Plataforma unitària contra les violències de gènere
c/ Rambla Santa Mònica, 10, 08002 Barcelona
telf: 627398316 mail: prouviolencia@pangea.org
web: www.violenciadegenere.org

Associa't a la igualtat efectiva de gènere!!!
Et necessitem per trencar el silenci, aturar la violència masclista i continuar promovent la igualtat efectiva de gènere. Amb la teva
aportació econòmica periòdica, i gràcies a l’acció que realitzen professionals i voluntàries, permetràs que continuem desenvolupant els
projectes de l'entitat. Ajuda'ns a continuar prevenint la violència de gènere, contribueix a la creació d'una societat lliure de violència
masclista i que permeti obrir camins cap un nou paradigma d'educació i respecte on es promoguin relacions igualitàries entre els gèneres.
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ DE SÒCIA o SOCI
Persona física:
Entitat:
NOM............................................................................... 1er COGNOM.....................................2n COGNOM.........................................
ADREÇA......................................................................................................................... .........................................
POBLACIÓ……………………………………………………………………………......................................................
C.P. ………………………..COMARCA………………………………………PROVÍNCIA…….....................................................
TELÈFON 1.............................................PROFESSIÓ..........................................……. .........................................
TELÈFON 2.............................................CORREU ELECTRÒNIC...............................................…...….. .........................................
DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ NIF/CIF/Passaport NÚMERO DE DOCUMENT……………………………………….
S’inscriu a l’associació Plataforma Unitària Contra Les Violències De Gènere, com a Sòcia o Soci amb una aportació de:
Quantitat: 10/30/60/altres €*
Freqüència: Anual/Mensual/Semestral/Trimestral*
*Aportació mínima: 30 euros/any
Des de la Plataforma Unitària Contra Les Violències De Gènere entenem que la sòcia o el soci pot optar per assumir diferents tipus de
responsabilitats. Omple, sense cap compromís, el tipus de responsabilitat que voldries assumir:
 a) No tinc temps o no puc assumir més responsabilitat que el pagament de la quota
 b) M’agradaria col·laborar en alguna comissió.
 c) No tinc temps o no puc assumir la feina d’estar en alguna comissió, però vull col·laborar en alguna tasca. Especifica
quina:

 He llegit els drets i deures del soci/a i els accepto
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
TITULAR.......................................................................................................................... ...............................................
ENTITAT.......................................................................................................................... ...............................................
ADREÇA........................................................................................................................... ...............................................
C.P. ......................................POBLACIÓ......................................................................... ...............................................
NÚM. DE COMPTE

BANC

OFICINA

D.C

COMPTE

Signatura del/la titular:
.................................................,a..............de...........................................de 201......

Plataforma unitària contra les violències de gènere
c/ Rambla Santa Mònica, 10, 08002 Barcelona
telf: 627398316 mail: prouviolencia@pangea.org
web: www.violenciadegenere.org

DRETS I DEURES DE LA SÒCIA o SÒCI
Drets
a) Assistir a les Assemblees Generals i participar-hi amb dret de vot.
b) Ésser informats de la marxa de la Plataforma, de la identitat (nom i cognoms) dels altres membres, de l'estat de comptes i, amb
anterioritat a la convocatòria de l'Assemblea, dels assumptes que s'hagi previst tractar-hi, i verbalment, durant l'Assemblea.
c) Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries després d'haver estat informats de les causes que les motiven,
les quals només es poden fundar en l’ incompliment dels deures com a soci o sòcia.
d) Ser informats/des periòdicament i amb puntualitat de les programacions d'activitats que organitzi o participi la Plataforma.
e) Participar amb propostes, suggeriments i, en la mesura de les possibilitats de cadascú i sempre d'acord amb l'estructura de
gestió de l'entitat, en la organització de la Plataforma.
Obligacions
a) Respectar les finalitats de la Plataforma previstes als Estatuts.
b) Contribuir al sosteniment de les despeses de la Plataforma amb el pagament de quotes.
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 la Plataforma.
e) Quan un soci o sòcia es vulgui donar de baixa no se li retornaran els diners pagats anualment. Haurà de signar un document
conforme ja no vol continuar essent part de l’entitat i se’l traurà de la base de dades.
(*) L’associació Plataforma unitària contra les violències de gènere, amb NIF G 63627418 expressa que, des de la present data i amb
caràcter indefinit mentre existeixi relació entre el o la titular i l’entitat, giri en el número de compte bancari especificat en aquesta sol·licitud
la quota anual o mensual de soci o sòcia signada en el present document, segons el que s’exigeix per la Llei de Serveis de Pagament
16/2009.
Qualsevol revocació d’aquesta autorització no sorgirà efectes fins que no es notifiqui prèviament a la Plataforma unitària contra les
violències de gènere, no quedant afectats els rebuts domiciliats pendents de venciment cursats amb anterioritat a dita notificació.
(**)Plataforma unitària contra les violències de gènere es compromet a tractar aquestes dades de caràcter personal facilitades amb la
màxima confidencialitat.
La persona permet expressament que les seves dades siguin incloses al Llibre de Socis, la responsable del qual és Plataforma unitària
contra les violències de gènere, amb domicili Rambla Santa Mònica, 10, Barcelona, Districte Postal 08002, amb la finalitat de poder
gestionar el pagament de les quotes i transmetre informació sobre els esdeveniments on participarà o promocionarà aquesta associació.
Plataforma unitària contra les violències de gènere informa que la persona tindrà dret a accedir al referit llibre, així com a exercir els drets
de rectificació, oposició o cancel·lació de les dades de caràcter personal que conté el tríptic, en base a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

