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REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DEL CLUB DE
CONVIVÈNCIA “ASSOCIACIÓ LOCAL DE JUBILATS I

PENSIONISTES DE CHILCHES/XILXES LA SORT” 

1. Finalitat i objectes generals del centre
1.1 Naturalesa del servici

• El Club de Convivència “La Sort” és un centre de naturalesa pública i d’àmbit local, situat
en el municipi de Xilxes/Chilches, Plaça Santíssim Crist del Jonc, núm. 14.

• La seua titularitat i gestió corresponen a l’Ajuntament de Xilxes/Chilches

El Club de Convivència estarà gestionat pels propis usuaris a través de l’Associació Local de
Jubilats i Pensionistes de Xilxes/Chilches “La Sort” que tenen concedit per l’entitat titular el seu
ús, i amb el suport i supervisió de l’Equip de Servicis Socials de Base.

El Club de Convivència es regirà pels Estatuts de l’Associació, els quals van ser inscrits en la
Secció  1a,  amb el  número 578,  del  Registre  Autonòmic d’Associacions,  Unitat  Territorial  de
Castelló i han sigut visats en virtut de la seua adaptació a la Llei 1/2002 de 22 de Març de 2002,
per resolució del dia de la data (Castelló de la Plana, a 11 d’abril de 2003). 

El Reglament de Règim Interior és el conjunt de normes que, tenint com a marc legal l’Estatut,
regula  el  funcionament  del  centre,  de  les  activitats  i  servicis  que  es  presten  i  garantix  la
convivència dels participants en el mateix. 

1.2 Finalitat (1)

És un centre  d’atenció preventiva,  destinat  a  afavorir  la  integració comunitària  i  propiciar  la
convivència  de  les  persones  majors,  a  través  de  l’organització  d’activitats  de  cooperació,  de
convivència, d’oci i temps lliure 

1.3 Objectius (2)

• Promoure el  desenrotllament  sociocultural  de  les  persones  majors,  potenciant  la  seua
màxima llibertat, activitat, plena integració social i òptima qualitat de vida.

• Previndre la marginació i procurar la seua integració i participació en la societat.

1.4 Usuaris

Seran usuaris els membres de l’Associació Local de Jubilats i Pensionistes de Xilxes/Chilches,
“LA SORT”.

El nombre d’usuaris del Club, com a centre obert, està limitat a l’aforament del local.

2. Condicions econòmiques
• Tots els membres de l’Associació tenen obligació de sostindre econòmicament, per mitjà

de quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determine l’Assemblea General
a proposta de l’Òrgan de Representació. 

[1] Llei 5/97, art. 11 i 26

[2] Llei 5/1997, art. 20

• L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals i quotes
extraordinàries. 
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• El Consell de Participació del Club de Convivència proposarà, si és procedent, les taxes i
preus de les activitats que amb el vistiplau de l’entitat titular del centre seran aprovats.

• Els  ingressos que es  puguen generar en este Centre  seran els  obtinguts  per  viatges i
excursions, així com per donacions d’entitats o persones físiques o jurídiques, canalitzats
tots a través de la Tresoreria. 

3. Prestacions i servicis
3.1  Prestacions bàsiques:

• Activitats de convivència, cooperació i autoajuda

• Activitats culturals i recreatives

Per a la participació en les activitats programades a les que els usuaris puguen tindre dret,  el
Consell  de  Participació  establirà  un  sistema que  establisca  els  requisits  de  participació  i  que
respecte l’orde d’inscripció. 

3.2  Servicis complementaris:

El  Consell  de  Participació  del  Club  de  Convivència  podrà  proposar  la  creació  de  servicis
complementaris (cafeteria, perruqueria, etc.), que seran aprovats, si és el cas, per l’entitat titular. 

Així mateix, proposarà els preus a abonar pels mateixos que una vegada revisats d’acord amb els
preus del mercat a la baixa, i amb el vistiplau de l’entitat titular del centre, seran aprovats.

Els preus de les activitats i servicis estaran exposats en el tauler d’anuncis

4. Els drets i deures dels usuaris
1Derechos dels usuaris

Les persones usuàries del Club de Convivència podran utilitzar  les instal·lacions i servicis del
centre, dins de les normes que s’establisquen en cada cas. En concret tindran dret a:

• Accedir  al centre, sense discriminació de sexe, raça, religió,  ideologia  u qualsevol altra
condició o circumstància personal o social.

• A la confidència de les dades personals que afecten la seua intimitat.

• A rebre un tracte correcte, basat en el respecte, la correcció i la comprensió.

• A la intimitat personal.

• A la informació sobre tots aquells temes que puguen afectar-li o interessar-li com a usuari
del centre.

• A la participació com a elector i elegible en el Consell de Participació del centre.

• A tindre veu en les reunions i assemblees que es convoquen.

• A formular davant del Consell de Participació qualsevol proposta, queixa o reclamació, i a
rebre resposta sobre les mateixes.

• Al dret de queixa per mitjà de fulls de reclamacions a disposició dels usuaris

• A cessar en la utilització de les prestacions i servicis o a la condició d’usuari per voluntat
pròpia, atenint-se a les condicions establides si és el cas.

4.2 Deures dels usuaris:

• Conéixer i complir les normes de convivència fixades en este Reglament Intern.

• Observar una conducta basada en el respecte mutu i la tolerància encaminada a crear un
clima de convivència confortable.
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• Utilitzar les instal·lacions i els servicis del centre de forma adequada

• Col·laborar amb el personal que, si és el cas, preste els seus servicis en el centre.

• Abonar els preus estipulats, si és el cas, de les prestacions i servicis del centre.

5. Obligacions del centre
• Complir amb la normativa de Servicis Socials i qualsevol que els siga aplicable.

• Informar l’Administració de quants extrems els siguen requerits en l’àmbit de les seues
competències, i facilitar quants requeriments i visites es realitzen per part dels Servicis
d’Inspecció de la Direcció General de Servicis Socials.

• Complir amb allò que s’ha estipulat en el present Reglament de Règim Interior i en el
Projecte Global de Funcionament.

• Mantindre netes i en condicions de bon ús les instal·lacions i el mobiliari

• Així  mateix,  haurà  de mantindre  en bones  condicions  d’ús els  sistemes  de detecció i
protecció contra incendis, calefacció, telèfon i instal·lació elèctrica.

• Mantindre informats els usuaris i posar a la seua disposició:

– les condicions d’admissió

– sol·licituds i documentació a acompanyar

– les tarifes de preus

– Fulls de Reclamacions i bústia per a depositar-les

– el Reglament de Règim Interior

• Tindre actualitzada tota la documentació exigida en el present Reglament.

6. Sistema de participació
El sistema de participació dels usuaris s’implantarà a través del Consell de Participació i estarà
integrat per representants de l’entitat titular, dels usuaris, i del personal, si és el cas.

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’Associació, integrat per tots els associats
per  dret  propi  irrenunciable  i  en  igualtat  absoluta,  que  adopta  els  seus  acords  pel  principi
majoritari o de democràcia interna. 

Tots els membres quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General, inclús els absents, els
dissidents i els que encara estant presents s’hagen abstingut de votar. 

6.1 Procediment d’elecció:

L’elecció dels membres de l’òrgan de representació es farà per sufragi lliure i secret dels membres
de l’Assemblea General. 

Les candidatures seran obertes,  és  a dir,  qualsevol  membre podrà presentar-se,  sent  requisits
imprescindibles: ser major d’edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar incurs en els motius
d’incompatibilitat  establits  en  la  Legislació  vigent,  resultant  triats  pels  càrrecs  de  President,
Secretari, Tresorer i vocals, els candidats que hagen obtingut nombre més gran de vots i per este
orde. 

Els càrrecs de President, Secretari i Tresorer han de recaure en persones diferents. 

L’exercici dels càrrecs serà gratuït. 
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L’entitat titular facilitarà tant el dret d’associació com els processos d’elecció necessaris per a la
constitució del Consell de Participació 

6.2 Composició:  

L’òrgan de representació de l’Associació Local de Jubilats i Pensionistes de Xilxes/Chilches “La
Sort”, denominat Junta Directiva, format pel President/a, Vicepresident/a, Secretari, Tresorer,
Vicetresorer i quatre Vocals. 

L’Alcalde-Presidente de l’Ajuntament de Xilxes/Chilches, o persona en qui delege, en qualitat de
representants de l’entitat titular. 

6.3 Període de duració del mandat:

La  duració  del  mandat  del  Consell  de  Participació  serà  de  quatre  anys,  podent  ser  reelegits
indefinidament. 

El Consell de Participació o Òrgan de Representació, convocat prèviament pel President o per la
persona  que  el  substituïsca,  es  reunirà  en  sessió  ordinària  amb  la  periodicitat  que  els  seus
membres decidisquen, que en tot cas no podrà ser superior a dos mesos. 

Es reunirà en sessió extraordinària si ho sol·liciten un terç dels seus components, o a petició de
l’entitat titular. 

L’Òrgan de Representació quedarà favoritament constituït amb convocatòria prèvia i un quòrum
de la mitat més un dels seus membres. 

Els membres de l’Òrgan de Representació estan obligats a assistir  a totes les reunions que es
convoquen, podent excusar la seua assistència per causes justificades. 

En tot cas, serà necessària l’assistència del President i del Secretari o de les persones que els
substituïsquen. 

En l’Òrgan de Representació es prendran els acords per majoria simple de vots dels assistents. En
cas d’empat, el vot del President serà de qualitat. 

Els acords de l’Òrgan de Representació es faran constar en el Llibre d’Actes. A l’iniciar-se cada
reunió del mateix, es llegirà l’Acta de la sessió anterior per a la seua aprovació. 

6.4 Atribucions del Consell de Participació:

• Proposar  a  l’entitat  titular  per  a  la  seua  aprovació  el  programa d’activitats  del  centre
elaborat anualment.

• Promoure la renovació de les instal·lacions i vigilar la seua conservació.

• Plantejar les qüestions que siguen d’interés per a la bona marxa i funcionament del centre.

• Establir relacions de col·laboració amb altres centres de característiques semblants.

• Informar el Reglament de Règim Interior i qualsevol altra norma que afecte els usuaris.

• Prendre els acords necessaris per a la compareixença davant dels Organismes Públics, per
a l’exercici de qualsevol classe d’accions legals i per a interposar els recursos pertinents. 

• Resoldre sobre l’admissió de nous associats,  portant la relació actualitzada de tots els
associats. 

• Convocar  les  Assemblees  Generals  i  controlar  que  els  acords  que  allí  s’adopten,  es
complisquen. 

• Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els
aprove i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent. 
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• Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General. 

• Quantes li atribuïx el present Reglament de Règim Interior i qualsevol altra que d’ara en
avant puga atribuir-se-li

7. Règim de funcionament 
El centre romandrà obert de 13 a 18 hores, ininterrompudament. Dita horària podrà ser ampliat
en funció de la necessitat. 

8. Faltes i sancions
L’alteració de les normes de convivència,  o l’incompliment del Reglament de Règim Interior,
podrà ser motiu de sanció, inclús d’expulsió si la falta es considera molt greu per l’entitat titular
del centre, oïda el Consell de Participació d’usuaris. 

8.1 Es consideren faltes lleus:

• Alterar les normes de convivència i respecte mutu, creant situacions de malestar en el
Centre

• Utilitzar inadequadament les instal·lacions i mitjans del Centre o pertorbar les activitats
del mateix

• Demorar el pagament de les quotes o tarifes establides, si és el cas.

8.2 Es consideren faltes greus:

• La reiteració de tres faltes lleus en un període inferior a tres mesos.

• L’organització de qualsevol joc o activitat amb finalitat lucrativa i productora de beneficis
particulars.

• La sostracció de béns o objectes de la propietat del Centre, del personal o de qualsevol
dels seus usuaris.

• L’impagament de les quotes o tarifes establides, si és el cas.

• Falsejar o ocultar documents comptables de la Junta Directiva. 

8.3 Es consideren faltes molt greus

• La reiteració de dos faltes greus en un període inferior a tres mesos.

• L’agressió física o els maltractaments greus, de paraula o obra, a altres usuaris, personal
del Centre o a qualsevol personal que tinga relació amb ell.

Les sancions a imposar seran de les formes següents:

a) Per faltes lleus: amonestació privada, verbal o escrita, amonestació individual per escrit,
suspensió de quinze dies com a mínim dels drets de soci.

b) Per faltes greus: suspensió de la condició d’usuari per un període no superior a sis mesos. 

c) Per faltes molt greus: suspensió de la condició d’usuari per un període comprés entre sis
mesos i dos anys, pèrdua definitiva de la condició d’usuari. 

El terme de prescripció serà: 

a) Dos mesos per a les faltes lleus

b) Quatre mesos per a les faltes greus
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c) Sis mesos per a les faltes molt greus

Una vegada iniciat pel Consell de Participació el procediment que incoa els fets motiu de la falta,
estos seran comunicats per escrit a la persona afectada.

El Consell de Participació podrà acordar l’expulsió cautelar d’un usuari quan els fets suposen un
greu perill d’alteració de la convivència o un greu risc per a les persones o instal·lacions. 

L’usuari sancionat sempre tindrà dret a recórrer enfront de qui corresponga.

Les  sancions  a  què  es  referixen  els  punts  anteriors  es  resoldran  independentment  de  les
responsabilitats de caràcter civil o penal regulades per la legislació vigent en eixe moment.

Article addicional
Per al no previst en este Reglament, caldrà ajustar-se a quant determine l’entitat titular del centre,
oïda el Consell de Participació, respectant en tot moment els drets i llibertats fonamentals de les
persones.

Disposició final
El present Reglament de Règim Interior ha sigut aprovat per acord de l’entitat titular de data 30
d’agost de 2007. Publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, núm. 146, de data 29
de novembre de 2007.

A Chilches/Xilxes, a 4 de decembre de 2007. L'ALCALDE,

DILIGÈNCIA.- El present reglament va ser aprovat per acord del Ple de l’Ajuntament de data
30 d’agost de 2007 i publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló,
núm. 146 de data 29 de novembre de 2007. A Chilches/Xilxes, a 4 de desembre de 2007. EL
SECRETARI,
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