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CAPÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

El/La/L'

02 09 76

"CLUB BÁSQUET PARETS"
és una entitat privada constituida en dat;<
, formada per persones físiques, amb personalitat jurídica propia i capacitat d 'obrar, que té com a objecu u

el foment , el desenvolupament i la practica continuada de l'activitat física i esportiva sense finalitat de lucre.
L 'acuvitat esportiva principal de l'entitat és de caracter federa t.

Article 2
, carrer _ L_Iu
_i_s_C
_ o_m__p'-a_n
_y:. .__,_
s
El domtctli social s'establetx a la localitat de
PARETS DEL VALLES
. núm. s/n
, tel.
93562520§ CP 08150 .
En cas de variactó es cornumcara al Registre d' enti tats esponives de la Secretaria General de l 'Espon .

---Article 3

El/La/L' _ _ _ _"C=L,_,U""'B~B=«A
_,_·S~Q,.,U=E'-'-T-'P
'-'A,_,_R_,E=-T_,_,.S:...."______________ té com a pri nctpal rnodalitat o dt sciplin;,
esporu va la de
basguetbol
i s'afiliara a la Federació Catalana de _ _ ___,B=A-"S=Q....,U""E'=-'-T...,B~O=L_____
El/La/ L'
"CI 118 BÁSQI JET PAREIS"
mclou tarnbé les rnodahtats o dtsctpline~
esponi ves de - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - -- - - - -- -- A tal efecte funcionaran les seccions esponives corresponents. En el suposit de practica federada d 'aquestes modalitats o dtsctphncs 1 ell!Jt;,
s 'afiliara a les federacwns catalanes corresponents, la qual cosa haura de comunicar-se al Registre d 'entitats esportt vcs.
La JUnta dtrecuva podra acordar la creació de noves seccions pera la pract1ca d 'al tres modahtats o dJ SClplm e~ csponives. Tal dec1s:ú
1a u ti cada per l'assemblea gene ral de l'cmnat 1 comurucada al Registre d 'e ntitats esportives

~ cr

Article 4

Sens perJud tcl que la seu soc1al 1 l'arnbn pnnctpal d 'actuac16 radiqum a
PARETS DEL VALLES
les activttats físiques i esportives no queden subjectes a un ambu territori al deterrninat.

Article S

El func10narnem de l'entitat esporuva es regeix per principis democratics i representatius,
general.

1

la sobtrarua plena resideix en l'assemblt

L'entttat es regetx per la Llet 811988 de l'esport de Catalunya, per altres disposiciOns que la desplegum, pel Decret 145/ 1991 , de 17 ll
JU ny 1 pel Decret 96/1995, de 24 de mary. Es regeix, tarnbé, pels seus estatuts i pels reglaments de desplegament aprovats per I ' A~se m ble
General. Subsidiariamem, són d 'aplicació les norrnes reguladores de la federació catalana a la qual esta afiliada per la modalitat o dJs<:tphn
pnncipal.

CAPÍTOL SEGON: DELS SOCIS

Article 6

Són socis de 1'entitat les persones físiques que havent sol.licitat 1'admissió mitjanyant el procedirnent estatutari han estat acceptades pe1
la junta directiva. Els socis podran ser de les classes següenlS: numeraris, d 'honor i aspiranlS.
l.

Són socis nurneraris lotes les persones majors d 'edat que satisfacin la quota social establerta.
Seran socis d 'honor, aquelles persones a qui 1'assemblea general confereixi aquesta distinció, i tindran un Uoc de preferencta en eb
actes oficials de l'entitat.
Els menors de divuit anys seran qualificalS coma socis aspiraoLS i tindran dret a l'ús de les instal.lacions socials mitjanyant la quot
que fixi l'assemblea general i passaran automaticanlent a ser socis numeraris en cornplir la majoria d ' edat.
La junta dtrccuva pot proposar la crea ció d 'altres ltpu~ de socis, l'aprovació deis quals, 1 les condtcions perl es quals s' hagm de reg11

2.
3.

4.

S.

..

6.

correspondra a la decisió de l'assemblea general.
L'expedient d'ingrés d'un soci consistira basicament en un escrit de sol.licitud, ambles dades personals del soci.
En cas d 'incompliment de les obligacions de soci es podra acordar amb caracter temporal, la suspensió de la condició de soci, J;¡
qua! cosa caldra que sigui notificada al soci amb especifícació deis recursos contra aquesta decisió.
La condició de soci sera recuperada quan quedin restablertes les condicions incomplertes.
La condició de soci es perd :
a)
Per voluntat propia comunicada formalment per escrit a la junta directiva.
b)
Per acord de la junta directiva basal en faltes de caracter molt greu, amb audiencia previa a 1'interessat i la corresponent
incoació d'expedient disciplinan.
Els socis numeraris tenen els drets següents:
a)
Participar amb veu i vot a 1'assemblea general.
b)
Ser electors i elegibles per als carrecs deis organs de govern de l'entitat.
e)
Participar i gaud ir de les activitats esportives, recreatives i culrurals organitzades per J'entitat.
Són obligacions deis soc1s numeraris:
a)
Abonar les quotes d 'entrada, periodiques, derrames o qualsevol altra que estableiXJn els organs de representació o de govern
b)
Complir els estaruts de 1'entitat, els reglaments interns i els acords deis organs de represemació o de govern adoptats validamem
en 1'amb1t de les se ves competencies.
e)
Contribui r a l compliment de les activitats de l'entitat, tant esportives com de partic1pació en els organs directius, consultiu~
o de govern, quan esca1gui.
d)
Facilitar un domicili 'per al lliurament de les comunicacions de 1'entitat i notificar els canvis d 'aquesta adreya.

CAPITOL TERCER: ÓRGANS DE REPRESENTACIÓ, DE GOVERN 1 D'ADMINISTRACIÓ

Article 7
l.
Els organs de representació, govern i adrninistració seran:
a)
L'assemblea general
b)
La junta directiva
2.
L 'assemble<i general és 1'organ superior de govern del cluh esponiu, 1 els seus acords són '1nculanrs per a tots els soc1' i per a '
JUnta directiva.
3.
Jmegren 1'assemblea general tots els socis numeraris majors d 'edat que no tinguin suspesa la cond1ció de soci en el moment de J.
convocatoria.
4.
L 'assemblea general pot ser ordinaria o extraordinaria. És ordinaria 1'assemblea que precepuvament s'ha de dura terme un cop
1'any per cone1xer i aprovar, coma núnim, les materies següents: memoria de les activitats realnz.ades, liquidació de 1'exerCici ven~·L1
i pressupost per a 1'exercici economic següent.
Són extraordinaries totes les al tres assemblees que es convoquin en el curs de 1'exerc1C1.
5.
L'assemblea general, a més de les competencies esmentades al punt anterior, té competencia especial en les materies següems:
a)
Fixació de la quamia de les quotes ordinaries i d 'entrada, llevat que la modificació ungu1 únicament la finalitat de restabhr t
seu valor, i amb aplicació ·com a maxim del percentatge de variació de 1'índex general de preus al consum (IPC), des dt
1'última modificació.
b)
Establiment de quotes extraordinaries o derrames.
e)
Adqmsició, venda o gravamen deis béns mobles o immobles de l'entitat el valor deis quals excedeixi del 20% del pressupo'
anual de 1'exercici.
Regim d1sciphnari.
d)
e)
Propostes que la junta directiva acordi sotmetre a l'assemblea.
t)
Propostes que els socis vulguin presentar a 1'assemblea, sempre que tingui el supon del S% deis socis numeraris de 1'enuta
g)
Modificac1ó deis estatuts.
h)
Proposta de fusió o segregació de 1'entitat.
i)
Dissolució de 1'entitat.

Article 8
1.

La convocatoria de les assemblees s'ha de fer per acord de la junta directiva, a instancia propia o a petició deis socis. En aquest últ111
suposit, sempre que el tema proposat per a la seva deliberació no es refereix.i a una qüestió ja tractada i resolta pe! propi orga1
assembleari en els últims sis mesos anteriors a la data de la sol.licitud, es tindra 1'obligació de convocar-la si ho dema.nen un núnin
d 'un 10% deis socis numeraris. Des del di a que la junta directiva rebi la sol.licitud en forma deis socis fins a la convocatoria d
1'assemblea no poden passar més de 30 di es.
.•

2.

3.
4.

.,

Les assemblees generals restaran validament constituldes en primera convocatoria quan hi concorrin la meitat deis seus membres ,
i en segona convocatoria amb indepe ndencia del nombre d'assistents. Entre la primera i la segona convocatoria han de transcórrer
30 minuts.
Els acords s'han de prendre per majo ría deis presents en el moment de la votació, excepte en aquel! es materies en que s'hagi previsl
una maJona qualificada .
L'assemblea general sera presidida per una mesa integrada pel president i els altres components de la junta directiva, i acruara com
a secretan qui ho sigui de 1' entitat.

Article 9
1.
La junta directiva és l'organ de govern de l'entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les seves activitats esporuves.
com també gestionar-ne el funcionament.
La 1unta directiva esta formada per un nombre de membres no inferior a cinc ni supenor a vint-i-un. Formaran part de la JUnt<•
2.
directiva un presiden!, un vice-president, un secretari, un tresorer i els vocals que calguin, que hauran de reunir coma mínim eb
requisits següents: ser majors d'edat civil i no tenir suspesa la condició de soci al moment de la convocatoria .
Correspon al presiden!: la representació legal de l'entitat, I al vice-president substituir el president en cas d 'absencia, vaca m o
3.
mala! tia .
El tresorer és el dipositari de l'entitat, i li correspon signar els rebuts, autoritzar els pagaments I portar els llibres de comptabiht.at
4.
sens perJudici de les competencies que puguin correspondre al president i al secretari de l'entitat. Ha de formalitzar durant el primer
mes de cada any, el balans: de situació i els comptes d'ingressos i de despeses, que s'han de posar en coneixement de tots els socis
El secretan ha d'encarregar-se de l'arxiu de la documentació, de redactar els docurnents que afectin la marxa adrnirustrauva de
5.
l'associaCIÓ esportiva I portar el llibre de registre d 'associats i el llibre d 'actes.
L'adscripció deis carrecs de junta directiva, llevat el de president, s 'ha de fer entre els socis que integren la junta, deixant-ho a lét
6
decisió del president.
És competencia de la junta directiva: l'admJSSIÓ, suspensió o perdua de la qualitat de soci; la convocatoria de les assembleel., ¡.,
7.
convocatoria d 'elecc10ns per proveir els carrecs de la junta dtrectiva; la presentació a l'assemblea general de !'informe o la memon ...
sobre les activitats de l'entitat, de la liquidació de l'exerciCI economic amb el balans: i el compte de resultats , i el pressupost i 1;,
programaciÓ per a l'exercici següent.
R.
L'elecciÓ deis membres de la junta dtrecuva s'ha de realitzar per un període de 4 anys. Tots els carrecs directius són reelegibles sen.'<
IImitaCIÓ temporal I les renovacions són totals.
Els membres de la junta direcuva són responsahlts de lil seva actuaCIÓ davant l'assemblea generill.
En cap cas poden terur compensació economJca.
La JUnta ha de ser convocada pel seu prestdent, a Iniciauva propia o a peticiÓ d'un ters: deis seus membres, i com il mínJm s 'h:1 th
realnz.ar una reunió per tnmestre. Restara vahdament constltu.lda quan hJ siguin presents la meitat cels membres que la compone n
Els acords de la junta directiva s'han d 'adoptar per maj ona simple deis membres presents.
Correspon al secretari d 'estendre acta de les reunions de la junta directiva.
Qualsevol membre de la junta directiva pot exigir que quedi reflectit a !'acta el vot en contra que puguin emetre contra un acord •
la.seva explicació de vot, de forma succinta.

Article lO
Contra els acords presos pels organs de representació, govern I adrninistració, llevat els de matena disciplinaria relatius a la conduCI<
esporuva, es pot interposar recurs davant l'auwritat judicial en el terrnini de quaranta dies següents a la data de la seva adopciÓ.

C APÍTOL QUART: PROCEDIMENT ELECTORAL

Article 11
Els membres de la junta directiva s 'han de proveir mitJanyant sufragi lliun¡, directe, igual i secret entre els seus socis amb dret a , ot.

Article 12
Són electors i elegibles els socis numeraris amb les condicions següents: ser roajors d'edat i no tenir suspesa la condició de soci en el
moment de la convocatoria o en el temps de presentació de les candidatures.

Article l3
El procedimenl electoral s'ha d 'ajustar a les fases segl.ients:

3

1.

2.
3.

Convocatoria de les eleccions i constitució de la junta electoral, i aprovació del cens electoral.
Presentació i proclamació de candidatures.
Realització de l'elecció, l 'escrutini i la proclamació deis guanyadors. Entre el dia de la convocatoria de les eleccions i el dia de l.
reahtzació ha de transcórrer un mírum de 30 dies habils 1 un maxim de 60.

Article 14
La convocatoria d'eleccions correspon a la junta directiva. L'acte de les votacions pot fer-se coincidir amb una assemblea general o h
realnzar-se mdependenunent.

Article 15
La convocatona d 'eleccions per firtalitzac1ó natural del mandat ha de fer-se dins els darrers 6 mesos de vigencia i sempre amb 1'antelac1 ·
necessaria perque 1'elecció es faci abans que es clogui el manda t.

Article 16
La JUnta d1rectiva ha de fer pública la convocatoria d 'eleccions mitjan9ant l'anunci en un dian d 'amplia difusió a la localitat del dom1 c
de 1'enlltat, o per tramesa directa als socis, i, en tot cas, s'ha de fer pública al tauler d'anuncis de 1'entitat. Igualment, s'ha de comuni c
a la federac1ó catalana de 1'activitat esport1va principal de l'entitat.

Article 17
La convocatona que anuncilles eleccions ha d 'informar almenys del seguent: nombre de llocs que cal proveir, carrecs, condicions per ~~
elector 1 cand1dat, di a i lloc del sorteig per a la des1gnació deis components de la junta electoral, terminis d 'exposició del cens elector.
1 reclamacJOns, terrnini pera la presentac1ó de candidatures, dia i lloc de les eleccions i temps d'obertura del col.legi electoral, 1 forn
d 'acredll.aCJÓ d 'electors.

-\rticle 18

L<t JUllla electoral des1gnada ha d 'estar integrada per un nomhre de 1 mcmbres 1 un nombre 1gual de suplenu,.

Article 19
D1ns els dos d1es següents a la seva desig.nació, els components de la JUnta electoral han de prendre possess16 del carrec 1 consutu1r
torrnalmem, 1 elegir-ne el president. Ha d 'actuar com a secretan de la JUnta electoral, amb ve u pero sense vot, el que ho s1gu1 del clu

Article 20
Correspon a la junta electoral: coneixer i resoldre les reclamacwns durant el procés, l'admiss1ó 1 el refús de les candidatures 1 proclam ..
les, dec1d1r mcidents i, en general, conet:<:er i resoldre les reclamacions que presentin els socis o candidats, i publicar i comurucar ,
resultats.

Article 21
Les reclamacJOns davam la junta electoral s'han de fer en un tennm1 mflXlm de 3 dies , després que s'hagi produn el fet ohJc,
u'm1pugnac1ó. La resoluc1ó de la junta, que sera execuuva, s'ha de d1ctar d1ns els 3 dies seglients.

Contra els acords de la JUnta electoral, pot interposar-se recurs davam el comite d'apel.lactó de la federació catalana corresponem
1'acuv1tat esportiva principal de 1'entitat, en el tennini de 3 di es següents a la data de publicació de 1'acord impugnat.

Article 22
Les candidatures ban d'incloure el nom deis socis candidats, encap9alades pel candidata president.

Artícle 23
Si es presenta o fos valida només una úruca candidatura, la JUnta electoral procedira directament a la proclamació deis seus compone 1
com a eleg1 ts per a la junta directiva.
.~

,

.

f

Article 24
Si no es presenta cap candidatura o no és valida cap de les presentades, la junta electoral ho ha de comunicar a la junta directiva o l<1
comiss1ó gestora, órgan que ha de convocar noves eleccions en un termirú max.im de tres mesos.

Article 25
L'acta de proclamactó de la candidatura guanyadora l'ha de comurúcar la junta elecwral rnitjan~ant ceruticació, dins els 3 dies següents
a la JUnta directiva, al Registre d 'entitats esportives 1 a les federacions esportives catalanes a que estigui afiliada l'entitat.

Article 26
Els candidats elegns han de prendre possesstó dins els 5 dies següents a la seva elecció, sense que aquesta ct rcumstancta modifiqu
l'acabament de l mandat natural previst en aquests estatuts rú el comen~ament del nou mandat.

Article 27
El cessament de components de la junta directiva es produeix, SI és el cas, per les causes següents:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Acabament del mandat natural pel qual van ser elegits.
Perdua de la condició de soci de l'entitat.
Perdua de qualsevol de les condicwns per ser elegtt.
Mort o incapacitat que impedeixi 1'exercici del carrec.
Decisió disciplinaria que l'inhabihll per ocupar algun carrec deis organs de govern o representaCIÓ de 1'entttat.
Aprovació d 'un vot de censura.

Article 28
La suspenstó del mandat com a membre de la junta dtrectiva es produeix per les causes següents:
1.

,
3.
4.

Sol. licitud de l'interessat quan h1 concornn ctrcumstancies que ho JUSllfiquin i ho aprovt la JU!ltii .
Suspenstó de la cond1ctó de soc1.
Temps que duri la instrucc1ó d'un exped1ent dtsciplinari a un deis seus componems, si així ho acorda la JUnta d1recuva.
lnhabllitació temporal, acordada per decisió d1sciplinaria.

Article 29
En cas de suspens1ó dirrussió, renúncia o cessament del president, ha d 'exercir les seves funcions el vtce-pres¡dent. En cas d 'abser...
d'aquest, l'ha de substituir el membre de la junta amb més amiguita! coma soci de l'entitat.

Article 30
En cas d 'existir vacants a la junta direcuva perque no s'ha proveil la totalitat deis carrecs a les elecc.ons o pel cessament o susperu; 1•
d 'algun deis seus components, sempre que no afecti el carrec de presidem, es dura a tenne la provis1ó transitoria de vacants, que ha L
recaure sempre sobre socis que tmgum la constderació d 'elegibles peral carrec a proveir. Aquesta prOVISIÓ transitoria es delega a la dec 1 ~ ·
de la junta directiva, que haura de ser rauticada en la propera assemblea general que realnz.i l'entitat
Els carrecs vacants provelts amb aquest procediment, i els designats per ocupar-los, són transitoris, nornés pel temps que resti de mand
al carrec. S'exceptua d 'aquesta nom1a el destgnat per substituir un membre de la junta amb el mandat suspes ternporalment, Jaque en aquc
supostt el mandat del substltut s' ha de hm1 tar al temps de suspenstó del substituH, que es reincorporara acabada la suspensió. Tot aix<
sense que les provisions transitories pugui n alterar el temps natural del maodat deis carrecs previst en aquests estatuts.

Article 31
No obstant el previst en els a rticles 29 i 30, si la dirrússió, renúncia o el cessament deis componeots de la junta directiva es produeix e 1
fonna simultania i generalitz.ada, cal constituir una comissió gestora quan es doni un deis suposits següents:
a) Sempre que les vacants afectin a més del 50% deis components de l'organ directiu; incloent-hi la del president.
o) Quan les vacants afectm a més del 7S% deis membres direcuus, pero no al president.

e) En qualsevol cas, sempre que la junta directiva resti constituida per un nombre de membres inferior a cinc persones.
La comissió gestora té com a finalitat principal convocar eleccions per proveir els carrecs de la junta directiva, la qua! cosa ha de ser e1
el termini mhim de 3 mesas des que s'hagi pres possessió deis carrecs.
s 'exceptua d 'aquesta regulació els suposits en els que la dimissió es produeix per la decisió deis cessants de presentar-se coma candidaL·
en un procés electoral convocat. En aquest cas, si resten a la junta directiva 1/3 deis seus components, la junta es manté amb aquest>
membres sense que calgui p1 oveir les vacants ni nomenar la cornissió gestora; en cas contrari, e ls membres no dimiti ts més els titulars d,
la junta electoral es constituiran en junta provisional fins la finalització de les eleccions.

CAPÍTOL CINQuE: REGULACIÓ DEL VOT DE CENSURA
Article 32
Perque es pugui sol.licitar un vot de censura contra el president de l'entitat, la totalitat de la junta, o qualsevol deis seus membres, cal qu
ho demani per escrit motivat la majoria deis membres de la junta o, com a mínim, el 20% deis socis de l'entitat.
Article 33
Un cop presentada la sol.licitud de vot de censura, dins els deu dies següents s'ha de constituir una mesa de 5 persones forinada per .
membres de la junta directiva designats per aquesta, els dos primers socis signants de la sol.licitud i un delegat de la federació catala n.
corresponent a l'esport principal de l'entitat, que e n sera el president.
Article 34
Un cop comprovada l 'adequació de la sol.licitud per pan de la mesa del vot censura als requisits de l'article 32, la junta directiva ha d
convocar l'acte de la votació, que haura de realitzar-se en un terrnini no inferior a lO dies ni superior a 20 dies. La convocatoria s' haur.
d 'ajustar a les condi cions estatutaries per a la convocatoria d 'assemblees.
Article 35
El vot de censura només el pot acordar la majoria deis 2/3 deis socis assistents a 1'assemblea convocada a l'efecte, i sempre que en 1'a u
de votació hi participio, com a mínim, un 25% del total de membres de pie dret del club.
Article 36
Un cop acordat el vot de censura, el president, la junta directiva o els membres a qui afecti cessaran automati cament, i s aplicara el 1 e~.
de provisió transitoria de vacants corresponent, segons e ls suposits previstos en els arti cles del 29 al 3 1.

CAPITOL SISE: REGIM ECONÓMJC I DOCUMENTAL
Article 37
Regim economic

l.

El patrimoni fundacional de l'entitat resta integrat per les aportacions inicials deis socis fundadors, i és de _ _ _-_ _ __ _
ptes. Igualment, s'incorporen al patrimoni fundacional els béns immobles següents: - - - - - - - - - - - = = - -- --

2.

L'entitat se sotmet a regim de pressupost i patrimoni propi , ambles limitacions legals que corresponguin. L'objectiu principal dt
béns de que disposa és el fornent i la practica de les activitats esponives de l'entitat i les possibles rendes s 'hauran d 'aplicar <1
conservació i e l desenvolupament deis seus objectius socials, sense que en cap moment puguin repartir-se beneficis entre els se
associats i directius.
La junta directiva té les facultats de disposició económica de 1'ent1tat amb el lírn.it del total de despeses previstes en el pressup•
anual , amb una variació maxima d 'un 20%. En el casque calgui superar aquesta quantia s'estableix coma preceptiva la convocatil
d 'una assemblea general per tal que autoritzi el pressupost complementari.
L'assemblea general només pot autoritzar a la junta directiva J'adquisició, el gravamen i l'alienació de béns o acceptar dmer~
credit o préstec durant J'exercici, ñns a un import conjunt que no excedeix.i del 20% del pressupost d'ingressos. Per excedir d 'aquc
lírnit, cal que la proposta sigui aprovada pe r les 2/3 parts deis assistents a l'assemblea. No es pot autoritzar l'emissió de titols c
deute que estiguin garantits per parts alíquotes patrimonials a favor deis socis de l'entitat.
L'ernissió de títols transrnissibles representatius de deute o l'alienació o el gravament de béns immobles el valor deis quals excede1
del 20% del pressupost d'ingressos aprovats per a l'exercici s'han de tractar en assemblea general i ha de ser aprovat per les 2
parts deis assistents.
Quan es tracti de prendre diners a préstec en quantitat superior al 50% del pressupost anual, i també en el suposit d 'ernissió de tíw
de deute, és preceptiu !'informe favorable de la Secretaria General de l'Esport.
El producte obtingut de l'alienació d ' i nstal.lacio~ esportives i deis terrenys e n que es trobin, ha d 'invertir-se íntegrament

3.

4.

5.

6.
7.

.•""'
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J'adqu,sició, la construcció i la miUora de béns de la mateixa aplicació, segons els objectius esportius de l'entitat, llevat que hi hag1
informe favorable de la Secretaria General de l'Esport.

Article 38
Regim documental
1.

2.

Integren el regim documental i comptable:
a) El lhbre d 'actes
b) El llibre de registre de socis
e) Els llibres de comptabilitat
d) Els balanyos i comptes de guanys i perdues i la memoria económica
Els ll ibres d'actes deis órgans de govern i els de comptabilitat s' han de diligenciar davant els organismes administratius corresponems
davam la federació catalana de 1'esport principal de 1'entitat o per diligencia notarial.

CAPÍTOL SETE: REGfM DISCIPLINAR!
Article 39
El regim disciplina ri esportiu s'estén a coneixer les infraccions de les regles de joco competic1ó, de la conducta esportiva o de les
de conducta assoc1ativa.

norm e~

Article 40
La potestat d1sciphnaria confere1x als seus titulars la possibilitat de reprimir o sancionar els socis, esportistes, tecnics i direclius.
Article 41
L 'exerc1c1 de la potestat disciphnaria correspon:
1.
l.

Als JUtges o arbitres durant el desenvolupament d 'un joc, panit o compeuc1ó de ca1re mtern associatiu. Les seves dec1s1ons só,
inapel lables.
A la JUnta d1recuva.

Article 42
1
Contra els acords disc1phnans adoptats en primera 1 única mstanc1a per la junta directiva, es pot interposar recurs:

2.

a)

Davam el comite d'apel.lac1ó de la federació catalana de l'activitat esporuva pnncipal del club, quan es traen de sanc10n
quahficades com a greus o molt greus per infraccions contra la conducta esportiva, en el terrnini mhim de 15 dies hah1!
següents a la notificació de l'acte impugna!.

b)

Davant 1'autoritat jud1cial, quan es t~act i de sanció imposada per infracció de les nonnes de conducta associativa, en el termm
de 40 dies següents a la notificació de 1'acle impugnat.

Per ffillja de reglament de regim intenor, aprovat per la JUnta directi va 1 rauficat per l'assemblea general, s'estableix un regu
llpificat de sancions, així com els procediments d1sciplinaris d 'aplicació i de recursos, de conforrnitat amb la legalitat v1gen:
Subs1d1ariamem és d 'aphcac1ó el regim disciplinari previst en la Llei 811988, de 1'esport.

CAPÍTOL YUITE: REFORMA DELS ESfATUfS l CAUSES D'EXTINCIÓ O DISSOLUCIÓ
Article 43
Els estaruts poden ser modificats o retormats per acord de l'assemblea general convocada a l'efecte mJtjanyanl votació favorab le de tes 2
pans deis socis assistents.
Article 44
L'entitat es pot extingir per resolució judicial, per fusió o absorció en altres associacions o clubs, i per les altres causes previstes e
l'ordenament jurídic vigent.
L'extinció del club per qualsevol causa comporta la cancel.lació, d 'ofici o a instancia de part, de la seva inscripció al Registre d 'ent1 ta1
esportives.
L 'acord de fus1ó o absorció en a!tres associacions o clubs s'ha d 'adoptar, coma mínim, per una majoria deis dos teryos deis socis assistcnl
a 1'assem blea general convocad¡¡ a 1'efecte.
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Excepcionalment, 1'eotitat es pot dissoldre per 1'acord adoptat en assemblea general convocada a 1'efecte per una majoria de 2/3 parts del~
socis ass1stents, i sempre que representin la majoria del total dels socis amb dret a vot.
Article 45
D1ssolta l'ent1tat, el romanent del seu patnmoru social, si n'lu ha, revertira a la col.lectivitat, i a tal efecte s'haura de comurucar aquesl.<l
dJssolucJó a la Secretaria General de 1'Esport, perque acordi la destinació deis béns peral foment i desenvolupament de les acllvltats fisico
esporuves.

Secretaria

Vist-i- plau President

Signat: Ana M.Femández E.

Signat :

DNI: 3806127444-T

DN 1: 35033007-M

Vicen~

Mompart P.
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Només pera diligencies del Registre d'Entitats Esportives
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