Col·lectiu Vall de Vernissa

Fitxa d'inscripció
Soci *
Nom
Cognoms
N.I.F.
Adreça
Població
Comarca
Telèfon/s
Correu electrònic
Data naixement

Numerari

Categoria

CP

*a omplir per l'associació

Quota (marqueu la vostra opció):
Estudiant, jubilat o pensionista
Actiu/va

Domiciliació bancària
Banc

Oficina

Clau

Compte

Titular del compte

_____________________ a ________ de _____________________ de 200__
Signatura

Les dades personals seran recollides en els fitxers automatitzats del Col·lectiu Vall de Vernissa (CCV) per a prestar-vos un bon servei
d’atenció i informació de les nostres activitats. El CCV garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter
Personal i, de totes les dades que figuren en aquest full, només es faran públiques el nom, cognoms i número de soci/sòcia. Podreu
exercitar els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant comunicació adreçada al Col·lectiu Vall de Vernissa.

Col·lectiu Vall de Vernissa

Fitxa d'inscripció
Soci*
Nom titular
Cognoms
N.I.F.
Adreça
Població
Comarca
Telèfon/s
Correu electrònic
Any naixement

Familiar

Categoria

CP

*a omplir per l'associació

Beneficiaris:
Nom

Cognoms

NIF

Any naixement

Domiciliació bancària
Banc

Oficina

Clau

Compte

Titular del compte

_____________________ a ________ de _____________________ de 200__
Signatura

Les dades personals seran recollides en els fitxers automatitzats del Col·lectiu Vall de Vernissa (CCV) per a prestar-vos un bon servei
d’atenció i informació de les nostres activitats. El CCV garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter
Personal i, de totes les dades que figuren en aquest full, només es faran públiques el nom, cognoms i número de soci/sòcia. Podreu
exercitar els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant comunicació adreçada al Col·lectiu Vall de Vernissa.

Article 3
L’àmbit territorial d’acció previst per l’Associació es circumscriu als cinc pobles que constitueixen la Vall de
Vernissa, és a dir: Alfauir, Ròtova, Castellonet de la Conquesta, Almiserà i Llocnou de Sant Jeroni. No obstant
això, també es considera indicativa de l’àmbit d’activitat qualsevol altra referència geogràfica (siga de caràcter
comarcal, estatal o internacional) relacionada amb les activitats de l’associació.

Article 4
Constitueixen els fins del Col·lectiu Vall de Vernissa la defensa, conservació i divulgació del patrimoni
cultural, històric, documental, mediambiental i social de la Vall de Vernissa, així com tota mena d’actuacions que,
directament o indirectament, hi tinguen relació amb l’àmbit d’acció de l’associació. Especial atenció mereixerà tot
allò relacionat en la intercomunicació de les poblacions esmentades i la seua relació amb àmbits territorials més
amples.

Article 6
Els socis del Col·lectiu Vall de Vernissa seran de tres tipus:
1) socis de número:
a) les persones físiques que efectuen el pagament de la quota general.
b) les persones jurídiques, tant de naturalesa associativa com institucional, ho seran en qualitat de socis
institucionals; gaudiran dels drets que per als i les associades s’assenyalen als articles següents, menys el
de tenir vot en les assemblees generals i el de ser elegibles per ocupar càrrecs dels òrgans de govern.
2) socis familiars:
Són aquelles persones físiques que tenen agregat un o més beneficiaris, els quals podran ser solament l’altre
membre de la parella i els seus descendents o ascendents immediats, però sempre que convisquen en el domicili
familiar.
A aquests socis els hi correspon el pagament d’una quota superior a la dels socis numeraris, en un percentatge
que no podrà excedir del 25% .
La persona titular serà considerada a tots els efectes com un/a soci/a de número. Els beneficiaris no tindran dret
a vot ni a ser elegits, però gaudiran d’aquells avantatges que determine la Junta Directiva.
3) socis honorífics:
Aquelles persones físiques o jurídiques que meresquen aquesta distinció, reconegudes per l’assemblea general,
en virtut del seu prestigi i trajectòria professional en l’àmbit de l’associació o per la seva especial dedicació o
col·laboració als seus objectius.

Article 7
Els drets que corresponen als associats i les associades són els següents:
1) participar en les activitats de l’associació i en els òrgans de govern i representació, a exercir el dret de vot,
així com a assistir a l’Assemblea General, d’acord amb els estatuts.
2) 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 inclòs en els motius d’incompatibilitat que estableix la legislació vigent.
Així mateix, com a garantia d’una voluntat integradora i plural de l’associació, tampoc podran ser-ne
membres les persones electes o aquelles que hagen integrat alguna candidatura de qualsevol formació
política; o qui ostente o haja ostentat cap càrrec polític significatiu, a judici de l’Assemblea General.
3) A ser informat sobre la composició dels òrgans de govern i representació, del seu estat de comptes i de
l’exercici de la seva activitat. Podran accedir a tota la informació a través dels òrgans de representació.
4) A ser escoltat amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra ell/ella i a ser informat dels
fets que donen lloc a aquestes mesures; l’acord que, si escau, impose la sanció ha de ser motivat.
5) A impugnar els acords del òrgans de l’associació que estime contraris a la llei o als estatuts.

Article 8
Són deures dels i les associades:
1) Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
2) Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament puntual de les quotes, derrames i altres
aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
3) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i representació de l’associació.
4) A complir la resta d’obligacions que resulten de les disposicions estatutàries i assistir a les Assemblees
Generals i a la Junta Directiva quan siguen membres.

Extracte dels estatuts del Col·lectiu Vall de Vernissa

