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NORMAS  BASICAS  PARA  COTAS  ORDINARIAS  OU
EXTRAORDINARIAS APORTADAS POLOS  SOCIOS.

En base o artigo 43.d) dos Estatutos da Asociación de veciños de San Benito e
San Sebastián desenrolase as Normas Básicas para cotas dos socios, aprobadas en
Asemblea Xeral, no seguinte:

Primeiro: Para  ser  principal  membro  efectivo  da  Asociación  será
necesario satisfacer a cota de ingreso. A cota única de ingreso fixase na

cantidade de 5 €/asociado.

Segundo: A Asociación mantéñase, entre outros, cos seguintes recursos:

1. Cotas  periódicas  dos  asociados/as,  quedando  establecidas  de
caracter anual.

2. Cotas  extraordinarias  que  propoña  a  Xunta  Directiva  e  sexan
aprobadas pola Asemblea.

Terceiro: A cota periódica anual, que será depositada na tesourería da

Asociación, fixase na cantidade de 10 €/anuais por socio/a.

Cuarto:O pago farase nunha soa vez na primeira semana do mes de xullo
de cada ano, mediante domiciliación bancaria ou pago bancario na conta
aperturada pola Asociación.

Quinto: No caso de que o socio faga efectiva a cota ordinaria mediante
domiciliación bancaria, facilitará o numero de conta bancaria.

Sexto: A Xunta Directiva pode establecer unha cota extraordinaria para
atendelas necesidades da Asociación, previa comunicación e aprobación
na Asemblea Xeral extraordinaria convocada a tal efecto, expoñendo os
motivos da  urxencia para suxerir o pago dunha cota extraordinaria.

Sétimo: O asociado que non faga efectiva a cota ordinaria tal e como se
establece no punto cuarto destas normas básicas e se transcorrido o mes
de xullo non satisfixo a cota, entenderase que perde a condición de socio
ó 1 de agosto de cada ano polo ímpago da cota ordinaria,. 

Optaba: A condición de socio recuperarase desde o momento en que se
ingresen as  cotas adebedadas,  e  o  autorice a Xunta Directiva,  dando
conta a Asemblea Xeral.

Novena: Os  menores  de  idade  están  exentos  do  pago  das  cotas  ata
cumprir os 18 anos.
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