SOL·LICITUD D’ADHESIÓ

A LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE
c/ Amadeu Torner 57, 2n pis – 08902 – L’Hospitalet de Llobregat
G-59342170

En/Na ______________________________________________________________
amb DNI/NIE/Passaport nº ____________________, amb domicili a
____________________________________________________________________
EXPOSA:
Que, havent tingut coneixement de l’existència de l’ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE
i estant d’acord amb el seu objecte social descrit en els Estatuts: “Treballar per formar
part de l’engranatge que contribueixi a construir un món més just i una societat
cohesionada. Acollint, orientant i capacitant les persones que es troben en situació de
vulnerabilitat social, per motius econòmics, familiars, confessió religiosa, sexe, origen,
discapacitat física o intel·lectual, etc.”.
SOL·LICITA:
A la Junta Directiva que admeti aquesta sol·licitud i acordi la corresponent alta en el
Registre d’Associats de l’entitat, en qualitat de SOCI/SÒCIA, declarant conèixer i
comprometent-se a respectar els drets i obligacions que els Estatuts atorguen als seus
socis,
A L’Hospitalet de Llobregat ,

de

de 20

.

Signatura
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre , de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades formen part d’un fitxer de
titularitat de ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE. Així mateix li comuniquem que vostè pot
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a CR AMADEU TORNER 57, 2N
ILLA INTERIOR, Codi Postal: 08902 Localitat: L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

Amb la finalitat de protegir el dret de la pròpia imatge tal i com reconeix l’article 18 de la
Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de Desembre, sobre la Protecció
de Dades de Caràcter Personal.

SOL·LICITUD D’ADHESIÓ

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER SER SOCI
Podran pertànyer a l'Associació totes les persones físiques o jurídiques que de manera
lliure i voluntària, tinguin interès en el desenvolupament i compliment dels fins i
activitats de l'Associació, enumerats en l’article 2 dels Estatuts, i que compleixin els
següents requisits:
Pel que fa a les persones físiques:
1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.
2. Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats,
necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de
vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.
3. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició d’associats i exercir els drets derivats
d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.
Pel que fa a les persones jurídiques (privades i públiques):
1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la
possibilitat de formar part d’una associació.

Per a l’accés de qualsevol associat, serà necessari que s’acompanyi a la present
sol•licitud:
•
•
•

Emplenar i entregar la sol•licitud d’adhesió
Còpia DNI/NIE/Passaport o CIF (en cas d’entitats).
En el cas de menors, un consentiment signat pel pare, mare o tutor/a
legal.

COMUNICACIÓ DE L’ADMISSIÓ DE SOCI/SÒCIA
La Secretària de l’associació comprovarà que la sol·licitud contingui totes les dades
necessàries i podrà requerir a l’interessat/da la informació o documentació addicional
que consideri convenient. Rebuda la sol·licitud i examinada la documentació aportada,
la proposta d’admissió del nou soci/sòcia es traslladarà a la primera reunió de la Junta
Directiva de l’Associació que es celebri amb posterioritat a la recepció de la sol·licitud,
la qual analitzarà el compliment dels requisits necessaris per a pertànyer a l’associació
i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.
La decisió de la Junta Directiva serà notificada a l’interessat/da, de manera personal,
per telèfon, e-mail o per correu ordinari al domicili que aquest ha proporcionat a la
primera pàgina d’aquesta sol·licitud. En cas de donar un informe negatiu haurà
d'especificar les causes i donar un termini de deu dies al sol·licitant per reparar les
causes del rebuig del seu ingrés.
L'ingrés implicarà l'acceptació per part del nou associat dels presents Estatuts, els
reglaments de funcionament intern que s'estableixin i totes les decisions o mesures de
gestió o administració vàlidament adoptades pels òrgans de govern de l'Associació.

