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Reglament intern de la Societat d’Onomàstica
1.- Del reglament i dels membres de la Societat
Article 1. L’objecte d’aquest reglament és regular el funcionament de la Societat d’Onomàstica
en les qüestions de detall no esmentades en els seus estatuts.
Article 2. La sol·licitud d’associació és el tràmit previ per ingressar a la Societat i ha d’anar
acompanyada de la documentació establerta. Cal satisfer alhora les aportacions econòmiques.
La sol·licitud haurà d’anar avalada amb la signatura de dos socis actius de la SdO. Si es tracta
d’una persona jurídica, ha de concretar el nom de la persona física que la representarà.
Article 3. A la vista de la sol·licitud d’associació i de la documentació presentada, la Junta
Directiva acordarà o denegarà l’acceptació com a soci. L’acord de la Junta Directiva serà
comunicat per escrit al sol·licitant, el qual podrà recórrer davant la mateixa Junta Directiva i, si
aquesta confirmés el seu primer acord, a l’Assemblea General de Socis.
Article 4. Les sol·licituds d’associació acceptades seran inscrites al llibre de registre de socis.
Article 5. L’incompliment de les obligacions o les normes per part d’un soci o la comissió de
fets contraris a la relació harmònica amb els altres socis o amb els òrgans de govern podran
ser sancionats per la Junta Directiva, havent-ne tramitat prèviament un expedient.
El soci sancionat podrà recórrer a l’Assemblea General de Socis mitjançant un escrit presentat
dintre dels quinze dies següents a la notificació de l’acord de sanció.
Article 6. El descobert de les aportacions econòmiques serà motiu d’exclusió sense expedient
previ. S’acusarà la morositat per carta certificada i el soci tindrà un mes per liquidar el seu
descobert. Si no ho fa, serà baixa a la Societat. En el cas de voler-s’hi reintegrar, haurà de
pagar les aportacions econòmiques pendents.
Article 7. La condició de soci protector podrà ser concedida a les persones o entitats que
ofereixin l’ajuda econòmica o una ajuda científica i/o material a la Societat. L’acord de
concessió serà adoptat per la Junta Directiva, la qual podrà deixar-lo sense efecte en el cas de
cessar els motius de l’atorgament.
2. De l’Assemblea General
Article 8. La convocatòria per a les Assemblees Generals de Socis, tant per a les ordinàries
com per a les extraordinàries, s’haurà de fer almenys amb quinze dies d’antelació i s’hi hauran
de fer constar els assumptes que componen l’ordre del dia.
Correspon al president convocar i fixar la data i l’hora per a celebrar les Assemblees.
Article 9. Les Assemblees Generals de Socis se celebraran en primera convocatòria quan hi
assisteixin més de la meitat dels socis, presents o representats. Si no és així, se celebraran en
segona convocatòria mitja hora després, qualsevol que sigui el nombre de socis assistents.
Perquè els acords siguin vàlids hauran de ser adoptats amb vot majoritari simple, llevat dels
casos de modificació dels estatuts i de fusió o dissolució de la Societat, per als quals casos
serà imprescindible, en primera convocatòria, el vot favorable de la meitat dels socis i, en
segona convocatòria, el de dues terceres parts dels socis assistents, presents o representats.
Les votacions seran nominals o secretes segons el criteri de la presidència, llevat que
l’Assemblea General de Socis opti per aquesta darrera forma havent-ho proposat més del vint
per cent dels socis assistents, presents o representats.
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Els socis poden delegar la representació i el vot en un altre soci o en un membre de la Junta
Directiva, mitjançant una comunicació adreçada al president de l’Assemblea (abans del seu
començament), llevat per a l’elecció dels membres de la Junta (v. Art. 16 dels Estatuts). Només
s’admetran fins a dues delegacions de vot per cada membre.
3. Del govern i la Junta Directiva
Article 10. La Junta Directiva es reunirà com a mínim un cop a l’any, sempre que ho disposi el
president o quan ho demani una quarta part dels seus components.
Les reunions es convocaran almenys amb quatre dies d’antelació.
L’assistència a les reunions és obligatòria i, en el cas que no s’hi pugui assistir, cal excusar
l’assistència. La Junta podrà substituir un dels seus membres si mostra absentisme sense
justificar.
Article 11. L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà mitjançant sufragi lliure i secret.
Els socis que desitgin votar per correu podran fer-ho d’acord amb les disposicions de la Junta
Directiva. Se’ls enviarà una butlleta, que un cop complimentada hauran d’introduir en un sobre.
Aquest, un cop clos, s’introduirà juntament amb una còpia del seu DNI en un sobre major, a
l’exterior del qual s’indicarà “Votacions per a la Junta Directiva”, juntament amb el nom del
votant i la seva signatura, i s’enviarà a la Secretaria de la Societat, de manera que hi sigui
abans del dia de l’Assemblea de la votació general. Els sobres seran oberts en presència del
Secretari General i dos testimonis.
Article 12. Els acords de la Junta Directiva es prendran per majoria de vots dels membres
presents i seran vàlids si hi assisteixen deu membres en sessió de primera convocatòria o
qualsevol nombre si fos de segona convocatòria.
Els membres absents podran delegar el seu vot. Només s’admetrà una delegació de vot per
persona.
El vot del President és diriment si hi ha empat en una votació.
4. De la modificació del Reglament
Article 13. Aquest reglament es pot modificar amb aprovació de l’Assemblea per majoria
simple o de les dues terceres parts dels assistents a la Junta Directiva convocades per a
aquest efecte.

