REGLAMENT INTERN ASSOCIACIÓ TEMYQUE (TENGO ESCLEROSIS MÚLTIPLES Y
QUE)

INTRODUCCIÓ
Aquest Reglament de Règim Intern, té la finalitat de marcar les pautes de relació
entre l’associació i el seus socis, desenvolupant el contingut dels Estatuts i
normativitzant els mitjans i les activitats de l’entitat.
Ha de tenir un caràcter dinàmic, modificant-lo quan es consideri convenient perquè
pugui recollir la realitat i les finalitats de l’Associació.
Art. 1. DEL NOM
Per la seva identificació, s’utilitzarà el nom de ASSOCIACIÓ

esclerosis múltiples y que).

TEMYQUE (tengo

Art.2. DE LES ACTIVITATS
En el cas de les activitats que pot dur a terme l’entitat, caldrà que aquestes siguin
públiques amb l’antelació mínima d’una setmana, i que el soci tingui els mitjans
adients per poder conèixer aquesta informació amb aquesta antelació mínima.
Per al correcte desenvolupament de les activitats de l’entitat, serà necessari
l’assistència de com a mínim un membre de junta directiva, que actuarà com a
responsable de la mateixa.
En el cas que això no sigui possible, es podrà delegar aquesta responsabilitat a una
tercera persona de confiança, caldrà que sigui soci de l’entitat i que estigui
designada pel la Junta directiva.
Tots els membres han de fer front al cost de l’activitat per tal que la seva
assistència sigui vàlida.
En el cas dels responsables de l’activitat, s’acorda que la persona que tingui el
càrrec de responsable de l’activitat abonarà només el 50% del cost de l’activitat.
Finalment en el cas que ofertada una activitat, sigui més gran la demanda que les
places previstes, es tindrà en compte la data en que es fa l’ingrés bancari o la
transferència i en el seu defecte l’hora, per tal d’assignar les places lliures.
ART. 3. DE L’ASSEMBLEA GENERAL
Caldrà respectar el procediment previst en els estatuts de l’entitat pel que fa a la
lectura i aprovació de les actes, tot i que els acords seran vàlids des de que es
prenen.
A més a més, qualsevol membre de l’entitat tindrà des de l’enviament de la
mateixa 10 dies per aportar les surgències de millora o canvi que consideri adients.

Art.4. DE LA JUNTA DIRECTIVA
És obligació dels membres de Junta Directiva complir els terminis previstos en
estatuts per a les convocatòries així con conèixer i aplicar els quòrum previstos tant

per entendre les reunions vàlidament celebrades com per prendre els acord de que
es tracti.
Totes les votacions realitzades en la Junta Directiva, constaran només
d'una volta, és a dir qualsevol decisió solament es podrà votar una vegada.
Com a conseqüència d'això serà necessària la presència de tots els
membres de la Junta per realitzar aquestes votacions ja sigui de manera
presencial o utilitza’n les vies virtuals. Per tant no es podrà fer ús del vot
delegat.
Així mateix, la Junta té el compromís de mantenir la informació de l’entitat
actualitzada tant a registre, com als socis mitjançant les xarxes socials de
l’associació
ART.5. DEL RÈGIM DISCIPLINARI
Respecte el règim disciplinari es considerarà falta greu l’impagament de dos quotes
consecutives i donarà dret a la pèrdua del dret de vot a les assemblees fins que el
socis afectat normalitzi la situació econòmica amb l’entitat.
Quan l’impagament suposi més de dues quotes consecutives o tres alternes, es
considera falta molt greu i pot donar lloc a la baixa del socis de l’entitat demanarà
definitiva.
En tots dos casos el soci està obligat a fer front a les quotes impagades així com al
pagament de les comissions derivades dels seus impagaments.

Santa Coloma, a 14 de maig de 2016.

Diligència: Aquest reglament intern ha esta llegit i aprovat per acord d’assemblea
general de l’entitat de 14 de maig de 2016.

Vist i plau
Secretari/a

President/a

