Reglament de règim intern
Associació Universitària Sin Vergüenza

Capítol 1. Socis i sòcies
Article 1
L’Associació Universitària Sin Vergüenza disposa d’un Registre de Socis i Sòcies de Sin
Vergüenza, que es regularà pel present Reglament.

Article 2
Per tal de ser soci/sòcia de l’Associació Universitària Sin Vergüenza s’han de complir els
requisits que marquen els Estatuts.

Article 3
El Registre de Socis i Sòcies podrà informatitzat. Serà en forma de Llibre i tindrà una còpia de
seguretat informatitzada en poder del Secretari/ària d’Actes, que serà responsable de la seva
custòdia i el seu bon ús. Tal responsabilitat no serà delegable. Serà responsable subsidiari el
President/a.
La informació facilitada pels membres és de caràcter confidencial i és d’ús estrictament intern
i d’organització de l’Associació, per la qual cosa no serà difosa sota cap concepte.
La negligència o ús indegut de la informació continguda al Registre serà considerat falta molt
greu, i pot ser motiu d’expulsió de l’Associació, sense menyscabament de l’ús dels mecanismes
legals que l’Associació considerés.

Article 4
S’obrirà una fitxa de cada nou membre a la qual constarà:
1.

2.

Amb caràcter obligatori:
a)

Número (Nº) correlatiu de soci/a.

b)

Nom i cognoms del soci/a.

c)

DNI/NIF

d)

Telèfon de contacte

e)

Correu electrònic

f)

Data de naixement

g)

Firma del soci/a. Qualsevol símbol o gargot personal que l’identifiqui

h)

Àlies al fòrum.

Amb caràcter opcional, altres dades que es creguin d’interès a criteri del soci/a.

Article 5
Un cop presa la decisió pels òrgans de govern de l’Associació, la persona interessada
passarà a ser soci/a de l’Associació. En aquest moment es donarà d’alta en el Registre de
socis/es.
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Article 6
La condició de soci/a es mantindrà fins que aquest/a sigui objecte de baixa de l’Associació
pels motius establerts als Estatuts.
El Secretari/ària farà constar al Registre de socis/es les baixes que puguin donar-se.

Article 7
A efectes de convocatòries i de votacions a l’Assemblea General, tindran condició de socis/es
amb dret a veu, els que constin al Registre una setmana abans de la data que figuri a la
convocatòria i amb dret a veu i vot, els estiguin al corrent de pagament de la quota.
Si algú és aprovat com a soci/a a l’assemblea, podrà efectuar el pagament de la quota en
aquest mateix moment, per tal de tenir dret a vot
Es requerirà la presentació del carnet de conduir, d’universitat, passaport o el DNI en la
inscripció a l’Assemblea, tant General com Extraordinària. Es verificarà al Registre que la
persona que s’inscriu està donada d’alta com a soci/a.

Capítol 2. Quotes
Article 8
S’estableix una quota obligatòria per als socis i sòcies de l’Associació Universitària Sin
Vergüenza.

Article 9
L’import de la quota no serà inferior a 10 € i es podrà actualitzar a proposta de la Junta
Directiva a l’Assemblea General.
És deure dels socis i sòcies informar-se de les actualitzacions de la quota.

Article 10
El període de pagament de la quota coincideix amb el curs acadèmic. Això és des de l’1 de
setembre d’un any fins al 31 d’agost del següent.

Article 11
Exempcions del pagament de la quota:
1.

El pagament de la quota tindrà caràcter voluntari pels socis i sòcies menors d’edat.

2.

Quedaran exempts de pagament aquells socis/es que la seva situació econòmica no
els ho permeti. La Junta Directiva serà l’encarregada de valorar i resoldre
individualment cada petició d’exempció. El soci o sòcia haurà d’avisar amb una
setmana d’antelació a la data que figuri a la convocatòria.

Article 12
És motiu de baixa com a soci/a de l’Associació Universitària Sin Vergüenza no complir amb el
compromís de pagament de la quota durant tres períodes consecutius o alterns. El soci o sòcia
podrà posar-se al dia de pagaments endarrerits.
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Capítol 3. Assemblea
Article 13
Tots els/les socis/sòcies de l'Associació poden formar part de l'Assemblea.
Tots els/les assembleistes tenen dret a veu. Aquells/aquelles que siguin majors de 18 anys
tenen dret a veu i vot. Els menors de 18 anys tenen dret a veu però no a vot.

Article 14
La Comissió d'Inscripció serà integrada per el/la secretari/ària de la Junta Directiva i el/la
primer/a soci/sòcia que arribi a l’Assemblea. Les discrepàncies amb aquesta Comissió es
traslladaran a la Mesa de l'Assemblea.

Article 15
La representació o delegació del dret a vot s'ha entendre com un procediment no habitual i
extraordinari.
Per a la seva validesa, el/la representant/a (que haurà de tenir dret a vot) haurà de presentar
en el moment de la seva inscripció el model de delegació de vot oficial signat i haurà de mostrar
la fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir del soci/sòcia que delega el vot (només
s’acaptaran vots delegats presentats per escrit) mitjançant el qual el/la representat/da cedeix el
seu vot i en el que s'especifica si la delegació és lliure o restringida, és a dir, si el/la delegat/da
pot disposar lliurament del dret a vot delegat, o haurà de cenyir-se a la voluntat prefixada de qui
delega el vot. Si la persona que té un vot delegat marxa, el vot delegat es perd; excepte en els
casos en que el vot delegat sigui restringit, que serà exercit per la mesa de l'assemblea.
Si una persona marxa a mitja assemblea pot delegar el seu vot seguint el procediment
anterior
No es permet tenir delegats/des amb més de dos vots.

Article 16
L'assemblea quedarà vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre de persones
associades presents o representades.

Article 17
El Ple de l'Assemblea prendrà les decisions per majoria simple i a mà alçada amb les
següents excepcions:
1.

2.

Es faran mitjançant vot secret i es requerirà el vot favorable de dos terços dels/de les
assembleistes amb dret a vot:
a)

La reforma, total o parcial dels Estatuts.

b)

La reforma, total o parcial, del Reglament de Règim Intern

c)

Les decisions relatives a la integració, federació o escissió de l'Associació
d'altres organitzacions.

d)

Les decisions relatives a la separació, expulsió o de caràcter personal dels/de
les membres de l'Associació.

Es faran mitjançant mà alçada i requeriran majoria absoluta:
a)

La creació i derogació d'una comissió permanent.

b)

La creació i derogació d'un servei permanent.
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3.

L'elecció de la Junta Directiva es farà en conformitat als Estatuts.

4.

Qualsevol qüestió que almenys el 10% dels/de les assembleistes presents amb dret a
vot o la Mesa consideren susceptible de requerir altres majories o ser votada en secret
i fos aprovada per majoria simple i a mà alçada.

Article 18
Inicialment es constituirà una Mesa d'Edat integrada per els/les assembleistes de major i
menor edat i per el/la secretari/ària d'actes de la Junta Directiva. Les seves funcions seran,
respectivament les de President/a, Moderador/a i Secretari/ària, amb les atribucions que el
present Reglament les atorga a l'article 20.
Posteriorment es procedirà a l'elecció de la Mesa de l'Assemblea i es dissoldrà tot seguit la
Mesa d'Edat.

Article 19
La Mesa de l'Assemblea consta d'un/a President/a, Moderador/a i Secretari/ària. El president
de la mesa serà el president de l’associació.
Les funcions del/de la President/a són:
1.

Presidir els Plens.

2.

Tenir cura que ningú entri ni surti de la sala mentre hi hagi les votacions.

3.

Garantir que els que tenen dret a vot, puguin fer-ho

4.

Comptar, juntament amb els altres membres de la Mesa, els vots.

5.

Proclamar el resultat de les votacions.

El/la president/a signarà, juntament amb el/la secretari/ària, i el moderador/a l'acta de
l'Assemblea. El moderador de l’Assemblea serà el soci de més edat que s’hi hagi inscrit.
Les funcions del/de la Moderador/a són:
1.

Fer de moderador/a en el debat.

2.

Col·laborarà amb el/la President/a i en absència el/la substituirà.

3.

Controlar els torns de paraula.

4.

Si hi ha una discussió sobre una decisió del moderador, l’assemblea general decidirà
per majoria simple la decisió final.

El/la Secretari/a de la junta vigent ocuparà el càrrec de secretari de la mesa de l’Assemblea
General.
El/la Secretari/ària aixecarà acta de les sessions, donarà fe dels escrutinis i lliurarà l’acta
signada al Secretari /a de la Junta Directiva entrant per ser arxivada.

Article 20
L’elecció a Junta Directiva es farà de la manera següent: els càrrecs de presidència,
vicepresidència, secretaria, tresoreria, comunicació i una vocalia es poden presentar en bloc (en
la seva totalitat, o parcialment). La resta de vocals s’escolliran individualment.
En cas que algun dels càrrecs que es poden presentar en bloc quedi desert, els soci/es
podran presentar la seva candidatura individualment per a aquest càrrec

Article 21
Si es presenten diferents blocs, un/a candidat/a no podrà figurar en més d'una llista.
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En el cas de presentar-se blocs diferents es procedirà a una elecció que requereix majoria
absoluta en la primera votació i simple en la següent
S'obrirà un torn de paraules mitjançant el qual els/les assembleistes podran interpel·lar als
candidats. Aquests/es disposaran d'un torn de rèplica a cada interpel·lació. Tancat el torn de
preguntes, els/les candidats podran dirigir-se al Ple per espai de dos minuts.

Article 22
En el cas de que finalitzada l’elecció quedessin vacants per alguns dels càrrecs següents:
president/a, tresorer/a o secretari/ària, la Mesa de l’Assemblea assumeix el govern de
l’associació durant un màxim de tres mesos, on convocarà una assemblea general extraordinària
per a l’elecció d’una nova Junta Directiva.

Article 23
Una assemblea tindrà una durada maxima de 8h amb els descansos convenients. En el cas
que l’assemblea no hagi acabat, l’assemblea decidirà si vol continuar-la o aplaçar-la a la
setmana següent, dia en què s’obrirà una nova mesa d’inscripció de socis/es.

Article 24
Si el 10% d'assembleistes considera que hi ha alguna situació no prevista en el present
Reglament, la Mesa de l’Assemblea redactaria una proposició que es debatrà.
Les proposicions aprovades en l’assemblea, passaran a formar part d’aquest reglament i
tindran plena validesa des del moment de ser aprovades.

Article 25
Aquest Reglament complementa als articles dels actuals Estatuts de l'Associació.

Capítol 4. Règim Disciplinari i Sancionador
Article 26
En l'exercici de la potestat disciplinària es respectaran els criteris de:
1.

La deguda proporcionalitat amb la gravetat de la infracció, atenent a la naturalesa dels
fets, les conseqüències de la infracció i la concurrència de circumstàncies atenuants o
agreujants.

2.

La inexistència de doble sanció pels mateixos fets.

3.

L’aplicació dels efectes retroactius favorables.

4.

La prohibició de sancionar per infraccions no tipificades amb anterioritat al moment de
la seva comissió.

5.

La responsabilitat disciplinària s'extingeix en tot cas per:
a)

El compliment de la sanció.

b)

La prescripció de la infracció.

Per a la imposició de les corresponents sancions disciplinàries es tindran en compte les
circumstàncies agreujants de la reincidència. Hi hauria reincidència quan l'autor de la falta
hagués estat sancionat anteriorment per qualsevol infracció d'igual gravetat, o per dues o més
que ho fossin de menor. La reincidència s'entendrà produïda en el transcurs de dos anys,
aplicats a partir de la data en què s'hagués comès la primera infracció.
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Article 27
Les infraccions susceptibles de ser sancionades es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 28
Tenen la consideració d'infraccions disciplinàries MOLT GREUS:
1.

Totes aquelles actuacions que perjudiquin o obstaculitzin la consecució de les finalitats
de l'associació, quan tinguin consideració de molt greus per la junta.

2.

L'incompliment o les conductes contràries a les disposicions estatutàries i/o
reglamentàries de l'Associació, quan es considerin com molt greus.

3.

L’incompliment dels acords vàlidament adoptats pels òrgans de l'associació, quan es
considerin molt greus.

4.

La protesta o actuacions incorrectes i/o ofensives que impedeixin la celebració
d'assemblees o reunions de la Junta Directiva o el seu correcte desenvolupament.

5.

Participar, formular o escriure, mitjançant qualsevol mitjà de comunicació social,
manifestacions que perjudiquin de forma molt greu la imatge de l'associació.

6.

La usurpació il·legítima d'atribucions o competències sense comptar amb la preceptiva
autorització de l'òrgan competent de l'entitat.

7.

Agredir, amenaçar o insultar greument a qualsevol associat, participant o assistent a
alguna activitat de l’associació.

8.

La inducció o complicitat de qualsevol soci per a la comissió de les faltes
contemplades com molt greus.

9.

Totes les infraccions tipificades com a lleus o greus on les seves conseqüències
morals, socials o econòmiques, plenament provades, siguin considerades com molt
greus.

10. El trencament de sancions imposades per infraccions greus.
11. En general, les conductes contràries al bon ordre social, quan tinguin consideració de
molt greus per la junta.

Article 29
Tenen la consideració d'infraccions disciplinàries GREUS:
1.

El trencament de sancions imposades per infraccions lleus.

2.

Participar, formular o escriure mitjançant qualsevol mitjà de comunicació social,
manifestacions que perjudiquin de forma greu la imatge de l'associació.

3.

La inducció o complicitat, plenament provada, de qualsevol associat en la comissió de
qualsevol de les faltes contemplades com a greus.

4.

Totes les infraccions tipificades com a lleus quan les seves conseqüències, morals,
socials o econòmiques, plenament provades, siguin considerades greus.

5.

La reiteració d'una falta lleu.

6.

L’incompliment o les conductes contràries a les disposicions estatutàries i/o
reglamentàries de l'associació, quan es considerin com a greus.

7.

L’incompliment dels acords vàlidament adoptats pels òrgans de l'associació, quan
tinguin la consideració de greu.

8.

En general, les conductes contràries al bon ordre social, quan es considerin com a
greus.
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Article 30
Tenen la consideració d'infraccions disciplinàries LLEUS:
1.

Totes aquelles conductes que impedeixin el correcte desenvolupament de les activitats
pròpies de l'associació, quan tinguin la consideració de lleu.

2.

El maltractament dels béns mobles o immobles de l'Associació.

3.

Molestar, amenaçar o insultar de manera lleu a qualsevol associat, participant o
assistent a alguna activitat de l’associació.

4.

La inducció o complicitat, plenament provada, de qualsevol associat en la comissió de
les faltes contemplades com a lleus.

5.

L’incompliment o les conductes contràries a les disposicions estatutàries i/o
reglamentàries de l'entitat, quan es considerin com a lleus.

6.

En general, les conductes contràries al bon ordre social, quan es considerin com a
lleus.

Article 31
La comissió de les infraccions recollides als estatuts o al reglament de règim intern, o a altres
lleis que siguin d’aplicació, podran ser sancionades amb les mesures disciplinàries següents:
1.

La privació definitiva de la condició de soci.

2.

La suspensió temporal dels drets del soci o d’un subconjunt d’ells fins a un màxim de
quatre anys.

3.

L'amonestació i l’exigència de reparació pública del perjudici causat.

4.

La destitució del càrrec.

5.

La indemnització per l'import dels danys causats als béns o interessos de l'Associació.

La suspensió, total o parcial dels drets de soci no eximeix a l'interessat del pagament de les
quotes periòdiques i d’altres que per a les seves responsabilitats o obligacions poguessin
reportar-se.
A l'efecte de còmput d'antiguitat, es descomptaran els períodes en què el soci estigui
sancionat amb la suspensió o expulsió.
La resolució d’un expedient disciplinari, amb les sancions establertes, esdevé ferm quan han
transcorregut 15 dies a partir de la notificació a l’expedientat.

Article 32
Dintre dels 15 dies posteriors a la notificació de la resolució d’un expedient disciplinari,
l’interessat podrà formular un recurs contra les mesures disciplinàries adoptades, que serà
tramitat a la següent assemblea general que tingui lloc.
A aquest efecte, la següent assemblea general es convocarà amb un punt concret a l’ordre
del dia per poder tractar el recurs i ratificar, esmenar o invalidar les mesures disciplinàries
adoptades en primera instància. Els acords presos a l’assemblea general suposaran el
tancament definitiu de l’expedient i contra ells no existeix la possibilitat de recurs.

Article 33
Les infraccions prescriuran als tres anys, a l'any o als tres mesos, segons siguin molt greus,
greus o lleus, començant a computar el termini de prescripció l'endemà de la comissió de la
infracció.
El termini de prescripció s'interromprà per la iniciació del procediment sancionador, però si
aquest romangués paralitzat durant tres mesos, per causa no imputable a la persona o entitat
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subjecta a aquest procediment, tornarà a córrer el termini corresponent, interrompent-se de nou
la prescripció en reprendre’s la tramitació de l’expedient.
Barcelona, 18 de setembre del 2010
Joan Alemany Flos, com secretari de l'Associació Universitària Sin Vergüenza, CERTIFICO,
que el present Reglament de Règim Intern, és literalment l’aprovat en l'Assemblea General
celebrada a Barcelona el dia 18 de Setembre de 2010.
I perquè així consti, signo aquesta diligència amb el vist i plau del President a Barcelona, el
dia 18 de setembre del 2010.
Vist i plau
El President

El Secretari

Josep Rodríguez i Ferrer

Joan Alemany i Flos
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