ESTATUTS DE CONSTITUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE REIKI
DE MALLORCA.

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, DOMICILI I ÀMBIT.
Art. 1. Denominació.
Amb la denominació “ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE REIKI DE MALLORCA”,
es constitueix a Palma de Mallorca una associació, sense cap ànim de lucre, per
temps indefinit, amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb la
Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, Reguladora del Dret d’Associació.
Art. 2. Domicili.
L’Associació de Voluntaris de Reiki de Mallorca, estableix el seu domicili a tots els
efectes al carrer General Riera, nº 30, 7º, b, codi postal 07003 de Palma.
El domicili podrà ser canviat o modificat quan l’Assemblea General així ho
decideixi.
Així mateix, l’Associació de Voluntaris de Reiki de Mallorca, podrà tenir d’acord
amb el seu àmbit territorial i els seus fins, seu o locals a altres indrets, ciutats o
pobles.
Art. 3. Àmbit.
L’àmbit territorial de l’Associació de Voluntaris de Reiki de Mallorca, correspon al de
la Comunitat Autònoma Illes Balears.
Això no impedeix que l’Associació pugui mantenir relacions de cooperació o d’altres
tipus, amb altres persones físiques o jurídiques, associacions o entitats d’àmbit
estatal o internacional.

1

CAPÍTOL II. DELS FINS I ACTIVITATS.
Art. 4. Fins de l’Associació.
Són els fins de l’Associació de Voluntaris de Reiki de Mallorca:
a) Dur el Reiki a tots aquells col·lectius de persones que no hi tenen accés o no
s'ho poden permetre. Persones que depenen d'organitzacions humanitàries,
d'institucions legals o de les Administracions Estatal, Autonòmica o Local.
b) Millorar la qualitat de vida dels malalts i dels seus familiars i/o cuidadors.
c) Facilitar el voluntariat a tots els practicants de Reiki que ho desitgin.
d) Agrupar a totes aquelles persones que tenguin interès en la pràctica del Reiki
de forma altruista. Qualsevol persona iniciada en Reiki serà benvinguda a
l'Associació, sigui quina sigui la variant o sistema de Reiki que practiqui.
e) En cap cas estarà permès la utilització de l'Associació per l'autopromoció, o
la promoció de qualsevol tipus d'empresa que tingui la finalitat de guanyar
doblers.
Art. 5. Activitats de l’Associació.
Organitzar cursos, teràpies, seminaris, trobades, assistir a fires i qualsevol altra
activitat que permeti la difusió, el foment i la pràctica del Reiki, i qualsevol altra que
estigui relacionada amb els fins de l'Associació indicats al article anterior.
CAPÍTOL III. DELS SOCIS I VOLUNTARIS
Art. 6. Socis fundadors:
Són socis fundadors, les persones promotores de l’Associació de Voluntaris de
Reiki de Mallorca, que legalment constituïdes mitjançant l'Acta Fundacional, s'han
compromès a posar en comú els coneixements, mitjans i activitats per a aconseguir
els fins descrits a l'art. 4 d'aquests Estatuts i dotar a l'Associació de personalitat
jurídica i la plena capacitat d'obrar.
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Art. 7. Socis col·laboradors.
Podran ser membres de l'Associació com a socis col·laboradors totes aquelles
persones que així ho desitgin, ho demanin per escrit i s'identifiquin amb els seus
fins i activitats, i es comprometin a seguir i respectar aquests Estatuts i el
Reglament de Règim Intern i siguin admesos per la Junta de Direcció.
Podran ser socis col·laboradors també, aquelles persones menors d’edat, que
compleixin els requisits per ser-ho, sempre i quant comptin amb l’autorització
expressa d’un dels seus pares o del tutor legal, la qual s’haurà d’adjuntar a la
sol·licitud d'admissió dirigida a la Junta de Direcció.
Se podran admetre altres entitats en condicions de reciprocitat i per una mútua
cooperació, aquestes anomenaran, segons la normativa que les sia pertinent, un
representant davant la nostra entitat per a tots els efectes.
Per a ser soci col·laborador, no és necessari haver estat iniciat en Reiki. En aquest
cas no podran participar donant sessions de Reiki als malalts. Sí que podran
participar en aquelles activitats en que no sigui necessari haver estat iniciat en
Reiki.
Art. 8. Voluntaris:
Poden ser membres de l'Associació com a Voluntaris, totes les persones que hagin
estat iniciades en Reiki per un Mestre de Reiki qualificat i així ho acreditin
mitjançant el corresponent diploma o certificat.
Per ser voluntari de l’Associació de Voluntaris de Reiki de Mallorca, cal demanar-ho
per escrit, identificar-se amb els seus fins i activitats, comprometre's a seguir i
respectar aquests Estatuts i el Reglament de Règim Intern i ser admès per la Junta
de Direcció.
Podran ser voluntaris també, aquelles persones menors d’edat, que compleixin els
requisits per ser-ho, sempre i quant comptin amb l’autorització expressa d’un dels
seus pares o del tutor legal, la qual s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud d'admissió
dirigida a la Junta de Direcció.
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Els socis fundadors i col·laboradors podran ser també voluntaris si així ho desitgen i
reuneixen els requisits per ser-ho, però no és obligatori ser soci i voluntari al mateix
temps.
Art. 9. Drets dels socis:
a) Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General i participar-hi;
els socis menors d’edat tindran el dret d’assistència i participació, no així el
dret de vot.
b) Ser electors i elegibles pels càrrecs de la Junta de Direcció, excepte els socis
menors d’edat.
c) A ser informat respecte dels òrgans de govern i representació de
l'Associació, del seu estat de comptes i del desenvolupament de la seva
activitat.
d) Sol·licitar informació a la Junta de Direcció de les activitats de l’Associació
així com accedir a aquestes activitats.
e) Participar dels avantatges que els concedeixi l’Associació d’acord amb el que
estableixi la Junta de Direcció.
f) Exposar a l'Assemblea i a la Junta de Direcció tot el que considerin que
pugui contribuir a fer més plena la vida de l'Associació i més eficaç la
realització dels objectius d'aquesta.
g) Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries contra ells i
a ser informats dels fets que donin lloc a aquestes mesures.
Art. 10. Deures dels socis:
a) Comprometre's amb les finalitats de l'Associació i participar activament per
assolir-les.
b) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i
representació de l'Associació.
c) Contribuir al sosteniment de les despeses de l'Associació amb el pagament
de quotes, despeses imprevistes i altres aportacions econòmiques fitxades
per la Junta de Direcció. En el cas d’associació de famílies, la Junta de
Direcció podrà fitxar una quota familiar.
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d) Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries i
del Reglament de Règim Intern.
Art. 11. Pèrdua de la qualitat de soci:
Es perdrà la condició de soci per:
a) Renuncia expressa comunicada a la Junta de Direcció.
b) Mort.
c) No satisfer les quotes fixades per l'Assemblea General.
d) Incompliment dels deures fitxats a l’article 10 o els que estableixi el
Reglament de Règim Intern, quan així ho acordi motivadament la Junta de
Direcció i ho notifiqui a l’interessat. Aquest podrà recórrer davant
l’Assemblea Ordinària o Extraordinària.
Art. 12. Drets dels voluntaris:
a) Participar dels avantatges que els concedeixi l’Associació d’acord amb el que
estableixi la Junta de Direcció.
b) Participar en les teràpies, trobades i seminaris de Reiki d'acord amb les
condicions establertes en aquests Estatuts i al Reglament de Règim Intern.
c) Exposar a l'Assemblea i a la Junta de Direcció tot el que considerin que
pugui contribuir a fer més plena la vida de l'Associació i més eficaç la
realització dels objectius d'aquesta, mitjançant un escrit dirigit a la Junta de
Direcció.
d) Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries contra ells i
a ser informats dels fets que donin lloc a aquestes mesures.
Art. 13. Deures dels voluntaris:
a) Comprometre's amb les finalitats de l'Associació i participar activament per
assolir-les.
b) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i
representació de l'Associació.
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c) Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries i
del Reglament de Règim Intern.
Art. 14. Pèrdua de la qualitat de voluntari:
Es perdrà la condició de soci per:
e) Renuncia expressa comunicada a la Junta de Direcció.
f) Mort.
g) Incompliment dels deures fitxats a l’article 13 o els que estableixi el
Reglament de Règim Intern, quan així ho acordi motivadament la Junta de
Direcció i ho notifiqui a l’interessat. Aquest podrà recórrer davant
l’Assemblea Ordinària o Extraordinària.
Art. 15. Socis d’Honor:
L’Assemblea podrà anomenar Socis d’Honor a aquelles persones que, a proposta
de la Junta de Direcció o del 50% dels socis, siguin considerades com a meritòries
de tal distinció per les seves tasques en el desenvolupament de les tasques de
l’Associació.
Els drets i deures dels Socis d’Honor seran els mateixos que s’indiquen als articles
9 i 10 d’aquests Estatuts.
CAPÍTOL IV. ÒRGANS D’ADMINISTRACIÓ I DE GOVERN.
Art. 16. Òrgans de Govern:
L’estructura organitzativa i funcional de l’Associació de Voluntaris de Reiki de
Mallorca estarà destinada a servir els fins de l’Associació.
Els Òrgans de Govern de l’Associació són unipersonals o col·legiats.
Són col·legiats: l’Assemblea General i la Junta de Direcció.
Són unipersonals: el/la President/a, el/la Vicepresident/a, el/la Secretari/a i el/la
Tresorer/a, que ho són també de la Junta de Direcció, de l’Assemblea General i de
l’Associació.
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SECCIÓ PRIMERA. DELS ÒRGANS COL·LEGIATS.
Art. 17. L'Assemblea General:
L’Assemblea General la formen el President, el Vicepresident, el Secretari, el
Tresorer i els socis que tenguin actualitzat el pagament de les quotes. Els voluntaris
que no siguin socis no en formen part.
L’Assemblea General és l’òrgan suprem i sobirà de l’Associació, amb plenitud de
facultats i atribucions sobre els fins, les actuacions i la seva administració.
Es reunirà ordinàriament una vegada a l’any. En aquesta reunió es realitzarà una
avaluació de les tasques realitzades i s’aprovaran les línies d’actuació per al
següent any. Es presentarà la Memòria d’Activitats, l’Estat de Comptes i el
Pressupost.
L’Assemblea General es podrà convocar de forma extraordinària sempre que la
Junta de Direcció, ho consideri necessari, o a sol·licitud d’una tercera part dels
associats mitjançant un escrit dirigit a la Junta de Direcció i firmat pels sol·licitants,
amb una exposició dels motius de la convocatòria.
Art. 18. Atribucions de l’Assemblea General:
1. Són atribucions ordinàries aprovar, si escau:
a) La Memòria de Gestió de la Junta de Direcció.
b) L’Estat de Comptes presentat per la Junta de Direcció.
c) Els pressuposts elaborats per la Junta de Direcció.
d) Les Línies d’actuació proposades per la Junta de Direcció.
e) La incorporació i la separació, a federacions o altres unions d'associacions.
f) El nomenament de Socis d’Honor.
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2. Són atribucions extraordinàries:
a) Modificar els Estatuts.
b) Disposar i alienar béns.
c) Subscriure operacions d’endeutament.
d) Elegir càrrecs o òrgans unipersonals i establir el nombre de vocals que han
de formar part de la Junta de Govern.
e) Dissoldre l’Associació i destinar el producte de la liquidació.
Art. 19. Convocatòria i quòrums:
1. Els socis seran convocats per a la constitució de l’Assemblea, amb una
antelació de 15 dies amb l'enviament de l'ordre del dia on hi constin: els
assumptes a tractar, la data, la hora i el lloc de la reunió.
2. La convocatòria es podrà fer mitjançant qualsevol mitjà que n’acrediti la
recepció, (e-mail, carta ordinària, missatge de mòbil, fax), sempre i quan hi
consti el que s'exigeix al punt anterior d'aquest article.
3. Per a la seva constitució, l'Assemblea requerirà la presència, en primera
convocatòria, de la meitat dels associats, i en segona convocatòria
l'Assemblea serà vàlida qualsevol que sia el número de socis assistents.
4. Els acords s'adoptaran per majoria simple dels assistents, excepte en aquells
casos en els que en la legislació vigent o aquests Estatuts s'exigeixi una
majoria qualificada.
5. S'aixecarà Acta de les sessions ordinàries de l'Assemblea que signaran el
President i el Secretari, amb un extracte de les deliberacions, el text dels
acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les
persones assistents. Un cop aprovada cada acta, aquest acords seran
vinculants pels Òrgans d'Administració i de Govern, per a tots els voluntaris i
per a tots els socis, hagin estat presents o no a la reunió, independentment
de la possibilitat de recórrer que tinguin els socis i voluntaris segons la
legislació vigent.
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Art. 20. La Junta de Direcció:
1. La Junta de Direcció es l'òrgan executiu i rector de l'Associació i estarà
composta per un President, un Vicepresident, un Secretari, un Tresorer i el
nombre de vocals que determini l'Assemblea.
2. Son electors i elegibles totes les persones físiques majors d'edat, que siguin
socis de l'Associació, tal i com disposa l'art. 9.
3. Tots els càrrecs de la Junta de Direcció son gratuïts i honorífics sense
perjudici que l'Associació pugui satisfer despeses ocasionades per l'exercici
de les seves pròpies funcions.
Art. 21. Funcions:
Correspon a la Junta de Direcció, com a òrgan col·legiat i solidari de direcció:
a) Dirigir les activitats, actes i actuacions de l'Associació.
b) Aprovar els projectes de Pressuposts, d'estats de comptes i de la Memòria
de Gestió, per a presentar a la definitiva aprovació de l'Assemblea.
c) Admetre com a membres de l'Associació a socis i voluntaris i donar-los de
baixa tal i com preveuen aquests Estatuts.
d) Fitxar les quotes d'ingrés, quotes periòdiques (que s'abonaran per mesos,
trimestres, semestres o anualment) i quotes extraordinàries i comunicar-ho a
l'Assemblea.
e) Nomenar i separar els empleats.
f) Convocar l'Assemblea i executar els seus acords.
g) Proposar a l'Assemblea el nomenament de socis d'honor.
h) Aprovar el pagament de factures de l'Associació.
i) Sancionar les infraccions comeses pels socis i voluntaris que incompleixin
les seves obligacions.
j) Elaboració i aprovació de reglaments interns per desenvolupar les matèries
més complexes o per millorar l'organització de l'Associació.
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k) Totes les altres previstes en aquests Estatuts o implícites en la naturalesa
d'aquest òrgan col·legiat de direcció.
Art. 22. Reunions i quòrums:
1. La Junta de Direcció es reunirà en sessió ordinària al manco una vegada
cada 3 mesos.
2. En sessió extraordinària es podrà reunir cada vegada que la convoqui el
President i sempre que ho demani la meitat dels membres de la mateixa
Junta.
3. Estarà vàlidament constituïda la Junta quan, en primera convocatòria, hi
siguin presents la meitat més un dels membres i el President (o el que faci
les seves funcions per delegació), i el Secretari (o el que faci les seves
funcions per delegació). En segona convocatòria, qualsevol nombre de
membres serà suficient amb l'assistència d'un que presideixi i un Secretari.
4. Els acords s'adoptaran per majoria. En cas d'empat, el President tendrà vot
de qualitat.
5. De les reunions i dels seus acords s'aixecaran les corresponents actes per
donar validesa als acords adoptats i les signaran tots els membres que hagin
assistit a la reunió.
Art. 23. Període de mandat de la Junta de Direcció:
1. La Junta de Direcció és elegida per un període de 3 anys, transcorreguts els
quals cessa. Seguirà en funcions fins l'elecció d'una nova Junta, per garantir
el funcionament de l'Associació.
2. Durant el període en funcions, la Junta de Direcció no podrà prendre
decisions executives, només en podrà prendre de tràmit ordinari.
3. Si sobrevinguessin dimissions o cessaments per altres causes de membres
de la Junta, aquests poden ser substituïts per a altres membres de la
mateixa Junta o per altres socis, temporalment, anomenats per la Junta de
Direcció fins a la propera reunió de l'Assemblea.
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Art. 24. Acords d'urgència:
En casos d'urgència i necessitat d'adoptar qualque acord o mesura que
correspondria a la Junta de Direcció, podran adoptar-lo, reunits en sessió urgent o
per altres mitjans que permetin obtenir el parer dels seus membres. Sempre
motivadament.
En aquest cas, per a la convocatòria de la Junta de Direcció, es seguirà el mateix
procediment que el descrit per a les sessions extraordinàries a l’article 22.2
d’aquests estatuts.
L'acord adoptat d'urgència es comunicarà a la següent Junta de Direcció.

SECCIÓ SEGONA. DELS ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN.
Art. 25. El President:
El President serà elegit per l'Assemblea, per 3 anys, i tendrà les següents funcions:
a) Representar l'Associació davant les Autoritats, Tribunals i Organismes
públics i privats.
b) Disposar la convocatòria de les reunions de l'Assemblea i de les de la Junta
de Direcció, així com presidir ambdues.
c) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta de
Direcció.
d) Subscriure contractes amb nom de l'Associació.
e) Atorgar poders a tercers i interposar reclamacions davant l'Administració, i
davant la Justícia ordinària.
f) Acceptar (en nom de l'entitat), subvencions, herències, donacions, dipòsits i
llegats.
g) Dirimir les votacions amb el vot de qualitat.
h) Assegurar l'execució dels acords de la Junta de Direcció i l'acompliment
d'aquests Estatuts i dels Reglaments de Règim Intern.
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i) Visar actes, certificacions, factures i documents de l'Associació.
j) Totes les assignades per aquests Estatuts, la legislació vigent i les pròpies
del càrrec.
k) El President serà substituït, en cas de malaltia, absència o vacant, pel
Vicepresident o el vocal de la Junta de Direcció de major edat, per aquest
ordre.
Art. 26. El Vicepresident:
El Vicepresident serà elegit per l'Assemblea, per 3 anys, i tendrà les mateixes
funcions que el President quan el substitueixi per causa de malaltia, absència o
vacant, així com també podrà realitzar totes les gestions que li encomani el
President o la Junta de Direcció. Així com també totes les assignades per aquests
Estatuts, la legislació vigent i les pròpies del càrrec.
Art. 27. El Secretari:
El Secretari serà elegit per l'Assemblea, per 3 anys, i tendrà la funció d'atendre les
necessitats organitzatives i de funcionament de l'Associació, entre tots els seus
aspectes ordinaris i extraordinaris.
Altres funcions pròpies del Secretari:
a) Custodiar la documentació de l'Associació.
b) Convocar les reunions de l'Assemblea i les de la Junta de Govern, en nom
del President.
c) Aixecar, redactar i signar les actes de les sessions de l'Assemblea General i
de la Junta de Direcció.
d) Expedir certificacions.
e) Rebre les comunicacions pròpies de la Junta o l'Associació.
f) Preparar el projecte de la Memòria de Gestió i d'Activitats.
g) Dur el registre de socis i voluntaris.
h) Dur el registre d'entrada i sortida de documents.
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i) Totes les assignades per aquests Estatuts, la legislació vigent i les pròpies
del càrrec.
Art. 28. El Tresorer:
El Tresorer serà elegit per l'Assemblea, per 3 anys, i tendrà la funció de gestionar
els ingressos i les despeses de l'Associació, així com proporcionar noves fórmules
per obtenir fons.
Altres funcions pròpies del Tresorer
a) Preparar el projecte de Pressuposts i d'Estat de comptes anuals.
b) Exercir les funcions de cobrador i per tant signa els rebuts de quotes i altres
ingressos, i altres documents de tresoreria.
c) Pagar les factures aprovades per la Junta de Direcció i visades pel
President.
d) Dur la comptabilitat de l'Associació.
e) Assessorar a la Junta i l'Assemblea en matèria econòmica.
f) Totes les assignades per aquests Estatuts, la legislació vigent i les pròpies
del càrrec
SECCIÓ TERCERA. DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE DIRECCIÓ.
Art. 29. Els Vocals:
1. Els vocals, -el nombre dels quals serà determinat per l'Assemblea-, formen
part de la Junta de Direcció, juntament amb els òrgans unipersonals i són
solidaris amb la gestió de l'Associació.
2. Els vocals com a membres de la Junta de Direcció, participaran i es
responsabilitzaran solidàriament de les seves decisions.
Són funcions dels vocals:
a) Col·laborar en la gestió i administració de l'Associació.
b) Participar amb veu i vot de les deliberacions de la Junta de Direcció.
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c) Totes les que els siguin assignades per la Junta de Direcció o per qualsevol
òrgan unipersonal de govern.
d) Totes les assignades per aquests Estatuts, la legislació vigent i les pròpies
del càrrec.
CAPÍTOL V. DEL PATRIMONI DE L'ASSOCIACIÓ.
Art. 30. Patrimoni:
L’Associació de Voluntaris de Reiki de Mallorca, no compta amb cap tipus de
patrimoni en el moment de la seva constitució, malgrat això podrà comptar amb el
patrimoni que es pugui generar per tots els objectes que siguin cedits o donats tant
per persones particulars com per qualsevol entitat, per el material que es generi,
així com els bens mobles i immobles que es vagin adquirint al llarg de la seva
existència.
Art. 31. Pressuposts:
1. Tots el membres de l'Associació tenen l'obligació de sostenir-la
econòmicament, de la manera i en la proporció que determini la Junta de
Direcció.
2. Els pressuposts de l'Associació tendran un límit d'un any, des de l'1 de gener
al 31 de desembre, no obstant això, podrà variar segons els ajuts rebuts de
l'Administració, altres organismes, quotes dels socis i donacions particulars.
3. Els ingressos provindran de les quotes dels socis, subvencions, donacions
d'altres organismes o donacions particulars, així com també d'altres
ingressos que es puguin aconseguir mitjançant, sorteigs, rifes i qualsevol
altre iniciativa dels socis, de la Junta de Direcció o de l'Assemblea.
4. Cada any la data de tancament de l’exercici econòmic serà el 31 de
desembre.
CAPÍTOL VI. DEL RÈGIM DISCIPLINARI.
Art. 32. Règim disciplinari.
La Junta de Direcció pot sancionar les infraccions comeses pels socis i voluntaris
que incompleixin les seves obligacions.
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Aquestes infraccions, en funció de la seva gravetat, poden anar des d'una
amonestació fins a l'expulsió de l'Associació, segons el que s'estableixi en el
Reglament de Règim Intern, que serà elaborat per la Junta de Direcció.
Contra les sancions acordades per la Junta de Direcció, les persones interessades
hi poden recórrer, davant la primera Assemblea General que es dugui a terme.
CAPÍTOL VII. DE LA LIQUIDACIÓ I DISSOLUCIÓ.
Art. 33. Dissolució:
1. La dissolució de l’Associació tendrà lloc per:
a) Acord de l'Assemblea General Extraordinària convocada per tal fi, amb la
presència de 2/3 parts dels associats i amb la votació favorable de la majoria
absoluta dels associats (meitat més un).
b) Sentència judicial.
c) Les causes previstes en la legislació vigent.
2. En cas de dissolució, tots els bens patrimonials, (econòmics, mobles i
immobles) no es podran repartir entre els associats sinó que s'hauran de
donar a una altra o altres associació/ns sense ànim de lucre. En aquest cas,
tendran prioritat les associacions que tenguin entre les seves finalitats el
voluntariat de Reiki. En els casos en que es tracti de cessions temporals de
qualsevol bé, aquest s'hauran de tornar als seus propietaris.
Art. 34. Liquidació:
Per fer efectiva la dissolució, la Junta de Direcció es constituirà en Comissió
Liquidadora, encarregant-se de satisfer tots els deutes i despeses pendents de
pagament amb el patrimoni de l'Associació, el remanent resultant es destinarà
segons l'art. Anterior.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Disposició addicional primera.
En cas de dubte aquests Estatuts s'interpretaran per la Junta de Direcció d'acord
amb el seu fi i els seus objectius.
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Disposició addicional segona.
Podran establir-se reglaments interns per desenvolupar les matèries més
complexes o per millorar l'organització de l'Associació. En tal cas es redactaran per
la Junta de Direcció i s'aprovaran per l'Assemblea General. En cap cas podran ser
contraris a aquests Estatuts ni a la normativa legal vigent.
Disposició addicional tercera.
L'Associació de Voluntaris de Reiki de Mallorca es reserva el dret d'admissió de
socis i voluntaris. En aquest cas la denegació de la sol·licitud serà motivada.
Disposició final.
Aquests Estatuts entraran en vigor en el moment de la seva aprovació per
l'Assemblea General Extraordinària convocada per tal fi.
Les modificacions estatutàries, es comunicaran immediatament davant l'organisme
públic competent amb la matèria.

A Palma de Mallorca, a 21 de novembre de 2010
President

Vicepresidenta

Gabriel Balle Cabot

Catalina París Botey

Tresorera

Secretària

Margarita Torres Tur

Yolanda Vega San Martín
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