REGLAMENT
CAPÍTOL I
DENOMINACIÓ, FINALITATS, DOMICILI
Article 1. Amb el nom Fuel & Flames MotorcycleCrew es constitueix la secció de
motociclisme i un reglament de règim intern amb sis capítols i quaranta articles
complementaris.
La secció té capacitat plena d'obrar per administrar i disposar dels seus béns i complir
les finalitats que es proposa sense ànim de lucre.
Article 2. Aquesta secció es constitueix per temps indefinit.
Article 3. Les finalitats de la secció seran els següents:
a) Defensar els interessos dels socis.
b) Promoure l'activitat motociclista.
c) Organitzar activitats que augmentin les relacions entre els membres de la secció i
fomentin el coneixement sobre temes relacionats amb el món del motociclisme.
Article 4. Per al compliment d'aquestes finalitats es realitzaran les següents activitats:
a) Publicacions
b) Reunions
c) Activitats d'oci
d) Concentracions
e) I totes aquelles que es creguin necessàries per al bon funcionament de la secció.
Article 5. La secció estableix el seu domicili social a Barcelona, Parc de Bombers de
Llevant.

CAPÍTOL II

ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ
Article 6. La secció serà gestionada i representada per una Junta Directiva formada per:
un President, un vicepresident, un Secretari, un tresorer i dos vocals. Aquests seran
designats i revocats per l'Assemblea General i el seu mandat tindrà una durada d'un any.
Article 7. El cessament en el càrrec abans d'extingir-se el terme reglamentari podrà
deure's a:
a) Dimissió voluntària.
b) Causar baixa com a membre de la secció.
Les vacants que es produeixin en l'òrgan de representació es cobriran en la primera
Assemblea General que se celebri. No obstant això, l'òrgan de representació podrà
comptar, provisionalment, fins a la propera Assemblea General, amb un membre de la
secció per al càrrec vacant.
Article 8. Els membres de la Junta Directiva que haguessin esgotat el termini pel qual van
ser triats, continuaran ostentant els seus càrrecs fins al moment en què es produeixi
l'acceptació dels que els substitueixin.
Article 9. La Junta Directiva es reunirà tantes vegades com ho determini el seu President i
a iniciativa o petició dels seus socis que faran arribar per escrit a qualsevol dels vocals.
Quedarà constituïda quan assisteixi la meitat més un dels seus membres i perquè els
seus acords siguin vàlids hauran de ser presos per majoria de vots. En cas d'empat, el
vot del President serà el que decideixi.
Article 10. Són facultats particulars de la Junta Directiva:
a) Dirigir les activitats socials i portar la gestió econòmica i administrativa de la secció.
b) Executar els acords de l'Assemblea General.
c) Portar una comptabilitat conforme a les normes específiques que permeti obtenir la
imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de la secció.
d) Formular i sotmetre a l'aprovació de l'Assemblea General els Balanços i els Comptes
anuals.
i) Resoldre sobre l'admissió de nous socis.
f) Nomenar delegats per a alguna determinada activitat de la secció.

Article 11. El President tindrà les següents atribucions:
a) Representar legalment a la secció davant tota classe d'organismes públics o privats.
b) Convocar, presidir i aixecar les sessions que celebri l'Assemblea General i la Junta
Directiva, així com dirigir les deliberacions de l'una i l'altra.
c) Ordenar pagaments i autoritzar amb la seva signatura els documents, actes i
correspondència.
d) Adoptar qualsevol mesura urgent que la bona marxa de la secció aconselli o en el
desenvolupament de les seves activitats resulti necessària o convenient, sense perjudici
donar compte posteriorment a la Junta Directiva.
Article 12. El Vicepresident substituirà al President en absència d'aquest, motivada per
malaltia o qualsevol altra causa, i tindrà les mateixes atribucions que ell.
Article 13. El Secretari tindrà a càrrec l'adreça dels treballs purament administratius de la
secció, portarà els llibres de la secció legalment establerts, excepte els de comptabilitat, i
el fitxer de socis, i custodiarà la documentació de l'entitat, així com la presentació dels
comptes anuals i el compliment de les obligacions documentals en els termes que
corresponguin.
Article 14. El Tresorer recaptarà i custodiarà els fons pertanyents a la secció i donarà
compliment a les ordres de pagament que expedeixi el President i portarà els llibres de
comptabilitat de la secció.
Article 15. Els Vocals tindran les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la
Junta Directiva i seran els representants dels socis.
Article 16. Les vacants que es poguessin produir durant el mandat de qualsevol dels
membres de la Junta Directiva seran cobertes provisionalment entre aquests membres
fins a l'elecció definitiva per l'Assemblea General.

CAPÍTOL III
ASSEMBLEA GENERAL

Article 17. L'Assemblea General és l'òrgan suprem de govern de la secció, integrat pels
socis per dret propi irrenunciable i en igualtat absoluta, que adopta els seus acords pel
principi majoritari o de democràcia interna.
Tots els socis quedaran subjectes als acords de l'Assemblea General, fins i tot els
absents, i els que encara estant presents s'hagin abstingut de votar.
Article 18. Les reunions de l'Assemblea General seran ordinàries i extraordinàries.
L'ordinària se celebrarà una vegada a l'any; les extraordinàries se celebraran quan les
circumstàncies ho aconsellin, segons el parer del President, quan la Junta Directiva ho
acordi o quan ho proposi per escrit una part dels socis.
Article 19. Les convocatòries de les Assemblees Generals es realitzaran per escrit
expressant el lloc, dia i hora de la reunió així com l'ordre del dia amb expressió concreta
dels assumptes a tractar. Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de
l'Assemblea hauran de transcórrer almenys quinze dies.
Les reunions de l'Assemblea General les dirigiran el President i el Secretari.
El Secretari redactarà l'Acta de cada reunió que reflectirà un extracte de les
deliberacions, el text dels acords que s'hagin adoptat i el resultat numèric de les
votacions. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegirà l'Acta de la
reunió anterior a fi que s'aprovi o no.
Article 20. Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents quan els
vots afirmatius superin als negatius, no sent computables a aquests efectes els vots nuls,
en blanc, ni les abstencions. Serà necessari majoria qualificada de les persones presents,
que resultarà quan els vots afirmatius superin la meitat d'aquestes.
Article 21. Són facultats de l'Assemblea General Ordinària:
a) Aprovar, si escau, la gestió de la Junta Directiva.
b) Examinar i aprovar els Comptes anuals.
c) Aprovar o rebutjar les propostes de la Junta Directiva amb vista a les activitats de la
secció.
d) Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.
i) Qualsevol una altra que no sigui de la competència exclusiva de l'Assemblea
Extraordinària.

Article 22. Correspon a l'Assemblea General Extraordinària:
a) Qualsevol cas o assumpte relacionat directa o indirectament amb la secció, socis o
Junta Directiva.

CAPÍTOL IV
SOCIS
Article 23. Podran formar part de la secció totes les persones físiques i jurídiques que,
lliure i voluntàriament, tinguin interès en el desenvolupament de les finalitats de la secció.
Article 24. Dins de la secció existiran les següents classes de socis:
a) Socis fundadors, que seran aquells que participin en l'acte de constitució de la secció.
b) Socis de nombre, que seran els que ingressin després de la constitució de la secció.
c) Socis d'honor, els que pel seu prestigi o per haver contribuït de manera rellevant a la
dignificació i desenvolupament de la secció, es facin creditors a tal distinció. El
nomenament dels socis d'honor correspondrà a la Junta Directiva o Assemblea General.
Article 25. Els socis causaran baixa per alguna de les causes següents:
a) Per renúncia voluntària, comunicada per escrit a la Junta Directiva.
b) Per incompliment de les obligacions econòmiques, si deixés de satisfer la quota anual.
(20€ Any 2015)
Article 26. Els socis de nombre i fundadors tindran els següents drets:
a) Prendre part en quantes activitats organitzi la secció en compliment de les seves
finalitats.
b) Gaudir de tots els avantatges i beneficis que la secció pugui obtenir.
c) Ser electors i elegibles per als càrrecs directius.
d) Participar en les assemblees amb veu i vot.

i) Fer suggeriments als membres de la Junta Directiva amb vista al millor compliment de
les finalitats de la secció.
f) A ser informats sobre la representació de la secció, del seu estat de comptes i del
desenvolupament de la seva activitat. Podran accedir a tota la informació a través dels
òrgans de representació.
h) A impugnar els acords dels òrgans de la secció.
Article 27. Els socis de nombre i fundadors tindran les següents obligacions:
a) Complir el present règim intern i els acords vàlids de les Assemblees i la Junta
Directiva.
b) Abonar les quotes que es fixin.
c) Assistir a les Assemblees i altres actes que s'organitzin, excepte causa major.
d) Exercir, si escau, les obligacions inherents al càrrec que ocupin.
Article 28. Els socis d'honor tindran les mateixes obligacions que els fundadors i socis de
nombre a excepció de les previstes en l'apartat c) i d), de l'article anterior. Així mateix,
tindran els mateixos drets a excepció dels quals figuren en els apartats c) i d) de l'article
26, podent assistir a les assemblees sense dret de vot.
Article 29. Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament de les finalitats i
activitats de la secció seran els següents:
a) Les quotes de socis, periòdiques o extraordinàries.
b) Les subvencions que pogués rebre de forma legal.
c) Qualsevol altre recurs lícit.
Article 30. La secció haurà de disposar dels següents documents:
a) Un fitxer informàtic de socis que contindrà una relació actualitzada dels seus socis.
b) Fitxer informàtic de comptabilitat que permeti obtenir la imatge fidel del patrimoni, del
resultat i de la situació financera de la secció, així com de les activitats realitzades.
c) Inventari dels seus béns.

d) Fitxer d'actes de les reunions.
Article 31. Els beneficis obtinguts derivats de l'exercici d'activitats econòmiques, es
destinaran exclusivament al compliment de les finalitats de la secció, sense que càpiga
en cap cas el seu repartiment entre els socis, ni la seva cessió gratuïta a persones
físiques o jurídiques amb interès lucratiu.
L'exercici de la secció i econòmic serà anual i el seu tancament tindrà lloc el 31 de
desembre de cada any.

CAPÍTOL V
CALENDARI DE SORTIDES
Article 32. Es crearà anualment un calendari de sortides.
Article33. Les sortides es realitzaran una vegada al mes repartides equitativament pels
diferents torns.
Article 34. Les rutes seran gestionades per qualsevol dels socis que tingui voluntat real
de realitzar-la i de portar-la a bon fi per al gaudi del total dels socis.
Article 35. Es realitzaran rutes extraordinàries a petició de qualsevol soci que haurà de
manifestar amb quinze dies d'antelació i per escrit a qualsevol dels dos vocals de la
Junta Directiva.
Article 36. Una vegada a l'any, entre els mesos de maig i juny, es realitzarà la mare de
totes les sortides, el FIRERUN, ja que representa a la secció i el bon fer d'aquesta:
a) La sortida serà gestionada totalment per la Junta Directiva.
b) Serà de caràcter obligatori per als socis (excepte causes molt majors).
c) La ruta serà com a mínim de dos dies.
d) Serà de caràcter obligatori fer el pagament d'una quota extraordinària.
i) El pagament es realitzarà per avançat.
f) El pagament extraordinari del FIRERUN no es reemborsarà (a excepció de causes molt
majors).

BLOG I ADREÇA ELECTRÒNICA
Article 37. Es crearà un blog on s'exposin les sortides de la secció i totes les activitats
que realitzi aquesta. Entre altres coses serà un blog per a afeccionats a les motos de tot
tipus, on hi haurà una gran varietat d'articles relacionats amb la mateixa, des de
mecànics, les últimes novetats, la fotografia, els constructors, els tallers, etc etc …on
estarem al dia d'aquest meravellós món.
Article 38. Es crearà una adreça electrònica que tindran tots els socis on es farà arribar
tota la informació i qualsevol assumpte relacionat amb la secció.

CAPÍTOL VI
DISSOLUCIÓ
Article 39. Es dissoldrà voluntàriament quan així ho acordi l'Assemblea General
Extraordinària, convocada a aquest efecte, conformement al que es disposa a l'article 20
del present règim.
Article 40. En cas de dissolució, es nomenarà una comissió liquidadora la qual, una
vegada extingits els deutes, i si existís sobrant líquid ho destinarà per a finalitats que no
desvirtuïn la seva naturalesa no lucrativa.

