CEIJ Gavina
Plza. Lindavista, s/n
08940 Cornellà de LL.
Tlf. 93 375 28 00
CIF: V-58386319

INSCRIPCIÓ SOCI – SÒCIA DEL CEIJ GAVINA
DADES PERSONALS

Nom ___________________________________

DNI _____________________

Cognom 1r ______________________________
Cognom 2n ______________________________
Adreça __________________________________

Núm. _______

Pis _____

Població ________________________________

Codi Postal __________________

Telèfon fix ______________________

Telèfon mòbil ________________

Porta _____

Correu electrònics _________________________

DRETS SOCI – SÒCIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Assistir als actes de l’Associació.
Participar en les Assemblees amb veu i vot, només es podrà emetre un vot per persona.
Poder presentar-se per ser escollit membre de la Junta Directiva.
Escollir els membres de la Junta Directiva
Rebre informació dels assumptes socials i les activitats de l’Associació.
Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva disposició.
Formar part dels grups de treball.
Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida
de l'Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/-àries
de l'Associació.
Posseir un exemplar dels Estatuts.
Consultar els llibres de l'Associació.

DEURES SOCI – SÒCIA
1.
2.
3.
4.

Abonar la quota social.
Complir les normes disposades en els presents Estatuts.
Contribuir al compliment de les finalitats de l’Associació.
Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'Associació.

Causaran baixa com a socis o sòcia
•
•
•

Tots aquells socis o sòcies que així ho comuniquin lliurement a la Junta Directiva.
La Junta Directiva ostenta el poder de decisió sobre la baixa d’un soci en el cas que aquest no aboni la quota
anual corresponent.
Tots aquells socis o sòcies que no compleixin les normes disposades en els presents Estatuts.

Cornellà de Llobregat, a _____ de __________________________ de 20________
Signatura,

	
  

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres
dades personals aquí facilitades seran recollides i incorporades en uns fitxers de l’Associació del CEIJ Gavina de Cornellà de Llobregat, amb la
finalitat de mantenir les relacions pròpies de les activitats de l’Associació amb els seus socis i sòcies, sense que puguin ser cedides a tercers.
L’òrgan responsable d’aquests fitxers és la Junta Directiva de l’Associació.

	
  

