FITXA ALTA DE SOCI/A
NOM I COGNOMS:
NIF/NIE:

DATA NAIXEMENT:

ADREÇA I LOCALITAT:
TELÈFONS DE CONTACTE:
CORREU ELECTRÒNIC:

Estic informat/da de les finalitats i activitats de l’Associació d’Artesans de Canyelles i
sol·licito ser admès/sa per ser soci/sòcia de la mateixa (mirar annex).

Canyelles,

de

2017

Signatura soci

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer responsabilitat de l’ASSOCIACIÓ
D’ARTESANS DE CANYELLES. Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, i el reglament que la desenvolupa, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició a: Plaça de l’Onze de Setembre n. 1, 08811 CANYELLES (BARCELONA).

ANNEX: FINALITATS I CONDICIONS
DE L’ASSOCIACIÓ D’ARTESANS DE CANYELLES

1. L’ Associació d’Artesans de Canyelles és una entitat sense ànim de lucre l’objecte de la
qual és donar a conèixer els productes artesans i/o d'artesania de diferents oficis
artesanals retrobats mitjançant fires, cursos, tallers i altres accions de promoció per tal
d'apropar a la gent a aquesta forma de treball que comprèn gran mena de productes i
activitats.
2.

D’acord amb els seus estatuts, els fins de l’associació són:
a.

Fomentar i promocionar l’artesania de diferents oficis retrobats del municipi de
Canyelles

b. Realització de campanyes i activitats a favor dels productes artesans.
c.

Potenciar l’esperit cooperatiu, estimulant la col·laboració i ajuda entre els
associats per tal d’unir esforços.

d. Ser representant davant de qualsevol classe d’autoritat i organisme dels
problemes i aspiracions dels seus representats amb relació als fins de l’associació.
e.

Contribuir en la posta en el funcionament de l’escola d’arts i oficis de Canyelles,
l’Artífex.

f.

Servir d’enllaç entre els associats.

g. Qualsevol altra activitat que pugui sorgir i que estigui d’acord i en consonància
amb els principis d’aquesta associació.
3.

La quota de soci serà de 20,00€ anuals per curs i s’abonarà mitjançant transferència o
rebut en compte de l’Associació d’Artesans a: IBAN ES40 2100 6115 02 0200055463.
Caldrà portar el justificant del pagament a l’OAC de l’Ajuntament de Canyelles amb la
corresponent inscripció o enviar-ho al correu artifex@canyelles.cat

4.

La baixa de l’Associació es podrà efectuar en qualsevol moment. Per a que es faci efectiva
serà necessari fer-ho constar expressament per escrit amb una antelació mínima d’un
mes.
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D’ARTESANS DE CANYELLES. Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
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