REGLAMENT DE REGIM INTERN
DE L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS D’INDÚSTRIES,
COMERÇ I SERVEIS NÀUTICS (ADIN)

Art. 1 El present Reglament de Règim Intern de l'associació d’empresaris
d’indústries comerç i serveis nàutics, té per objecte la regularització de les
relacions entre l’associació i els seus socis; així com l’establiment de les
normes necessàries pel seu bon ordre i funcionament.

Art. 2 Les normes d’aquest Reglament són complementàries dels Estatuts
que varen ser aprovats per Assemblea General Extraordinària en data 13
DESEMBRE DE 2006 i modificats en data 15 DESEMBRE DE 2009 i 9 de
NOVEMBRE DE 2016.

Art. 3 A tots els socis se’ls facilitarà un exemplar dels Estatuts i del present
Reglament i no podran per tant en cap cas al·legar el desconeixement de les
disposicions contingudes en els Estatuts i en el present Reglament de Règim
Intern.

Art. 4 Els Estatuts en l’art 4art diu que els socis podran ser de les classes
següents:
a) Ordinaris
b) Adherits
c) Associacions
d) Protectors
e) D’honor
La Junta Directiva pot proposar la creació d’altres tipus de socis.

Art. 5 S’estableixen les següents quotes i contribucions dels socis, que
s’aplicaran a partir del 1 de gener del 2.017:
Els preus de cada modalitat i d’acord amb la seva facturació els aprovarà,
cada any, la junta directiva i en donarà compte, si es produeixen
modificacions a l’assemblea general.
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La forma de pagament de les quotes s’establirà per la Junta Directiva. Es
considerarà com a facturació la xifra del volum de negoci que consti en el
compte d’explotació de l’any immediatament anterior en que sol·liciti
l’ingrés.
En cas de variació substancial de la facturació es comunicarà per escrit a la
secretaria per un nou càlcul.
En cas que es produeixi variació de preus de les quotes, es donarà compte a
l’Assemblea.

Art. 6 Qualsevol qüestió que es plantegi, que no estigui contemplada en
aquest Reglament de Règim Intern, es faculta a la Junta Directiva perquè
resolgui segons el seu criteri.

Art. 7 Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació per
l’ Assemblea General de data 9 NOVEMBRE de 2016.

Miquel Mallafré i Torra
Secretari

Jordi Senties Tamborero
President

Barcelona, 29 de novembre de 2016
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