Associació ENGINYERIA I CULTURA CATALANA
Estatuts
CAPÍTOL II
ELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I LES SEVES OBLIGACIONS
Article 4
1. Poden ser membres de l’associació:
a. Totes les persones de llengua catalana que siguin enginyers de qualsevol
branca o titulació, formadors d’enginyers o professionals vinculats d’alguna
forma amb el món de l’enginyeria.
b. bTotes les entitats sense ànim de lucre –legalment constituïdes i registrades
allà on els correspongui‐ que es considerin vinculades a la cultura catalana i
s’interessin pel camp de l’enginyeria i de les relacions d’aquesta amb la
societat. Les entitats membres han de designar una persona que les
representi.
2. Tots els nous socis hauran d’emplenar i signar la sol·licitud d’ingrés, recolzada
per dos socis. Aquesta sol·licitud haurà de ser aprovada per la Junta Directiva
de forma unànime, o, a falta d’aquesta unanimitat, per acord de l’Assemblea
General.
3. Amb les entitats que demanin l’ingrés caldrà acordar prèviament el coeficient
de ponderació o factor entre 2 i 20 que regirà per a cada una a l’hora de
determinar les aportacions o quotes a pagar, així com sempre que calgui fer
votacions en assemblea general. En aquestes votacions mai una sola entitat
podrà tenir un vot que superi el 25% del conjunt de vots socials.
Article 5
Són drets dels membres de l’associació:
a. Assistir amb veu i vot a l’Assemblea General
b. Elegir o ser elegit per als llocs de representació o per exercir càrrecs
directius
c. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas
d. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de
l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries
e. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pot
contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç l’assoliment
dels objectius socials
f. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta
Directiva o dels mandataris de l’associació
g. Ser escoltats abans que es puguin prendre mesures disciplinàries que els
afectin
h. Rebre informació sobre les activitats de l’associació
i. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva
disposició
j. Formar part dels grups de treball

k. Posseir un exemplar d’aquests estatuts
l. Consultar els llibres de l’associació
m. Les entitats associades poden substituir les persones designades per actuar
en nom seu quan ho considerin convenient, procurant fer‐ho de forma que
no perjudiqui la bona marxa de l’associació. La proposta de substitució ha
de fer‐se per carta signada pel president de l’entitat en qüestió.
Article 6
Són deures dels membres de l’associació:
a. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per
assolir‐les
b. Contribuir al sosteniment de les despeses de l’associació amb el pagament
de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts
o aprovades d’acord amb aquests
c. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries
d. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de
l’associació.
Article 7
Són causes per ser donat de baixa de l’associació:
a. Que ho decideixi la persona o entitat interessades, que han de comunicar
per escrit la seva decisió a la Junta Directiva
b. No satisfer les quotes degudes
c. No complir les obligacions estatutàries.

