbarroja,
sastre, Joaquín y Salvador Talens, herreros también juntos de
mancomún, Joaquín Amat y Lorente, carpintero, Maximino
Boix, por sí y por su sobrino Andrés Boix y Navarro, Joaquín
Macia, por sus dos hijos José y Agustín Macia y Bonet, José Puig
y Marco, Felipe Fontana por su hijo Carlos Fontana y Vallés,
Pedro Lloris y José Gimeno, labradores, vecinos todos de esta
villa y dijeron:
Que por escritura y bajo las condiciones y capítulos que
en la misma constan se habían obligado y comprometido en
formar y sostener entre sí una compañía de Música Marcial de
la que se habían separado algun os individuos y solicitado otros
ser admitidos en ella y con el hn de que conste debidamente la
admisión de los que lo han solicitado de su buen grado y cierta
ClenCla otorgan:
Que admiren en la referida sociedad o compañía a don
Manuel Jarabo, factor de órganos, José Luz y Boix, carpintero,
José Lorente, Salvador Sanchis y Mirabella, Hilario Bou y
Burguera, Angel Inglés y Joaquín Puig y Miquel, labradores del
propio vecindario a los cuales se les tendra como otros de los
individuos de dicha corporación sujetos a los dispendios y gastos
que sean necesarios y ocurran a las penas y goces que deban
disfrutar sujetos en un todo a las condiciones establecidas en la
citada escritura de fundación.
Y presentes los citados individuos yen representación de
Bou, José Fontana, de Inglés su padre Mariano y de Puig su tío
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José Puig y Marco, bien enterados de lo contenido en esta escritura
y muy particularmente de la mencionada de fundación de Música,
dando previamente las gracias mas expresivas a sus antiguos
individuos por el favor que de ellos reciben por esta admisión
otorgan:
Que se someten en un todo y prometen guardar y cumplir
las condiciones, pactos y capítulos establecidos en la escritura de
que va hecho mérito que observaran llanamente y sin pleito
alguno con las costas que lo contrario motivare.
En este estado y deseando establecer la mejor armonía y
relaciones amistosas que deben mediar siempre entre los individuos
de esta corporación como base principal de la Música pero por
sí desgraciadamente y lo que no es de esperar hubiese alguna
disensión entre los músicos con el fin de evitada o de que al
menos no tenga trascendencia, unanimes y conformes establecen,
a mas de los capítulos de la escritura de fundación que aprueban
y de nuevo ratifican, los siguientes:
1a Cuando en acto de academias o cualquiera otro en que
como a músicos se haUen reunidos los individuos de esta
corporación, bajo ningún pretexto podran disputar entre sí y el
que lo haga incurrira en las penas que mas abajo se estableceran.
2 a Cuando ocurra este caso se reunira precisamente la
corporación a mas tardar dentro del tercero día y a pluridad de
votos declarara si la disputa habida entre dos o mas individuos
ha sido leve o grave.
3 a Del mismo modo decidira quién o quienes son los
causantes de la disputa.
4 a En disputas leves se impondra al culpable una multa
de dos a diez reales vellón.
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5a A la tercera vez que uno ha sida declarada culpable en
disputas leves se le tendra comprendido en las penas establecidas
para las graves.
6 a Toda disputa grave exige necesariamente la salida de la
corporación y pago de trescientos reales vellón de los declarados
culpables y cuando este caso ocurra, los despedidos no tendran
derecho a hacer ninguna reclamación por las canti dades que
hayan entregado para pago de instrumentos.
7 a Toda desobediencia al maestro o al que haga sus veces
sera castigada del mismo modo y en los mismos términos que
las disputas, así pues lo dicho desde el capítulo primero hasta el
sexto, ambos inclusive, entiéndase también en los actos de
desobediencia.
8a En la escritura de fundación de la misma se nombraba
por director de ella al presbítero don José Peris, pero habiéndose
ausentado és te y con el fin de que en esta corporación haya
siempre uno que pueda dirigida y quien la represente sin restringir
en lo mas mínimo las atribuciones del maestro, nombran por
director a don Andrés Miralles, abogado e individuo de la
corporación el que en unión con dicho maestro de música tendra
las atribuciones marcadas en el capítulo séptimo de la escritura
de fundación y a mas la siguientes:
1a Cuando la falta de asistencia fuere en alguna función
dentro de esta villa, la multa sera sólo de diez reales vellón.
2a Sera atribución del maestro o del que haga sus veces
señalar la hora en que han de principiar las academias y podra
variada cuando lo juzgue conveniente.
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3 a Ningún individuo podra pretender que el maestro le
de lección particular después de dada la hora señalada para
academia, pues se prohíbe esto absolutamente.
4 a Fijada la hora para las academias, el maestro o el que
haga sus veces principiara cuando aquella sea y todo individuo
que acuda cuando la música esté ya tocando sera comprendido
en el capítulo primero de la escritura de fundación.
4 a Las multas por falta de asistencia a las academias se
ce den al maestro interina lo haya y cuando no, al fondo de la
Música, cuyo destino tendran las demas multas de que se trata
en los demas capítulos.
6 a Alguna vez la falta de asistencia puede ir acompañada
de desobediencia al maestro o al que haga sus veces, para evitarIo
cualquier individuo de la Música esta facultado para pedir
reunión de toda la corporación y és ta, a pluralidad absoluta de
votos, decidira si es simple falta o ha habido también desobediencia,
graduandola como corresponda.
7 a Cuando una disputa o desobediencia se gradúen por
leves bastara sólo que lo decidan así la mitad mas uno de los
presentes, pero cuando sea en uno de los casos comprendidos en
los capítulos quinto, sexto y desobediencia grave, tanto para la
declaración de grave como para el nombramiento de culpables
han de concurrir precisamente las dos terceras partes lo menos
de individuos de esta corporación.
Cuyos capítulos y condiciones prometen guardar y cumplir
sin contravenir a ellos por ningún pretexto ni motivo bajo expresa
obligación de rodos sus bienes habidos y por haber.
Así lo dijeron, otorgaron y firmaron los que supieron
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Andrés Miralles
Justo Rosell
Patricio Boronat
Pedro Lloris
José Miquel y Amat
José Luz
Maximino Boix
Andrés Vendrell
Mariano Inglés
Salvador Sanchis
José Fontana
Joaquín Talens
José Barbarroja
Manuel Jarabo
Joaquín Macia »

25 DE MARÇ DE 1849
CONVENI DE LA BANDA DE MÚSICA DE L'ALCÚDIA
ARXIU DEL REGNE DE VALENCIA: Protocols, 11.063 /
Notari: Vicent Boix Campos, f. 145v-148r.
En la Villa de Alcudia de Carlet a los veinte y cinco días
del mes de marzo del año mil ochocientos cuarenta y nueve.
Ante mí el escribano y testigos infraescritos comparecieron
don José Miquel y Amat, secretario del Ayuntamiento de esta
villa por sí y en nombre de Joaquín Subirat, Bautista Fortea y
Andrés Amat, músicos, don Pascual Freís, maestro sangrador
como padre de Joaquín Freís, José Ferrandis y Perales, José Luz
y Boix, padre de Vicente Boix, Pedro Lloris, Joaquín Arnandis
«
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9° El que solicitare entrar de hoy en adelante en la compañía
en clase de músico abonara previamente ciento veinte real es y se
obligara al cumplimiento de estos capítulos.
10° Los instrumentos son propiedad de la compañía y en
el caso de disolución de és ta se repartira su producto entre los
individuos existentes.
11 ° Y por cuando don Andrés Miralles y José Barbarroja
fueron otros de los fundadores o organizadores de la música y
no han podido asistir a este acto, se les tendra como presentes.
En cuyos capítulos y no sin ellos, prometen y se obligan
a estar y poder por el contenido de esta escritura sin contravenirla
por ningún pretexto ni motivo con las costas que lo contrario
motlvare.
A cuya firmeza obligan sus respectivos bienes habidos y
por haber. Y dan poder a los señores jueces y justicias de su
majestad para que a ello les apremien. Así lo dijeron y otorgaron
y firmaron los que supieron
José Miquel y Amat
Pascual Ferris
Maximino Boix
Antonio Puig
Andrés Boix
José Ferrandis
José Crespo
Joaquín Arnandis
José Luz
Pedro Lloris
Salvador Sanchis
Vicente Chornet »
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PRESIDENTS DE LES JUNTES
DIRECTIVES DE LES AGRUPACIONS
MUSICALS DE L'ALCÚDIA

Andreu Miralles (1844)
Josep Boronat Miquel (884)
Enric Chornet Tudela (885)
Nicasi Marqués Puig (888)
Josep Marqués Mateu (890)
Ferran Miquel Balaguer (894)
Joaquim Boix Sanchis (895)
Joaquim Vendrell (896)
Joaquim Sanchis (898)
Joaquim Miralles (898)
Joaquim Sanchis (899)
Andreu Abel Oliver (900)
Manuel Llàcer Gimeno (902)
Emili Boix (1904)
Narcís Boronat (905)
Àngel Marco Lloris (906)
Emili Boix Soriano (908)
Àngel Marco Lloris (908)
Joaquim Sanchis (914)
Joaquim Vendrell Martínez (La Primitiva, 1915)
Josep Gonzalez Alvarez (919)
Joaquim Sanchis Madramany (923)
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Miquel Marrades Muñoz (1929)
Andreu Abel Oliver (1931)
Josep Martínez Marco (1940)
Andreu Abel Oliver (1942)
Rafael Dolores Moreno (1943)
Joaquim Sanchis Madramany (1944)
Rafael Dolores Moreno (1944)
Enric Millo Crespo (1955-1961)
Màrius Vendrell (1961-1967)
Patrici Marqués Pons (1967-1972)
Josep Abel Ocheda (1972-1974)
Ramon Ferri Zapater (1974-1976)
Josep Cebrià Oliva (1976-1979)
Vicent Avelbín Piqueres (1980-1984)
Josep Vallés Vallés (1984-1988)
Josep S. Bohigues Avelbín (1988-1990)
Vicent Millo i Bisbal (1990-1992)
Antonio Boix Llopis (1992-1995)
Alfredo Serra (1995-1996)
Josep Rama Frau (1996-2001)
Andreu Boix López (2001-2003)
Enrique Gonzalez Arocas (2003)

DIRECTORS DE LES AGRUPACIONS
MUSICALS DE LALCÚDIA

1844 - Josep Peris
1845 - Andreu Miralles
1884 - Joaquim Masià
1889 - Fernandet Miquel
1896 - Joaquim Boix Soriano
1901 - Josep García Pastor
1914 - Fernandet Miquel (La Primitiva)
1914 - Josep García Pastor (La Victòria)
1921 - Antoni Palanca (La Primitiva)
1926 - Josep García Pastor
1930 - Dionisio Méndez
1932 - Ernest Crespo
1934 - Josep García Pastor
1939 - Enric Garcés Garcés
1955 - Manuel Celdran Gomariz
1966 - Àngel Marco Vendrell
1976 - Artur Gonzalez Arocas
1984 - Ricard Herrero Domingo
1988 - Joan Fernandez Ferrandis
1992 - German Nogués Suay
1995 - Miguel Almarche
1997 - Rafael Sanz Espert

ESTATUTS DE L'ASSOCIACI6
MUSICAL LA FILHARMÒNICA ALCUDIANA.
ANY 2003
TÍTOL I
DE LA DENOMINACIÓ, FINALITAT, DOMICILI I
ÀMBIT TERRITORIAL
Article 1. De la denominació. Esta entitat es va fundar l'any
1844 i ha conservat la seua identitat històrica a través de successives
normatives estatutàries i variades vicissituds històriques. A hores
d'ara, i amb esperit de continuïtat, es constitueix l' ''Associació
Musical La Filharmònica Alcudianà', integrada fonamentalment
per tots els components de la Banda Local de Música i per tots
aquells que lliurement ingressen en qualitat de socis en els seus
diferents apartats i que es regiran pels pressents Estatuts adaptats
a allò disposat en la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març,
reguladora del Dret d'Associació, acollida a la mencionada Llei
i a la resta de la legislació aplicable i emparada en allò disposat
en l'article 22 de la vigent Constitució Espanyola.
Article 2. Personalitat Jurídica. rAssociació té personalitat
jurídica pròpia i capacitat plena d'obrar per administrar i disposar
dels seus béns i complir les finalitats que es proposa.
Esta Associació té naturalesa cultural i no persegueix cap
finalitat de caràcter lucratiu, sent així una entitat sense ànim de
lucre.
Article 3. Finalitats i activitats. L'Associació tindrà per
objecte o finalitat promoure, fomentar i difondre la música i la
cultura, procurant la formació cultural dels socis, veïns i ciutadans
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en general; i en especial i principalment, mitjançant l'ensenyament
de la música i la formació musical.
A 1'efecte, realitzarà totes aquelles activitats que fomenten
aspectes culturals, artístics i recreatius, i de manera particular les
següents:
a) Amb caràcter prioritari, la promoció i difusió de l'art
musical per mitjà de la Banda de Música i de l'Escola de
Música o d'Educands.
Alhora, podrà crear orquestres, rondalles, orfeons i demés
conjunts musicals i corals, així com organitzar concerts,
festivals, certàmens i audicions de qualsevol classe.
b) La promoció i foment de les arts plàstiques i literàries
mitjançant la programació d'exposicions, mostres,
representacions teatrals, cinematogràfiques, conferències,
seminaris i biblioteques, etc.
c) Promourà el lleure i el gaudi dels seus associats mitjançant
activitats adients per a l'oci i l'esbarjo d'estos.
Article 4. Interés General. Totes les activitats estaran obertes
als ciutadans en general. Els destinataris de les activitats que es
realitzen, per al compliment de les finalitats de l'Associació, seran
tots els veïns i no quedaran restringides exclusivament a beneficiar
als associats. Els fundadors i associats no gaudiran de condicions
especials per beneficiar-se de les seues activitats i serveis.
Article 5. Domicili i àmbit d'actuació. El domicili social
es fixa en el Municipi de l'Alcúdia, província de València, carrer
Tribunal de les Aigües, núm. 31 , Codi Postal 46250; però podrà
traslladar-se a un altre lloc, dins el mateix municipi, per acord
de l'Assemblea General.
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Article 6. LAssociació realitzarà principalment les seues
activitats en l'àmbit territorial del Municipi del seu domicili
social, sense prejudici de que alguns actes o determinades activitats
puguen estendre's i realitzar-se en altres indrets de la Comunitat
Valenciana o en altres territoris d'Espanya o de l'estranger.
Article 7. De les obligacions documentals i comptables.
L'Associació deurà disposar necessàriament dels següents
documents:
a) Relació actualitzada dels seus associats.
b) Comptabilitat, que permeta obtenir la imatge del seu
patrimoni, del resultat i de la seua situació financera, així
com de les activitats realitzades.
c) Inventari dels seus bens.
d) Llibre d'Actes de les reunions dels seus òrgans de govern
i representació, i
e) Pressupost i liquidació anual.
TÍTOL 11
DELS SOCIS
CAPÍTOL lr.: DELS DIFERENTS SOCIS I DE LA SEUA
CAPACITAT PER SER-HO
Article 8. Els socis podran ser: numeraris, juvenils,
honoraris i protectors.
Article 9. Seran Socis Numeraris o de ple dret, les persones
físiques majors d'edat que no estiguen subjectes a cap condició
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legal per a l'exercici dels seus drets, que tinguen interés a desenrotllar
les finalitats de l'Associació, amants de la música i de la convivència
social, i que s'inscriguen com a tals i satisfacen les corresponents
quotes socials.
Article 10. Seran Socis Juvenils aquells que no abastant
la majoria d'edat, ni l'emancipació, s'integren en la secció juvenil
corresponent. Es requerirà autorització o consentiment del pare
o persona que tinga la pàtria potestat o tutela, o que suplisca la
seua capacitat.
Els Socis Juvenils no tindran vot ni podran accedir a càrrecs
directius fins que abasten la majoria d'edat i tinguen plena
capacitat d'obrar.
Article 11. Seran Socis Honoraris aquells que pels seus
mèrits o qualitats personals o pels serveis prestats a la Societat,
meresquen eixa distinció, que serà atorgada per l'Assemblea
General a proposta de la Junta Directiva.
Seran Socis Protectors aquells que, amb eixe caràcter, ho
sol· liciten de l'Associació, contribuint al sosteniment material
d'aquesta, sense prendre part en la vida activa de l'Entitat.
Els Socis Honoraris i Protectors no podran ser electors ni
elegibles, i mancaran de vot en les Assemblees Generals de
l'Associació.

CAPITOl 2n.: DE L'ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA
CONDICIÓ DE SOCI
Article 12. Sol· licitud d'ingrés.- Aquells que desitgen
ingressar en l'Associació hauran de sol·licitar-ho per escrit. Es
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donarà publicitat a la petició amb el termini de deu dies,
transcorreguts els quals i a la vista de les possibles impugnacions,
la Junta Directiva resoldrà respecte a l'admissió sol·licitada dins
del termini màxim de tres mesos. Contra la seua decisió cap
recurs d'alçada davant l'Assemblea General.
Article 13. Durant els tres mesos anteriors a la data de
celebració de les eleccions internes per a càrrecs de la Junta
Directiva, no s'adoptarà cap decisió sobre 1'admissió de nous
socis, per la qual cosa les sol· licituds d'ingrés que es produïsquen
restaran en suspens fins l'efectiva celebració de les eleccions, als
efectes de què els sol·licitants manquen de veu i vot en els comicis
que es convoquen durant el període assenyalat.
Article 14. Causes de les baixes i pèrdues de la condició
de soci. Són causa de la baixa de l'Associació:
1. Per defunció.
2. Per la pròpia voluntat de l'interessat comunicada per escrit
a la Junta Directiva.
3. Per no satisfer les quotes ordinàries i derrames extraordinàries
acordades per l'Assemblea General pel període d'un exercici.
4. Per no complir les obligacions estatutàries o reglamentàries.
5. Per sanció disciplinària, previ expedient regulat sota els
principis de presumpció d'innocència, immediació,
audiència i contradicció.
6. Per qualsevol altra causa prevista per les lleis.
L'acord d'expulsió o separació serà adoptat per la Junta
Directiva, en resolució motivada, que serà notificada per escrit
al sancionat, previ expedient disciplinari i audiència de l'interessat.
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El susdit acord, en el termini de 15 dies, podrà ser recorregut
en alçada davant la primera Assemblea General que se celebre,
en la qual alçada l'Assemblea adoptarà la resolució procedent
que tindrà caràcter definitiu. Des de la notificació de l'acord
d'expulsió adoptat per la Junta Directiva fins la resolució definitiva
de l'Assemblea General, quan s'haguera interposat el recurs
d'alçada, la condició de soci de l'afectat quedarà en suspens, així
com els drets i deures derivats de la susdita condició.

CAPÍTOL 3r.: DRETS I DEURES DELS SOCIS
Article 15. Els Socis Numeraris tindran els mateixos drets
i deures. Són DRETS dels socis els següents:
a) Assistir a les Assemblees Generals amb dret a veu i vot.
b) Elegir i ser elegit per ocupar llocs de representació i exercici
de càrrecs directius. Per poder ser membre dels òrgans de
representació és requisit imprescindible ser major d'edat,
estar en ple ús dels drets civils i no estar incurs en els motius
d'incompatibilitat establerts per la legislació vigent.
c) A la participació en les activitats socials, en els equips de
treball i assistència als actes culturals, musicals i recreatius
que s'organitzen, observant les normes i requisits que
s'establisquen, en cada cas, per la Junta Directiva.
d) A fer ús dels béns i serveis comuns de l'Associació, en els
termes acordats per la Junta Directiva.
e) A rebre informació adient i suficient de l'administració i
gestió de la Junta Directiva, de la composició dels òrgans
de govern i representació i a que se li posen de manifest
els comptes de despeses i ingressos de l'Associació, de
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l'Inventari i Balanç anual, així com dels acords adoptats per
la Junta Directiva i per l'Assemblea General.
f) A ser escoltat amb caràcter previ a l'adopció de mesures
disciplinàries contra ell i a ser informat dels fets que donen
lloc a eixes mesures, havent de ser motivat l'acord que, en
el seu cas, impose la sanció.
g) A impugnar els acords dels òrgans de l'Associació que crega
contraris a la Llei o als Estatuts.
Article 16. Són DEURES dels socis, els següents:
a) Acatar els presents Estatuts i complir els acords vàlidament
adoptats per l'Assemblea General i per la Junta Directiva.
b) Abonar les quotes, pagar les derrames i altres aportacions
extraordinàries que acorde l'Assemblea General.
c) A desenrotllar fidelment les obligacions dels càrrecs per als
quals hagen sigut elegits i accepten.
d) A guardar les formes i compostures degudes en els actes
oficials en els quals participen o als quals assistisquen.
e) A guardar, en relació als integrants de la Junta Directiva,
la consideració i el respecte obligat pels seus càrrecs.
f) A conduir-se i comportar-se amb la resta dels socis i músics
amb la consideració i compostura que exigeixen les bones
relacions socials.
g) A cooperar en la realització de les finalitats socials, al bon
funcionament, prestigi i engrandiment de l'Associació.
h) A ajustar la seua actuació a les disposicions estatutàries.
i) A notificar a la Junta Directiva els canvis de domicili
personal i de la domiciliació bancària dels pagaments de
quotes i derrames.
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per la Junta Directiva.
c) Aprovar els comptes generals d 'ingressos i despeses i el
balanç -inventari anual.
d) Determinar les quotes que hagen de satisfer els socis quan
calga modificar-les a proposta de la Junta Directiva.
e) Elegir i cessar la Junta Directiva, quan siga procedent, de
conformitat amb estos Estatuts.
f) Precs i preguntes.

També, en l'Assemblea General Ordinària, podran ampliarse els punts del seu Ordre del Dia amb la resta de matèries que
són competència de l'Assemblea General i que es relacionen en
l'article anterior, sempre que així ho acorde la Junta Directiva.
LAssemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari
quan així ho acorde el President, o un terç dels membres de la
Junta Directiva, o a petició del 10 per cent dels socis, en la
sol·licitud dels quals s'expressarà de manera concreta l'Ordre del
Dia que motiva la convocatòria. La petició serà adreçada per
carta al President de l'Associació, i caldrà convocar-la dins els 15
dies següents a la petició, alhora que caldrà celebrar-la
necessàriament dins dels 30 dies naturals, contats des de la data
de sol·licitud. En la susdita Assemblea General Extraordinària
no podran ser tractats més assumptes que els expressats en la
convocatòria.
Article 22. De la seua convocatòria. Les convocatòries de
les Assemblees Generals es cursaran pel President, es faran per
escrit, expressant el lloc, dia i l'hora on calga celebrar-la, així com
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l'Ordre del Dia. Es farà públic en el Tauler d'Anuncis de la Entitat
i, a més, es distribuirà, en mà o per correu, o per altres mitjans
tècnics o informàtics, al domicili de cada soci que conste en el
Llibre de Registre de l'Associació.
Entre la convocatòria de l'Assemblea i la seua celebració
efectiva cal que medi e al menys un termini de quinze dies.
En l'escrit podrà citar-se una segona convocatòria, tot i
transcorrent mitja hora, com a mínim, entre la primera i la segona
convocatòries, i en el mateix lloc.
Article 23. De la seua constitució. Tindrà la condició de
President i Secretari de l'Assemblea General aquells que ho siguen
de la Junta Directiva.
El Secretari redactarà l'acta de cada reunió que reflectirà
un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s'adopten
i el resultat numèric de les votacions. Al començament de cada
Assemblea es llegirà l'Acta de la sessió anterior per tal que s'aprove
la redacció. No obstant, els acords adoptats en les Assemblees
Generals seran immediatament executables.
LAssemblea General quedarà vàlidament constituïda, en
primera convocatòria, siga el que siga el nombre dels assistents.
Article 24. Dels acords i votacions. Els acords de les
Assemblees Generals s'adoptaran per majoria simple dels socis
presents, quan els vots afirmatius superen els negatius. No obstant,
requeriran majoria qualificada de les persones presents, que
resultarà del fet que els vots afirmatius superen la meitat dels vots
emesos, aquells assumptes dels quals es deriven acords que es
referisquen a la disposició o alienació de béns immobles, sol· licitud
de declaració d'utilitat pública a favor de l'Associació, remuneració
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dels membres dels òrgans de representació i modificació dels
Estatuts, sempre que s'haja convocat específicament amb eixe
objecte l'Assemblea General corresponent.
En l'Assemblea General correspon un vot a cada soci.
Tots els membres de l'Associació quedaran subjectes als acords
de l'Assemblea General, inclosos els absents, els dissidents i aquells
que estant presents s'abstinguen de votar.
CAPÍTOL 2n: DE LA JUNTA DIRECTIVA
Article 25. Composició. La Junta Directiva és l'òrgan
permanent de govern, gestió i administració de l'Associació
Musical La Filharmònica Alcudiana.
Estarà formada per: President, Vicepresident, Secretari,
Vicesecretari, Tresorer i un nombre de Vocals no inferior a cinc
i no superior a dotze.
La Junta Directiva designarà a la persona que ostente el
càrrec d'Ajustador de la Banda, que si recau en persona que forme
part d 'aquesta Junta Directiva, podrà assistir a la Junta amb veu
i sense vot. Podrà també designar assessors tècnics i artístics
perquè formen part de la Junta Directiva amb veu i sense vot.
Els membres de la Junta Directiva, de ple dret, amb veu
i vot, exerciran el seu càrrec gratuïtament, sense que en cap cas
puguen percebre retribució per la realització de la seua funció.
No obstant, tindran dret a ser reemborsats per les despeses
justificades que la realització de les seues funcions els ocasione.
Article 26. Duració dels càrrecs directius. La duració en
l'exercici del càrrec de tots els membres de la Junta Directiva serà
de dos anys, computats des de la data de la seua elecció fins la
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sessió de l'Assemblea General que corresponga a l'acabament del
seu manament. Tots ells podran ser reelegits per períodes iguals.
El cessament en el càrrec abans d'extingir-se el termini
reglamentari podrà tindre per causa:
a) La dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en
el qual es raonen els motius.
b) Malaltia que incapacite per a l'exercici del càrrec.
c) Causar baixa com a membre de l'Associació.
d) Sanció imposada per una falta comesa en l'exercici del
càrrec.
Les vacants que es produisquen en la Junta Directiva es
cobriran en la primera Assemblea General que se celebre. No
obstant, la Junta Directiva podrà nomenar, provisionalment, fins
la propera Assemblea General, al soci que crega convenient per
al càrrec vacant fins l'esmentada Assemblea General.
Quan en les eleccions a Junta Directiva no es presenten
candidats per a tots els càrrecs, la Junta electa quedarà facultada
per a designar els càrrecs vacants de manera provisional fins a la
següent Assemblea General.
Article 27. Procediment electoral. El procediment electoral
es regirà per les següents normes:
a) Seran electors tots els socis numeraris majors d'edat, que
no hagen sigut privats dels dret de votació per procediment
legal o estatutari.
b) En la convocatòria de l'Assemblea General en la qual se
celebre la votació, s'indicaran els càrrecs vacants que han
de ser elegits.
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c) Les candidatures podran presentar-se de manera individual
o conjunta, però en tots els casos seran obertes. Cada
candidat optarà a un càrrec determinat.
d) Es confeccionaran paperetes de votació, en les quals
figuraran de forma manuscrita, mecanogràfica, en impremta
o fotocopiats els noms i cognoms de cadascun dels candidats
i el càrrec per al qual es proposen.
e) Les presents normes bàsiques de caràcter electoral podran
desenvolupar-se reglamentàriament, si escau, per acord
adoptat en Assemblea General.
Article 28. Quòrum i acords. La Junta Directiva quedarà
vàlidament constituïda, amb convocatòria prèvia, quan assistisca
la meitat més un dels seus membres; es reunirà totes les vegades
que siga convocada pel seu President i amb la periodicitat que
els seus membres decidisquen, i al menys una vegada al mes. Es
reunirà en sessió extraordinària si ho sol· licita un terç dels seus
components. La convocatòria es comunicarà als directius i
directives de forma indubtable.
Els acords de la Junta Directiva s'adoptaran per majoria
simple de vots. En cas d'empat, el President tindrà vot diriment
o de qualitat.
Els acords es faran constar en el Llibre d'Actes, i a l'inici
de cada sessió es llegirà l'Acta de la sessió anterior perquè s'aprove
o rectifique la seua redacció. No obstant, els acords de la Junta
Directiva són immediatament executables.
Article 29. Competències i facultats. Competix a la Junta
Directiva programar i dirigir les activitats socials i lliurar-se al
govern i la gestió administrativa i econòmica de l'Associació. Té
plenitud de facultats per resoldre qualsevol assumpte referent a
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l'Entitat i per a tota classe d'actes d'administració i disposició,
sense més limitacions que les facultats i actes reservats per Llei
o pels presents Estatuts a l'exclusiva competència de l'Assemblea
General.
Sense prejudici del que s'acaba d'exposar, són funcions de
la Junta Directiva, per via enunciativa i no limitativa, les següents:

1. Vetllar pel compliment de les finalitats estatutàries, convocar
les Assemblees Generals i complir i fer complir els acords
i resolucions adoptats en aquestes.
2. Proposar a l'Assemblea General l'establiment de les quotes
que els membre de l'Associació hagen de pagar, presentar
el balanç i estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea
General, i confeccionar els pressupostos de 1'exercici següent,
i elaborar la Memòria anual d'activitats i sotmetre-ho a
l'aprovació de l'Assemblea General.
3. Dur una comptabilitat segons les normes específiques que
permeta obtenir la imatge fidel del patrimoni, del resultat
i de la situació financera de l'Entitat.
4. Efectuar l'inventari dels bens de l'Associació.
5. Nomenar el director de la Banda de Música; programar
les activitats a desenvolupar, organitzar, impulsar, disciplinar
i controlar tots els assumptes referents a la Banda i Escola
de Música, així com la resta de seccions i comissions
culturals creades al si de l'Associació.
6. Resoldre sobre l'administració dels associats, portant la
relació actualitzada de tots els socis.
7. Nomenar, acomiadar o separar el Director de l'Escola, els
empleats i personal contractat i fixar la seua remuneració
i condicions de treball.
8. Aplicar a músics, alumnes, socis i personal, aquelles sancions
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que no estiguen expressament atribuides a l'Assemblea General.
9. Aquelles que expressament li atribuïsquen els presents
Estatuts.
10. Acordar sobre l'exercici d'accions judicials, desistir
d'aquestes, transigir, i comparéixer davant tota classe de
Jutjats i Tribunals, en judicis civils, criminals, contenciós
-administratiu, i en qualsevol altra classe de judicis o
procediments, com demandant i com demandada,
interposar tota classe de recursos ordinaris i extraordinaris
pertinents, com cassació i revisió, i atorgar per a tot això
poders als Procuradors dels Tribunals i Lletrats que crega
convement.
Il. Iniciar i intervenir en tota classe d'expedients que es
tramiten davant els organismes de l'Estat, Comunitats
Autònomes, Generalitat, Província o Municipi, organismes
autònoms i la banca oficial, portant a terme les gestions
que siguen necessàries i interposant recursos contra les
resolucions que dicten els esmentats organismes i autoritats.
12. Obrir comptes corrents, d'estalvi, de crèdit i qualsevol
compte bancari en Establiments de Crèdit, Bancs, Caixes
d'Estalvi, fins i tot al Banc d'Espanya, i les seues sucursals;
saldar-les o cancel·lar-Ies; fixant les condicions de les
esmentades operacions i disposant dels fons i crèdits en
elles existents, signants talons, xecs, transferències, lletres
o qualsevol altre document admés a l'efecte. Demanar i
retirar els llibres talonari de xecs i talons per girar contra
els esmentats comptes.
13. Lliurar, acceptar, prendre, protestar, negociar, endossar,
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descomptar i cobrar lletres de canvi, pagarés, xecs i tota classe
de documents mercantils.
14. Comprar i vendre tota classe de bens mobles. Llogar o
subarrendar locals i habitatges i celebrar o atorgar contractes
de lloguer de bens, obres i serveis. Donar i prendre en
préstec quantitats en efectiu, metàl·lic o en qualsevol altra
forma.
15. Cobrar i rebre tota classe d'ajudes econòmiques o
subvencions dels organismes oficials, públics i privats,
signant tota aquella documentació que siga pertinent.
16. Obrir, contestar, signar i recollir la correspondència;
recollir i retirar de Duanes, Administracions de Correus,
Telègrafs i estacions de qualsevol classe, els efectes,
mercaderies, paquets, cartes, telegrames, girs postals, etc.,
el destinatari del qual siga l'Associació, encara que siguen
certificats o a la vista.
17. Establir grups de treball per aconseguir, de la manera
més eficient i eficaç, les finalitats de l'Associació.
18. Elaborar el Reglament per al funcionament de l'Associació
i de les seues instal·lacions.
19. Qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda de manera
específica a algun altre òrgan de govern de l'Associació, o
que es delegue expressament en la Junta Directiva.
Article 30. De la delegació de facultats i apoderaments.
La Junta Directiva podrà delegar o apoderar a favor d'una o més
persones part d'estes facultats i funcions; i revocar les delegacions
o apoderaments que haguera facultat.
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CAPÍTOL 3r: DEL PRESIDENT I DELS MEMBRES DE
LA JUNTA DlRECTWA
Article 31. Del President. El President de l'Associació
assumeix la representació legal d'aquesta i és l'encarregat d'executar
i donar compliment als acords adoptats per la Junta Directiva i
per l'Assemblea General. En especial li competix:
a) Convocar, presidir, obrir, dirigir, suspendre i aixecar les
sessions que celebre la Junta Directiva.
b) Autoritzar les actes i manar l'expedició de les certificacions
que procedisquen.
c) En general, totes aquelles competències de caràcter residual,
no reservades expressament a l'Assemblea General o a la
Junta Directiva, que siguen necessàries per a l'acompliment
de les finalitats de l'Entitat.
d) I totes aquelles facultats que reba per delegació o
apoderament de la Junta Directiva.
Article 32. Del Vicepresident. El Vicepresident substituirà
el President per motius justificats de malaltia o absència i
impossibilitat o per delegació expressa del President.
Article 33. Del Secretari. El Secretari estarà al front de
la gestió administrativa de l'Associació i li correspon estendre i
signar les actes de l'Assemblea General i de la Junta Directiva;
autoritzar les citacions, dur el Registre i fitxer actualitzat de socis,
custodiar l'arxiu de documents i la seua certificació, controlar
l'inventari, formar amb el Tresorer l'avantprojecte de Pressupost
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i sol· licitar els antecedents necessaris de les distintes seccions,
fiscalitzar documentalment la gestió administrativa i el Balanç
de Situació i Patrimoni, autoritzar els títols socials; assistir-hi,
alçar acta i certificar de totes les sessions de les Seccions i
Comissions, quan no delegue en altre soci a l'efecte; redactar les
comunicacions i en general ser fedatari i custodi de les actes i
documents de l'Entitat.
Així mateix, caldrà que comunique al Registre Autonòmic
d'Associacions qualsevol canvi de les dades referents a la
denominació, finalitats i activitats; domicili, àmbit territorial
d'actuació; identitat dels titulars dels òrgans directius i de
representació; obertura i tancament de delegacions; data de
constitució i inscripció; declaració i revocació de la condició
d'utilitat pública si la hi haguera; pertinença a altres Associacions,
Federacions o entitats internacionals; baixa, suspensió o dissolució
de l'Associació, perquè puguen tenir efectes davant l'Administració
Pública. Aportarà al citat Registre els documents als quals fa
referència el apartat 2 de l'article 26 de la Llei Orgànica del Dret
d'Associació o precepte que el substituïsca.
El Vicesecretari substituirà el Secretari en els casos de
malaltia o absència.
Article 34. Del Tresorer. El Tresorer durà la gestió
econòmico-financera de l'Entitat, i en especial, la seua
comptabilitat, tant d'ingressos com de despeses. Confeccionarà,
junt al Secretari, el projecte de Pressupost anual, i presentarà els
Comptes Generals i Balanç de cada anualitat, per ser sotmesa a
l'Assemblea General, prèvia aprovació de la Junta Directiva.
Li correspon, així mateix, custodiar els fons de l'Associació,
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el control dels ingressos i de les despeses, autoritzant els
corresponents lliuraments i dur els llibres de Caixa, el control de
saldos bancaris, de préstecs i la seua amortització, quotes socials,
etc., i en general, tot allò referent a la marxa, fiscalització i control
de la gestió econòmica de la Societat i la rendició de comptes
corresponents.
Article 35. Dels Vocals. Correspon als diferents Vocals,
a més de les funcions com a membres de la Junta Directiva, votar
els acords corresponents i desenrotllar les comeses que se'ls
deleguen o encomanen. Els Vocals supliran pel seu ordre, si el
hi haguera, o en el seu defecte, per ordre d'edat, al President i
al Vicepresident, en cas d'absència, malaltia o vacança.
Article 36. De l'Ajustador i de l'Arxiver. LAjustador té
la delegació permetent del President per contractar en nom de
la Societat els actes en els quals la Banda cal que participe, signarà
els compromisos, estendrà i cobrarà els rebuts en pagament dels
serveis contractats, lliurant la part que es destine al fons social
al Tresorer, i la resta a cadascun dels músics que hagen participat
en l'acte retribuït.
El càrrec d'Ajustador recaurà en un músic, i podrà ser
prorrogat indefinidament.
rArxiver tindrà al seu càrrec l'Arxiu Musical, la conservació
i foment del qual procurarà per tots els mitjans. Durà un índex
de les obres musicals que constituisquen l'arxiu en el qual constarà:
el títol, la procedència i data d'adquisició, especificant en l'índex
si tenen o no partitura i el nombre de papers de que consta.
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CAPÍTOL 4: DEL RÈGIM D'ACORDS
Article 37. El procediment per prendre acords podrà ser
un dels següents:
a) Per assentiment a la proposta del President de l'òrgan de
què es tracte.
b) En votació ordinària per braços aixecats.
c) En votació nominal pública.
d) En votació secreta mitjançant papereta.
Article 38. Seran impugnables els acords de l'Assemblea
General i de la Junta Directiva, quan siguen contraris a la Llei,
s'oposen als Estatuts o lesionen els interessos de l'Associació, pels
tràmits de judici que corresponga.
Estaran legitimats per exercitar les accions d 'impugnació
qualsevol associat o persona que acredite un interés legítim, els
assistents a l'Assemblea o a la Junta, que haguera fet constar en
acta la seua oposició a la celebració de la reunió o el seu vot en
contra de l'acord adoptat, els socis o directius absents, i els que
hagueren estat il· legítimament privats d'emetre el seu vot.
Les accions impugnadores d'acords anul·lables s'exercitaran
dins del termini de 40 dies comptats a partir de la data de la
reunió en la qual s'adoptà l'acord que es pretén impugnar, pels
tràmits establerts en la Llei d'Enjudiciament Civil.
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TÍTOL IV
DELS GRUPS ARTÍSTICS I CULTURALS
CAPÍTOL 1r: DE L'ESCOLA DE MÚSICA I L'ESCOLA
D'EDUCANDOS
Article 39. Per fomentar l'art musical, esta Associació
tindrà com a interés primordial la creació, organització i gestió
d'una escola de música i el seu manteniment.
De l'escola de Música serà responsable, dins de l'àmbit de
les seues competències pedagògiques i artístiques, un Director,
designat per la Junta Directiva, davant de la qual respondrà del
bon funcionament de l'Escola.
Article 40. Tots els socis i els seus fills o descendents podran
ingressar en l'Escola de Música. També podran ser alumnes de
l'Escola de Música les persones que ho desitgen, encara que no
siguen socis, que acomplisquen els requisits d'admissió, ja que
l'Escola romandrà oberta a tots els ciutadans.
Article 41. El pla d'estudis a impartir en l'Escola serà fixat
pel Director i aprovat per la Junta Directiva.
Article 42. Els alumnes de l'Escola de Música, quan
reunisquen les condicions d'aptitud suficients s'incorporaran a
la banda de música, en l'agrupació musical de la qual realitzaran
unes pràctiques de músics instrumentistes i col·laboraran per al
seu millorament artístic.
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Article 43. LEscola de Música es regirà per unes normes
d'organització, funcionament i disciplina que, proposades per la
Direcció de l'Escola, seran aprovades per la Junta Directiva.
CAPÍTOL 2n: DE LA BANDA DE MÚSICA
Article 44. La creació, organització i funcionament d'una
banda de música és finalitat prioritària i principal d'esta Associació.
La Banda de Música estarà formada per aquells que,
admesos per la Junta Directiva, sàpien tocar un instrument
musical i desitgen pertànyer a la Banda, acomplint les seues
obligacions, col· laborant en el seu funcionament i acatant la seua
disciplina.
Article 45. La Banda de Música estarà dirigida per un
mestre -director, nomenat i cessat discrecionalment per la Junta
Directiva. El Director acatarà i acomplirà els acords presos per
la Junta Directiva, sense prejudici de la seua llibertat de càtedra
i competències artístiques.
Lorganització, funcionament i disciplina de la Banda de
Música és competència i responsabilitat de la Junta Directiva que
podrà acordar un reglament de règim interior per al seu adient
i normal desenvolupament.
Article 46. Seran facultats del mestre -director de la Banda
les següents:
a) La direcció tècnico-artística.
b) El bon ordre i el comportament arreglat i amb compostura
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de la Banda durant els assaigs i actuacions musicals.
c) La formació dels músics i el seu millorament artístic,
assignant a cadascun d'ells el paper i categoria que calga
.
.
que lllterprete l ocupe.
d) Assessorarà la Junta Directiva en les qüestions artístiques
i la informarà del comportament personal i musical dels
músics que formen la Banda.
Article 47. Els músics tenen el dret i l'obligació d'assistir
a tots els assaigs , així com als actes oficials o contractats en els
quals actue la Banda, segons el nombre de places assignades i
fixades per l'Ajustador.
Article 48. Les faltes d'assistència o puntualitat als assaigs
i als actes de la Banda sense prèvia justificació, seran sancionats
per ella que podrà, a judici de la Junta Directiva, acordar
amonestacions, imposar multes i fins i tot decidir la seua expulsió
de la Banda.
Article 49. Luniforme i l'instrument que siguen propietat
de l'Associació musical, es lliurarà al músic en qualitat de dipòsit,
i estaran sempre a disposició de la Junta Directiva, que podrà
retirar-los quan així ho acorde, tot i desprenent-se que el músic
que els tinga en dipòsit els lliurarà immediatament. Si així no ho
fa, incorrerà en les responsabilitats civils o penals pertinents.
Article 50. Els músics no podran formar part d 'altres
conjunts, bandes o orquestres, sense haver obtingut prèviament
l'autorització de la Junta Directiva. Tampoc no podran utilitzar
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per a altres finalitats els instruments propietat de l'Associació si
no és amb caràcter eventual i amb autorització de la Junta
Directiva.

CAPÍTOL 3: DELS ALTRES GRUPS ARTÍSTICS I
CULTURALS
Article 51. Per desenvolupar qualssevulla altres activitats
culturals, pedagògiques i artístiques, podran crear-se per la Junta
Directiva els grups corresponents, els quals es regiran i actuaran
en la forma que s'assenyale en l'acord constitutiu.

TÍTOLV
DEL PATRIMONI SOCIAL I RÈGIM ECONÒMIC
Article 52. Del patrimoni. Esta Associació es constitueix
o es constituirà amb un patrimoni fundacional avaluat en
l'actualitat en 90.000,00 euros, integrat pels seus bens, instruments,
mobiliari i altres efectes de la seua propietat.
L'Associació, per a la realització de les seues finalitats
estatutàries, culturals, pedagògiques i artístico-musicals, destinarà
al menys el 70% de les seues rendes netes i altres ingressos que
obtinga per qualsevol concepte, deduïts, en el seu cas, els impostos
corresponents a les mateixes, en el termini de tres anys a partir
del moment de la seua obtenció. Queden excloses d'este destí les
aportacions efectuades en concepte de dotació patrimonial o
patrimoni fundacional, ja siga en el moment de la seua constitució,
ja siga en un moment posterior.
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Article 53. Dels recursos econòmics. Per al
desenvolupament de les activitats socials, l'Entitat disposarà dels
següents mitjans o recursos econòmics:
a) Les quotes que fixe l'Assemblea General als seus membres,
be siguen d'entrada o ingrés, be siguen quotes periòdiques.
b) Les derrames extraordinàries que acorde l'Assemblea
General.
c) Els productes o rendes dels bens i drets que li corresponguen.
d) Les subvencions i ajudes que obtinguen de les diverses
entitats i organismes públics.
e) Els donatius, llegats, herències i liberalitats que se li atorguen
per persones privades.
f) Els ingressos que obtinga l'Associació de les activitats lícites
que realitzen els seus socis o grups artístics i culturals com
a tals.
Article 54. Benefici de les activitats. Els beneficis obtinguts
derivats de l'exercici d'activitats econòmiques, incloses les
prestacions de serveis, es destinaran exclusivament al compliment
de les finalitats de l'Associació, sense que càpia en cap cas el seu
repartiment entre els associats ni entre els seus conjugues o
persones que convisquen amb ells amb anàloga relació d'afectivitat,
ni entre els seus parents, ni successió gratuïta a persones físiques
o jurídiques amb interés lucratiu.
En el cas q ue l'Associació siga titular, directa o
indirectament, de participacions majoritàries en Societats
Mercantils, s'acreditarà davant el Ministeri d'Economia i Hisenda,
a través del Ministeri de Justícia o del que resulte competent, i
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davant l'Administració Autonòmica, l'existència de dites
participacions, així com que la titularitat d'aquestes coadjuva al
millor compliment de les finalitats fundacionals, i no suposa una
vulneració dels principis fonamentals d'actuació de les entitats
sense finalitat lucrativa.
Article 55. Dels pressupostos. La Junta Directiva redactarà
durant el mes de desembre un pressupost ordinari en el qual es
plasmaran les previsions d'Ingressos i Despeses corrents per a
1'any següent. Lesmentat document caldrà sotmetre'l a 1'aprovació
de l'Assemblea General de cada any.
El pressupost anual serà aprovat cada any en l'Assemblea
General Ordinària.
Article 56. Així mateix, l'Assemblea General a proposta
de la Junta Directiva podrà aprovar Pressupostos Extraordinaris
quan sorgisquen despeses d'eixe caràcter, la importància i entitat
de les quals exigisquen d'una aportació extraordinària dels socis,
i la disponibilitat de fons d'este caràcter. Caldrà que es destinen
a un finançament concret i no podran cobrir despeses corrents
de l'Associació.
L exercici econòmic coincidirà amb l'any natural i restarà
tancat a 31 de desembre de cada any.
Article 57. Responsabilitat. LAssociació respondrà de les
seues obligacions amb tots els seus bens presents i futurs. Els
socis no respondran personalment dels deutes de l'Associació.
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TíTOL VI
DEL PROCEDIMENT I RÈGIM JURÍDIC
Article 58. Tots els socis estan obligats a complir
escrupolosament les normes contingudes en els presents Estatuts,
els acords de l'AssembleaGeneral i les resolucions dictades per la
Junta Directiva, en l'àmbit de les seues respectives competències.
La interpretació autèntica de les presents normes
correspondrà a la Junta Directiva, les resolucions de la qual seran
vàlides fins que l'Assemblea General resolga el corresponent recurs
d'apel.lació si de cas s'interposa.
Article 59. Contra les resolucions i acords dels distints
òrgans socials hom pot interposar l'oportú recurs d'alçada, fins
arribar a l'Assemblea General.
Article 60. Per a tot allò no previst en els presents Estatuts
regirà amb caràcter supletori allò disposat en els Estatuts i
procediment sancionador de la Federació de Societats Musicals
de la Comunitat Valenciana, en la Llei d'Associacions vigent i
subsidiàriament en el Dret Comú.

TíTOL VII
DE LA DEPURACIÓ I DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ
Article 61. LAssociació tindrà una durada indefinida.
LAssociació podrà dissoldre's per les següents causes:
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a) Per acord dels seus socis, adoptat en Assemblea General
convocada expressament per a aquesta finalitat i amb el
vot favorable de la meitat dels socis assistents.
b) Per sentència judicial ferma.
c) Per les causes determinades en l'article 39 de Codi Civil
i la resta de legislació aplicable.
Article 62. De la liquidació. Una vegada acordada la
dissolució per voluntat pròpia, l'Assemblea General prendrà les
mesures oportunes tant pel que fa al destí que es done als bens
i drets de l'Associació, quant a la finalitat, extinció i liquidació
de qualsevol operació pendent.
[Assemblea General està facultada per a elegir una Comissió
Liquidadora, sempre que ho crega necessari, i en el seu defecte
seran els membres de la Junta Directiva existent en el moment
de la dissolució els que es convertisquen en liquidadors.
Correspon als liquidadors: a ) Vetllar per la integritat del
patrimoni i de l'Associació; b) Concloure les operacions pendents
i efectuar les noves, que siguen precises per la liquidació; c) Cobrar
els crèdits de l'Associació; d) Liquidar el patrimoni i pagar als
creditors; e) Aplicar els bens sobrants de l'Associació a les finalitats
previstes pels Estatuts; f) Sol· licitar la cancel·lació dels les
inscripcions del Registre d'Associacions.
El romanent net que resulte de la liquidació es destinarà
i adjudicarà a una Associació o Institució del municipi de l'Alcúdia
que tinga per finalitat principal la promoció de la cultura i
preferentment la difusió, protecció i ensenyament de la música.
En cas d'insolvència de l'Associació, l'òrgan de representació
o els liquidadors promouran immediatament l'oportú procediment
concursal davant el jutge competent.,

DISPOSI CI 6 FINAL
Els presents Estatuts entraran en vigor des de la data de
la seua aprovació i tindran efecte davant tercers des de la seua
inscripció al Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana.

En l'Alcúdia, 26 de febrer de 2003
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