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EL PERQUE DE L'ASSOCIACIÓ AMICS DE SANT MAGÍ
- El R.D. 338/90 (B.O.E. 09-03-90) entre altres coses, bloqueja, a partir del 1er.
de gener de 1991, els ingressos a dipósits d'estalvi que no tinguln el N. l. F. (Número
d'ldentificació Fiscal) informat. (A nom del Barri, hi ha una lllbreta d'estalvis que hi
queda afectada)
- Tots els donatius que puguin ser objecte d'algun tipus de desgravacló Fiscal,
Despases de publicitat, IRPF, etc., necessiten un N.I.F. que els justlflqui.
- L'obtenció del mencionat N.I.F. comporta complir uns requislts legals com són:
Constituir una Associació no lucrativa i regida per uns estatuts, la lnscripció al
Registre d'Associacions del Departament de Justícia de la Generalltat, la Declaració
Censal al Ministeri d'Economia i Hlsenda, presentar les corresponents llquldacions i
dur els llibres que la llei mana (Socis, comptes 1 actas)
SI bé el Barrí, es regeix per unes norrnes tradicionals, ha calgut adaptar-se al
moment actual i a partir d'uns Estatuts "tipus" encarar-los a les característiques de
la testa de Sant Magf, tot canvlant els tftols de "Capitans" per les formes de President, Secretari, Tresorer i Vocals (el que compta és que la felna és facl).
- Al tenlr una Associació legalment constituida perrnet uns avantatges que convé
aprofitar:
- Sol.licitar les ajudes que els Organismes Públics ofereixen (Generalitat, Diputació, Consell Comarcal, Ajuntament, etc.)
.
- En poder ser membre de la Junta Directiva qualsevol deis seus aflllats, es fa
realitat el sentiment cerverf (més que la festa d'un Barri, és la Festa de Sant Magf
a Cervera)
- Al considerar !'existencia de SOCIS que assumeixen una quota, lliure 1 voluntaria, permet comptar amb una partida important en la confecció del pressupost d'lngressos.
- Incorporar noves idees provinents deis associats per tal de mantenir 1 millorar
la Festa.
Ara es cosa de tots plegats el mantenir, millorar i disfrutar de la Festa de Sant
Magf, afilieu-vos a I'Associació i col.laborem-hi per tal de que per molts anys podem
gaudir de, potser, la més maca i típica de les festes de Cervera.
Josep Mas Segura
Associació "Amics de Sant Magr
_Fe~-te_ so~i c:_ol.~ab~ra~or_ de~s ~m~cs _de 3»a~t ~ag! 1 !"v~a !qu~s~a b~tl~eta_ pl!na_ a:_

ASSOCIACIÓ "AMICS DE SANT MAGÍ"
Pl. SANT MAGI, 1 - CERVERA
N.I.F. G 25287913

En/na -··-·-------..- ..--·-···- amb D.N.I. núm .......... .._..__ __. .................., que viu
a -·- - - - - -..·---.........
-~---- de ......................~ ............. ._.............................. ....................... vol
associar-se com SOCI col.laborador, i vol participar amb una quota anual de
- ..........___ __. __
.. -- ............... ....... pessetes, ( ..... ......... ........ ....- ............____...................._ ptes.)
Que es carregaran al me(u/va) Compte/llibreta núm : -·-·-·-----·--"·-.......... .........
(Banc o Caixa) Sucursal de ...,.... _ ........- ..... . - . .. ......... ............... - ..... ................... .........
Cervera, _ ---- ·- -- -... de __ ____ _ .... ---- ........ _ ___,_____ .. __ de ....... .
Signatura

~)
BANCDE
SABADELL

