NORMES DE FUNCIONAMENT DEL BANC DE TEMPS D’AMMFEINA
I. El BdT es un projecte que funciona sense ànim de lucre. L’entitat
responsable del BdT es l’Agrupació AMMFEINA.
II. El BdT te com a finalitat promoure el intercanvi de temps entre persones
de qualsevol entitat associada a Ammfeina, preferentment d’una
mateixa zona territorial, o amb altres entitats no associades a
Ammfeina, però vinculades d’alguna manera amb la nostra organització
i que obligatòriament s’hagin fet sòcies del BdT.
III. La mesura d’intercanvi es l’hora, amb independència del tipus de servei
intercanviat entre els socis.
IV. Les persones i entitats que es vulguin inscriure en el BdT es
comprometen a utilitzar-lo, oferint i sol·licitant temps, així com acomplir
les normes establertes.
V. Les persones i entitats inscrites en el BdT, hauran d’oferir hores del seu
temps laboral, per realitzar els serveis que els hi sol·licitin, previ mutu
acord entre oferidor i demandant, i al mateix temps demanar el mateix
nombre d’hores per aquells serveis o activitats en les que estiguin
interessats.
VI. Cada persona o entitat inscrita en el BdT serà titular d’un compte
corrent de temps i disposarà d’un talonari que utilitzarà per efectuar el
pagament corresponent, en el moment de rebre temps per un servei
realitzat per altri.
VII. Cada persona o entitat inscrita en el BdT es compromet a comunicar a
la secretaria del BdT el temps utilitzat ( donat i rebut). De la mateixa
manera la secretaria del BdT realitzarà trimestralment un balanç del
temps de cada compte corrent.
VIII. La Secretaria del BdT editarà un Butlletí en el que hi haurà la relació de
serveis disponibles pel intercanvi i que farà arribar electrònicament a
cada soci. Periòdicament el Butlletí serà actualitzat amb els nous
serveis.
IX. La Secretaria del BdT te com a finalitat la promoció i la gestió del
coneixement i el intercanvi entre les persones i entitats inscrites,
fomentant la confiança mútua i augmentant la nostra cohesió social.
X. Les persones i entitats inscrites en el BdT es comprometen a acceptar i
acomplir aquestes normes de funcionament. El incompliment de les
mateixes podria ser causa de baixa.
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XI. La Secretaria del BdT no es fa responsable de la problemàtica que pugui
sorgir en el transcurs d’un intercanvi, però si es compromet a intervenir
mitjançant la mediació entre les parts per a la resolució del conflicte.
XII. Els usuaris del BdT i la pròpia Secretaria es comprometen a guardar la
màxima discreció sobre el contingut dels intercanvis, si així ho ha
decidit ambdues parts.
XIII. El soci del BdT cedeix els drets d’imatge a la Secretaria del BdT, per la
utilització de fotos i vídeos realitzats en el transcurs dels intercanvis i/o
reunions per a publicar-les en butlletins, webs, etc, sempre hi quan el
soci no ens digui el contrari. Tanmateix, la Secretaria es compromet a
sol·licitar el vist i plau corresponent de qualsevol imatge que desitgi
publicar.
XIV. Tot i que la Secretaria del BdT vetllarà per la qualitat dels serveis
intercanviats, no es podrà instar cap reclamació formal atès que es
tracta d’intercanvis de bona fe per ambdues parts.

Sant Boi de Llobregat, 2010-09-09
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