Asociación PuntoGAL

Rua Tabernas, 11
15001, A Coruña
info@dominio.gal
www.dominio.gal
(34) 670226268

_________________ , co CIF _ _ _ _ _ _ _ _ _ , con domicilio social en
___________________________________________________________________,
teléfono de contacto _ _ _ _ _ _ _ _ _ , correo electrónico ______________________
, segundo acordo de (TIPO ORGANO DE DIRECCIÓN) ________________________________
adoptado o _ _ de ___________ de 201_ , solicita a adhesión á Asociación PuntoGAL e
acorda nomear a D/Da. ______________________________ como representante ante a
Asociación PuntoGal, e como suplente a D/Da _______________________________ .
(NOME da ENTIDADE)

E para que conste aos efectos oportunos asina, (NOME DO ASINANTE)
________________________ , (CARGO NA ENTIDADE)__________________________.

En _______________, a ____ de __________ de 201_.

INSTRUCIÓNS
QUE DOCUMENTACIÓN INCLUÍR?
Cómpre enviar:
–
–
–

Este impreso rubricado e debidamente cuberto.
Documento interno (certificado da asemblea, da xunta de accionistas, etc.) no que figure a
aprobación sumarse á Asociación puntoGAL.
O nome dos tres socios da Asociación puntoGAL que emiten informe favorábel á adhesión.

COMO ENVIAR A DOCUMENTACIÓN?
• Primeiro, escanear impreso rubricado e enviar por correo electrónico co resto da documentación a
info@dominio.gal
• Segundo, Enviar por correo postal toda a documentación a:
Asociación PuntoGal
Rúa Tabernas, 11
15001. A Coruña
QUE DIN OS ESTATUTOS?
Art. 26.- Poderán ser membros da Asociación as entidades con personalidade xurídica e capacidade de obrar, que non sexan partidos
políticos nin administracións públicas territoriais, que traballen para o fomento da lingua e da cultura galega, e que, dalgún xeito, teñan
interese en servir aos fins da Asociación e sexan admitidas pola Xunta Directiva despois de comprobar que estas entidades cumpren
os requisitos previstos nestes Estatutos.
A asociación poderá confeccionar unha lista de persoas simpatizantes, que non sendo socios, poderán ser informados, actuar como
asesores, participar nas actividades e gozar dos dereitos que en cada caso se estableza, en función do seu apoio aos fins da
Asociación.
Art. 27.- Os que desexaren pertencer á Asociación solicitarano por escrito á Xunta Directiva, para o que deberán achegar o informe
favorable de como mínimo tres asociados. A Xunta Directiva resolverá libremente sobre a admisión ou inadmisión da entidade
solicitante. Contra a resolución poderá formularse recurso, que será resolto pola seguinte Asemblea Xeral que se celebre.

