Inscripció/Baixa
Club EBCN

Registrat per
Data

DADES PERSONALS
Nom i cognoms
Núm. col·legiat/ada

Núm. precol·legiat/ada

Sol·licito ser soci del Club EBCN
Sol·licito donar-me de baixa del Club EBCN
Aquest document acredita el/la col·legiat/ada com a soci del Club EBCN o la baixa del Club.
Com a soci del Club tindrà accés a les instal·lacions i podrà utilitzar-les, juntament amb el material que posem
a la seva disposició, seguint la normativa creada per a aquest espai, la qual es troba al dors d’aquesta pàgina.
Dono el meu consentiment perquè el Col·legi emmagatzemi, a la seva base de dades, la meva empremta
digital per poder accedir a les instal·lacions del Club EBCN.
Amb la signatura d’aquest document, accepto les condicions establertes al Reglament d’ús del Club
EBCN.

El/la sotasignat/ada declara: que està assabentat dels drets i obligacions que l’afecten i que es troben al dors
d’aquesta pàgina.
Signatura

Nota:
Aquestes dades seran tractades segons el que estableix
la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de
caràcter personal. Les podeu consultar, modificar o
cancel·lar a la seu del Col·legi.
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REGLAMENT D’ÚS DEL CLUB ENGINYERS BCN
1. NOM
El nom del Club és Club EBCN (d’ara endavant, el Club).
2. OBJECTE DEL CLUB
L’objecte del Club és posar a disposició dels col·legiats i precol·legiats
les instal·lacions amb l’equipament audiovisual adequat amb connexió
a Internet, perquè puguin utilitzar els iPad instal·lats o fer ús, si és el
cas, dels seus propis portàtils o tauletes electròniques, realitzar
exclusivament reunions o bé com a àrea de desconnexió per gaudir-ne
durant l’horari establert pel Col·legi. En aquest espai no es permetrà
fer-lo servir com a office. Amb l’objectiu de poder facilitar la disponibilitat de tots els espais del Club als socis, la franja horària diària
d’utilització dels espais per usuari no podrà excedir les tres hores.
3. SOCIS
3.1 Tindran la condició de socis els col·legiats i precol·legiats.
3.2 El Club estarà format per socis de ple dret.
3.3 Per ser soci del Club caldrà sol·licitar-ho.
3.4 El Col·legi podria afegir categories addicionals de socis o modificar
les condicions que en regulen cada categoria. Aquestes addicions
o modificacions es publicaran en un lloc destacat del Club durant
almenys 14 dies abans de ser aplicades.
3.5 Els socis, independentment de la seva categoria, tindran els
mateixos drets i privilegis bàsics del Club, d’acord amb les
disposicions d’aquest Reglament i segons determini el Col·legi.
4. PROCEDIMENT PER A L’OBTENCIÓ, ADMISSIÓ I APROVACIÓ DE
LA CONDICIÓ DE SOCI
4.1 Aquelles persones que sol·licitin ser sòcies del Club hauran de fer
constar el seu nom i les seves dades en el formulari que trobaran a
la recepció del Col·legi.
4.2 Un cop emplenat aquest document i s’hagin comprovat els
requisits d’accés, i amb l’aprovació de la Junta de Govern,
s’escanejarà l’empremta del sol·licitant, la qual es tractarà com a
dada de caràcter personal per poder donar-li accés automàticament al Club.
4.3 Es presentarà mensualment a la Junta de Govern una llista amb
les altes i baixes que s’hagin generat durant el mes en curs perquè
sigui signat.
5. ACCÉS I ÚS
5.1 El soci amfitrió ha d’inscriure tots els seus convidats en el registre
d’entrada. Pot accedir al Club amb un màxim de 4 acompanyants,
majors d’edat. En el cas que fossin menors, han d’estar vigilats en
tot moment.
Així mateix, la Junta de Govern del Col·legi, segons cada cas, pot
avaluar canviar el límit que es refereix al nombre de persones que
un soci pot convidar, depenent la disponibilitat de l’espai.
No s’admetran com a convidats, en cap cas els socis que estiguin
suspesos.
5.2 Els socis i convidats podran accedir a les àrees per als socis del
Club durant les hores d’admissió habituals.
5.3 La Junta de Govern del Col·legi pot decidir que, determinats dies,
els socis no puguin accedir a determinades zones del local
tancades per vacances, per a ús exclusiu per part de tercers o per
qualsevol altra raó que la Junta de Govern consideri que en
justifica el tancament temporal. Aquesta informació, segons el
cas, es comunicarà als socis mitjançant els canals habituals que
utilitza el Col·legi (web, xarxes socials i butlletí electrònic).
Horari del Club:
- de dilluns a dijous, de 9 a 21 h,
- divendres, de 9 a 14 h,
amb una franja horària màxima d’utilització de l’espai de tres
hores.
5.4 Els socis no podran accedir a les parts del Club que estiguin
ocupades per altres actes programats per l’organització del Club,
llevat ser que estiguin inscrits en aquest acte en concret.
5.5 Els socis hauran d’acompanyar els seus convidats, mentre
romanguin al Club, i es faran responsables de la seva conducta i
de garantir que els convidats compleixin el Reglament del Club.
El convidat haurà d’identificar-se mostrant el DNI al personal de
recepció. Les dades facilitades seran tractades segons el que
estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de

caràcter personal, les quals es podran consultar, modificar o
cancel·lar a la seu del Col·legi.
5.6 La Junta de Govern del Col·legi pot suspendre, en qualsevol
moment, qualsevol soci per incompliment de les normes del
Club i denegar-li l’accés a l’espai, però no perdrà la condició
de soci.
5.7 Els convidats es donen per assabentats de les normes del Club, les
quals estan ubicades dins del mateix local de manera clarament
visible.
5.8 La Junta de Govern del Col·legi pot denegar l’admissió o accés al
Club de qualsevol persona per motius de seguretat, salubritat,
ordre i límit d’aforament màxim autoritzat.
L’aforament màxim autoritzat per llei és de 90 persones.
6.SUSPENSIÓ DE L’AFILIACIÓ DELS SOCIS
6.1 Els socis es poden donar de baixa en qualsevol moment emplenant
la butlleta d’inscripció/baixa, que trobaran a la recepció del
Col·legi, o mitjançant correu electrònic (clubebcn@ebcn.cat).
6.2 La Junta de Govern del Col·legi pot suspendre l’afiliació del soci
durant un període determinat si la seva conducta és inadequada.
6.3 Un cop investigats els fets, si la Junta de Govern del Col·legi
considera que el soci és responsable de la conducta indicada i que
no l’ha pogut justificar o explicar de manera satisfactòria, la Junta
podrà suspendre l’infractor.
6.4 Abans de suspendre un soci s’investigarà la conducta del
presumpte infractor i la persona en qüestió tindrà l’oportunitat de
defensar-se i de justificar o explicar el seu comportament.
6.5 El soci suspès perdrà tots els privilegis de l’afiliació sense dret a
reclamació, amb la denegació de l’accés i la utilització de l’espai.
6.6 En totes les qüestions de disciplina del Club, la decisió de la
Junta de Govern és definitiva.
7. CONDUCTA DELS SOCIS
7.1 Els socis són responsables de la conducta dels seus convidats. Els
socis s’hauran d’assegurar que els convidats compleixin les
normes del Club.
7.2 Els socis no poden utilitzar el logotip del Club en cap cas, llevat
que tinguin l’autorització escrita de la Junta de Govern del
Col·legi.
7.3 Els socis seran responsables del bon ús del material audiovisual i
del mobiliari que el Col·legi posi a la seva disposició.
7.4 El bon comportament dels socis s’adequarà a l’espai i als usos
autoritzats.
8. CONDUCTA DELS CONVIDATS
8.1 Els convidats que entrin al Club hauran d’anar acompanyats per
un soci i no hi podran romandre en absència del soci amfitrió.
8.2 Els convidats hauran de vestir de manera adequada.
9. PERTINENCES DELS SOCIS
9.1 El Col·legi no es farà responsable dels objectes perduts ni sostrets
ni les pertinences que el soci hagin oblidat al Club EBCN.
9.2 La Junta de Govern i els empleats del Col·legi, en l’exercici de les
seves funcions, no en seran responsables.
10. RECLAMACIONS
Les reclamacions s’han d’adreçar a la Junta de Govern del Col·legi per
escrit mitjançant els impresos oficials de reclamació que hi ha a la
recepció del Col·legi.
11. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
La Junta de Govern podrà modificar-lo en qualsevol cas, fent ús de les
seves facultats.
12. CONTROVÈRSIES
Tota controvèrsia o diferència que pugui sorgir pel que fa al significat o
la interpretació d’aquest Reglament l’haurà de resoldre la Junta de
Govern del Col·legi i la seva decisió serà definitiva i vinculant per a tots
els socis del Club.
13. RESERVES
Les reserves i cancel·lacions de les reunions de treball s’han de fer a
través de la recepció del Col·legi o el responsable del Club.
La disponibilitat d’espai dependrà de la disposició real que hi hagi i no
interferirà la resta d’activitats que s’hi estiguin duent a terme.
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