CAPITOL I: DISPOSICIONS GENERALS
Article Primer: El Club de Tennis La Bisbal d’Empordà, és una associació privada amb personalitat jurídica
i capacitat d’obrar, que té com a objectiu el foment, el desenvolupament i d’acord amb el disposat als
articles tercer i quart dels presents Estatuts.
L’activitat esportiva principal de l’entitat és de caràcter federat.
Article segon: El Club de Tennis la Bisbal d’Empordà, és una associació esportiva organitzada, formada
per persones físiques, sense finalitat de lucre. El règim intern s’adequarà als principis de representativitat i
al d’organització democràtica.Article tercer: El Club, afilitat a la Federació Catalana de Tennis, practicarà com a principal modalitat
l’esport de tennis.
Article quart: El Club, endemés de l’esport del tennis, afavorirà també la pràctica i l’ensenyament de la
natació, sense que aquest esport tingui caire competitiu, ni estigui inscrit forçosament a la Federació
corresponent.
La Junta Directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d’altres modalitats
esportives. A tal efecte es crearan les seccions esportives adients que, tanmateix, es podran o no
adscriure a les federacions esportives catalanes corresponents. Tal decisió haurà de ser comunicada i
ratificada per l’Assamblea General del Club.
Article cinquè:El domicili social es fixa a La Bisbal, carretera Castell d’Empordà s/n, C.P 17100, i en cas
de variació es comunicarà al Registre d’Entitats Esportives de la Secretaria General de l’Esport, i a la
Federació corresponent.
Sens perjudici que la seva seu social i l’àmbit principal d’actuació radiquin a les instal.lacions del Club, a la
adreça esmentada, les activitats físiques i esportives del Club no estaran subjectes a un àmbit territorial
determinat.
El Club guadeix del local i instal.lacions pròpìes següents:
– Local social de dues plantes: planta baixa amb secretaria, vestidors homes i dones, sala de peses i sala
de màquines i magatzem, i la planta primera,amb Bar-Restaurant i terrasses.
– Sis pistes de tennis
– Una zona de bany amb jardins i piscina.
– Construccions auxiliars per dipòsit i pou d’aigua, màquines i filtres de la piscina, caseta metàl.lica.
– Zona d’aparcament.
Totes les construccions i instal.lacions, en un mateix terreny en l’adreça del domicili social.
Article sisè: El funcionament del Club es regirà per principis democràtics i representatius i la subirania
plena residirà en l’Assemblea general.
El Club es regirà per la llei 8/1988 de l’Esport, de Catalunya, per altres disposicions que la despleguin, pel
Decret 145/1991 de 17 de juliol, i totes les disposicions legals que siguin d’aplicació. També es regirà pels
seus Estatuts i pels reglaments interns de desplegament aprovats per l’Assemblea general.
Subsidiàriament, li seran d’aplicació les normes reguladores de la Federació Catalana de Tennis.Que en
cas que, d’acord amb el previst a l’article quart, es practiqui algun altres esport federat, les seccions

corresponents respectaran les normes de les seves federacions esportives en la mesura que siguin
compatibles amb l’anterior.
En tot cas, l’anterior règim jurídic s’adequarà a l’ordenament jurçidic, general i específic vigent.

CAPITOL II: DELS SOCIS
Article setè: seran socis del Club, les persones físiques que reunint les condicions assenyalades en
aquests Estatutsi havent sol.licitat l’admissió mitjançant el procediment reglamentari, siguin acceptades
per la Junta Directiva.
El nombre de socis serà il.limitat. La Junta Directiva podrà suspendre, nogensmenys, l’admissió de nous
socis quan així ho exigeixin raons d’aforament o de capacitat física de les instal.lacions.
Els socis podran ser de les classes següents: numeraris, honoraris, protectors i aspirants.
Article vuitè: seran socis numeraris aquelles persones majors d’edat que havent sol.licitat i obtingut
l’ingrés al Club amb tal caràcter, estuguin al corrent del compliment de les seves obligacions socials.
1.- Drets
Els socis numeraris gaudiran de la plenitud dels drets com a soci, que amb caràcter enunciatiu, seran els
següents:
a) participar amb veu i vot a les Assemblees del Club, en les condicions establertes per a l’exercici
d’aquest dret.
b) ser electors i elegibles pels càrrecs dels òrgans de govern, i consultius i participatius del Club, en les
condicions establertes per l’exercici d’aquest dret.
c) participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives, culturals o de qualsevol altra mena que el
Club tingui establertes o s’organitzin a favor dels seus socis, d’acord amb els Estatuts, les normes o
reglaments interns aprovats vàlidamnet pels òrgans de govern o representació del Club.
d) conèixer les activitats del Club i examinar la seva documentació, prèvia petició raonada a la Junta
Directiva.
e) exposar lliurement les seves opinions a l’àmbit del Club.
f) separar-se lliurament del Club.
2.- Deures
Seran els següents:
a) contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques del Club mitjançant les aportacions ordinàries o
extraordinàries que estableixin els Estatuts o acordin vàlidament els òrgans de govern, en l’àmbit de les
seves competències, en forma de quotes d’entrada, periòdiques de manteniment, derrames o qualsevol
altra que es pugui establir específicament per a l’utilització d’instal.lacions o serveis, o per l’assistència a
les manifestacions o competicions esportives que organitzi el Club, o en les que participin els seus
esportistes o equips.
b) complir els estatuts del Club, els reglaments interns, i els acords dels òrgans de govern o de
representació, adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves respectives competències.
c) contribuir al compliment de les activitats del club tant esportives, com de participació en òrgans
directius, consultius o de govern, quan estigui.

d) facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions del club i notificar els canvis d’aquesta
adreça.
3.- Situacions especials
Socis numeraris excedents: els socis numeraris qui amb motiu de la prestació del servei militar, canviïn de
residència o altre anàloga que els impedeixi l’exercici dels seus drets i deures socials, podran sol.licitar de
la Junta Directiva passar a la situació d’exedència, amb l’exenció temporal del pagament de les quotes
ordinàries durant el temps en què romandrin en tal situació, que no podrà passar de cinc anys.
Recuperaran l’exercici dels drets i deures propis de la condició de soci numerari al cessar la causa que va
motivar el pas a la situació d’exedència, però hauran d’abonar les quotes extraordinàries i derrames que
hagin pagat la resta de socis durant l’esmentat termini de temps, destinades a inversions permanents del
Club, o al compliment dels objectius socials o d’obligacions davant de tercers.
Socis numeraris jubilats:l’Assamblea General podrà acordar l’establiment d’una quota ordinària reduïda,
per als socis numeraris que arribin a l’edat de 65 anys i acreditin tenir una antiguitat al CLub de, almenys,
cinc anys com a soci numerari, així com la bonificació que s’acordi sobre les quotes extraordinàries o
derrames que puguin establir-se.
Article novè: seran socis honoraris aquelles persones als qui l’Assamblea GEneral conferixi aquesta
distinció en virtut dels seus mèrits. El títol de soci honorari donarà al seu titular el dret a ocupar un lloc de
preferència als actes oficials del club o a ser mencionat com a tal distinció.
La condició de soci honorari serà compatible amb les altres categories de socis.
Article desè: seran socis protectors, aquelles persones que en atenció a les aportacions econòmiques
voluntàries al Club, contribueixin d’una manera especial al seu manteniment o al compliment dels fins
socials.
Article onzè: seran socis aspirants els menors de divuit anys que siguin admesos com a tal, pagant el preu
de títol corresponent. Tindran dret a l’ús de les instal.lacions socials mitjançant el pagament de les quotes
de manteniment. Passaran automàticament a ser socis numeraris en complir la majoria d’edat.
Article tretzè: per a ser admés com a soci a qualsevol de les modalitats (excepte quan es tracti de soci
honorari), serà necessari:
a) tenir l’edat i condicions assenyalades en els estatuts per a cada modalitat.
b) sol.licitut per escrit adreçada a la Junta Directiva, avalada per dos socis numerarisen els casos de
tractar-se de socis numeraris o socis aspirants.
c) satisfer la quota d’ingrés corresponent corresponent, quan es tracti de socis numeraris i aspirants.
d) acceptar i obligar-se a complir els estatuts socials i totes les altres normes d’obligat compliment; o per
part del seu representant legal, si escau.
Article catorzè:la condició de soci es perd:
a) per voluntat pròpia
b) per falta de pagament de les quotes socials dintre del termini que assenyali l’Assemblea General o, en
el seu cas, la Junta Directiva, i en les condicions que es fixin. En aquest supòsit, es requerirà formalment
el pagament al soci i, si no és atès aquest requeriment, es procedirà a donar-lo de baixa. En aquest cas,

el soci perderà el títol, tant jurídica com econòmicament.
c) per acord de la Junta Directiva, basat en falta de caràcter molt greu, prèvia la instruccció del
corresponent expedient, amb audiència de l’interessat.
d) en cas d’incompliment de les obligacions socials per part d’un soci, la Junta Directiva podrà acordar en
forma temporal la suspensió de la seva condició de soci, la qual podrà ser recuperada quan quedin
restablertes les obligacions incomplides. La suspensió serà comunicada a l’interessat.

CAPITOL III: ÒRGANS DE GOVERN, ADMINISTRACIÓ
I REPRESENTACIÓ
Article quinzè: els òrgans de govern , administració i representació del Club són: Assemblea General i la
Junta Directiva.
Assemblea General
Article setzè: l’Assemblea general és l’òrgan superior de govern del Club. Serà integrada per tots els socis
numeraris amb una antiguitat mínima d’un any i no tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la
convocatòria. Els seus acords són vincultats per a tots els socis i per a la Junta Directiva.
Article dissetè: l’Assemblea general pot ser ordinària o extraordinària.
És ordinària l’Assemblea que preceptivament s’ha de celebrar un cop a l’any per a tractar i decidir, com a
mínim, sobre les matèries següents:
a) informe o memòria de les activitats del club en l’exercici vençut.
b) liquidació de l’exercici econòmic vençut amb el tancament del balanç i compte de resultats.
c) pressupost per a l’exercici econòmic següent.
S’haurà de celebrar Assemblea general extraordinària per a tractar i acordar sobre les matèries següents:
a) fixació de la quantia de les quotes ordinàries i quotes d’entrada, llevat que la modificació tingui
únicament la finalitat de restablir el seu valor, i amb aplicació com a màxim del percentatge de variació de
l’índex general de preus al consum, des de la última modificació.
b) establiment de quotes extraordinàries o derrames.
c) adquisició, venda o gravàmen dels béns mobles o inmobles del club el valor dels quals excedeixi del
20% del pressupost anual de l’exercici.
d) pendre diners a prèstec i emissió de títols representatius de deute.
e) règim disciplinari.
f) alineació de béns inmobles.
g) propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a l’Assamblea.
h) propostes que els socis vulguin presentar a l’Assamblea General, sempre que tinguin el suport de,
almenys, el 5% dels socis numeraris del club.
i) modificació del s estatuts.
j) proposta de fusió o segregació del club
k) dissolució del club
l) qualsevol altre matèria no reservada a l’Assamblea GEneral Ordinària.
m) precs i preguntes

Article divuitè: la convocatòria de l’Assamblea s’ha de fer per la Junta Directiva a decisió pròpia, o a
petició d’un 10%, com amínim, del socis numeraris del Club. Des del dia en què la junta Directiva rfebi la
sol.licitut en forma dels socis que la demanin i la seva convocatòria, no poden passar més de treinta dies.
Si la Junta Directiva no convoqués l’Assamblea, la Federació Catalana de Tennis , a petició de qualsevol
dels socis sol.licitants, podrà requerir a la -junta per a què ho porti a terme. De no fer-se dintre del terme
que s’assenyali, la Federació Catalana de TEnnis podrà nomenar discrecionalment els membres de la
mesa que siguin necessaris amb la facultat de convocar directament als socis a l’assemblea. Tot això amb
independència de la responsabilitat disciplinària que es pugui derivar per als membres de la Junta
Directiva per l’incompliment de l’establert en aquest article.
Article dinovè: les assemblees generals restaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan
concorrin la meitat dels seus membres, i en segona convocatòria qualsevol que sigui el nombre
d’assistents. Entre la primera i segona convocatòria haurà de transcórrer treinta minuts.
Article vintè: l’assemblea general serà presidida per una mesa constituïda pel President, que dirigirà els
debats, i els altres components de la Junta Directiva. Actuarà com a secretari el del club o el qui el
substitueixi, el qual ha d’aixecar acta de la reunió. Si es produissin circumstàncies que alteressin de
manera greu l’ordre, o fessin impossible la realització o la continuïtat de l’assembles, la mesa podrà
suspendre-la. En aquest cas haurà de preveure i comunicar a l’assemblea la data de la seva represa, que
s’haurà de fer en un termini no superior a 15 dies.
Article vint-i-unè: els acords de l’assemblea s’han de pendre per majoria simple dels presents en el
moment de la votació o decisió, excepte a les matèries a què es refereixin els apartats g), j), k) i l) de
l’article dissetè, que precissaran dels vots favorables de les dues terceres parts dels assistents a la reunió.
Article vint-i-dosè: l’acta, que es pot aprovar per la pròpia assemblea o la següent que es realitzi, o pels
interventors que designin la mateixa assemblea, els quals hauran de signar l’acta juntament amb el
President i el Secretari.
Junta Directiva
Article vint-i-tretzè: la Junta Directiva és l’òrgan de govern del Club que te la funció de promoure, dirigir i
executar les activitats esportives del club i gestionar el seu funcionament, d’acord amb l’objecte social i els
acords de l’Assembles General.
Serà escollida per l’Assemblea General de socis, d’acord amb el procediment establert en aquests
Estatuts.
Estarà integrada per un nombre de membres no inferior a set ni superior a quinze, un dels quals tindrà la
qualitat de President, que ostentarà la representació legal del Club.
Les diferents seccions esportives hauran d’estar representades en la Junta Directiva mitjançant el
corresponent vocal, escollit junt amb amb la resta de membres de la Junta Directiva a través dels
corresponent procés electoral.
Entre els membres de la Junta podran ser elegits els Vice-Presidents que calguin, en nombre no superior
a tres. TAmbé seran designats el tresorer. TAmbé seran designats el Tresorer i el Secretari amb les
funcions que més endavant s’expressen.

Per a ser membre de la Junta Directiva s’han de reunir els següents requisits:
a) ser major d’edat civil
b) tenir una antiguitat mínima d’un any com a soci
c) no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el moment de ser presentada
la candidatura per l’elecció.
Article vint-i quatrè: els membres de la Junta Directiva seran elegits per un termini de quatre anys i podran
ser reelegits. La reelegibilitat no restarà subjecta a cap mena de limitació temporal. Les renovacions seran
totals.
L’adscripció dels càrrecs entre els membres de la Junta Directiva seran determinats adscribint-los
directament al compondre la candadatura que es presenti a les eleccions.
Article vint-i-cinquè: correspon a la Junta Directiva, la competència, sobre totes aquelles matèries i
qüestions que exigeixin les funcions executives, directives, administratives i de gestió, no reservades
expressament a l’Assamblea General de socis.
De manera especial correspon a la Junta Directiva:
a) l’admissió, suspensió o pèrdua de la condició de soci
b) convocar per mitjà del seu President les Assemblees Generals dels socis
c) la convocatòria de les eleccions per a proveïr els càrrecs de la Junta Directiva
d) la presentació a l’Assemblea finalitzat l’exercici, de la memòria de les activitats del Club, de la liquidació
de l’exercici econòmic amb el balanç i el compte de resultats, i el pressupost i la programació per a
l’exercici següent
e) la creació de comissions, grups de treball, juntes consultives o qualsevol altre òrgan que participi i
col.labori amb la Junta Directiva en les activitats que li corresponen.
Article vint-i sisè: els membres de la Junta Directiva són responsables de la seva actuació davant de
l’Assemblea General. No rebran cap compensació econòmica per l’exercici del seu càrrec.
Article vint-i setè: la Junta Directiva es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre. La convocatòria és
atribució del seu President. En nombre d’un terç, els membres de la Junta estan facultats per a exigir la
convocatòria, que en aquest cas, s’haurà de realitzar dintre dels set dies següents a la seva petició. De no
ser convocada dins de l’expressat termini podrà convocar-la el membre de la Junta de més edat dels
sol.licitants.
La cel.lebració de la Junta serà notificada als seus membres amb una antelació, com a mínim, de dos
dies. Nogensmenys, la Junta Directiva podrà construïr-se en qualsevol moment vàlidament, sense
necessitat de prèvia convocatòria, si estant reunits tots, acorden la celebració.
Article vint-i -vuitè: la Junta Directiva restarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents, almenys, la
meitat dels membres que la componen.
Els acords de la Junta Directiva, s’han d’adoptar per majoria dels seus membres presents, sense perjudici
que per disposició legal sigui exigida una majoria qualificada per a decisions concretes. Cada membre de
la Junta Directiva tindrà un vot.

El Secretari haurà d’aixecar acta de les reunions de la Junta Directiva. Els membres de la Junta Directiva
podran exigir que quedin reflectits a l’acta, el vot en contra que puguin emetre contra un acord i la seva
explicació de vot de forma succinta.
Del President
Article vint-i-novè: correspon al President , la representació legal del Club. Actuarà en nom del Club,
executarà els acords de l’Assamblea General i de la Junta Directiva i tindrà cura del compliment dels
objectius socials. En el cas d’absència, malaltis o qualsevol altra que l’impedeixi l’exercici de les seves
funcions, serà substituït pel Vice-President o pel primer Vice-President que sigui en numero d’ordre, si n’hi
ha més d’un. Presidirà les sessions de l’Assamblea General i de la Junta Directiva, i mantindrà l’ordre,
concedint i retirant, en el seu cas, la paraula als que intervinguin a les sessions.
Del Tresorer
Article trentè: el Tresorer, serà el dipositari del Club, i signarà els rebuts i autoritzarà els pagaments de
forma mancomunada amb el President i portarà els llibres de comptabilitat, sense perjudici de les altres
competències que puguin correspondre al President i al Secretari de l’entitat. Formalitzarà durant el primer
mes de cada any un balanç de situació i els comptes d’ingressos i despeses, que es posaran en
coneixement de tots els associats en l’Assemblea General ordinària de cada any.
Del Secretari
Article trenta-unè: el Secretari tindrà cura de l’arxiu de la documentació, redactarà quants documents
afectin a la marxa administrativa del Club i portarà el Llibre de Registres d’Associats. Actuarà com a
secretari en les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva i portarà el llibre d’actes.
Article trenta-dosè: el cessament dels components de la Junta Directiva es produeix, en tot cas, per les
causes següents:
a) per l’acabament del mandat natural pel qual van ser elegits
b) per la pèrdua de la condició de soci del Club
c) per la pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegit
d) per mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec
e) per decisió disciplinària executiva que l’inhabiliti per ocupar algun càrrec dels òrgans de govern o
representació del Club.
f) per aprovació d’un vot de censura
Article trenta-tresè: la suspensió del mandat dels membres de la Junta Directiva es produirà per les
causes següents:
a) per sol.licitud de l’interessat quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la Junta
b) per la suspensió de la condició de soci
c) pel temps que duri l’instricció d’un expedient disciplinari a un dels components, si així s’acorda per la
Junta Directiva.
d) per inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària
Article trenta-quatrè: en el cas de cessament o suspensió dels membres de la Junta Directiva, els càrrecs
vacants es proveïran de la següent manera:

1) quan es tracti del President, ocuparà la vacant el primer Vice-President
2) quan es tracti de la resta de membres de la Junta Directiva, la provisió transitòria de vacants, que ha de
recaure sempre sobre els socis que tinguin la consideració d’elegibles per al càrrec a proveir, i només pel
temps que resta de mandat al càrrec es delega a la Junta Directiva i la decisió haurà de ser ratificada en
la propera Assemblea General.
Article trenta-cinquè: si la dimissió, renúncia o cessament dels components de la Junta Directiva es
produeix en forma simultània i generalitzada, i afecta a més del 50% dels components, incloent-hi el
President, – llevat del cas previst de l’article trenta-sisè d’aquests Estatuts – es constituirà una comissió
gestora, la composició de la qual ha de ser d’un nombre de membres no inferior al 50% del total dels de la
Junta Directiva. El nomenament dels seus components, serà per la Federació Catalana de Tennis i haurà
de recaure sobre socis que tinguin la qualitat d’elegibles.
La comissió gestora tindrà com a finalitat principal convocar eleccions per a proveir els càrrecs de la Junta
Directiva, la qual cosa ha de ser en el termini màxim de tres mesos des que s’hagi pres possesió dels
càrrecs.
La comissió gestora exercirà totes les facultats de govern, administració i representació que corresponen
a la Junta Directiva, si bé ha de limitar les funcions i decisions necessàries al manteniment de les
activitats normals del Club i la protecció dels seus interessos.
Article trenta-sisè: en el cas de què cessament es produexi per la decisió dels cesants de presentar-se a
unes properes eleccions quan hagin estat convocades , si resten a la Junta Directiva un mínim del terç
dels seus membres, la Junta es mantindrà amb aquests components i amb plena capacitat durant el
periode de transició del procés electoral, sense que calgui proveïr les vacants ni nomenar la comissió
gestora.

CAPITOL IV: PROCEDIMENT ELECTORAL
Article trenta-setè: 1. els membres de la Junta Directiva seran proveïts mitjançant sufragi lliure, directe
igual i secret entre els socis amb dret a vot.
2. som electors i elegibles els socis numeraris en els quals concorrin, les condicions següents: ser major
d’edat, tenir una antiguitat mínima com a soci numerari d’un any, i no tenir suspesa la condició de soci en
el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de la candidatura.
3. el procediment electoral s’ajustarà a les fases següents:
a) convocatòria de les eleccions i constitució de la Junta Electoral i de la Mesa Electoral. Aprovació del
cens electoral.
b) presentació i proclamació de candidatures
c) realització de l’elecció, escrutini i proclamació dels guanyadors
Entre el dia de la convocatòria de les eleccions i el dia de la realització, han de transcòrrer un mínim de
treinta dies hàbils i un màxim de seixanta.
Article trenta-vuitè: 1. La convocatòria de les eleccions correspon a la Junta Directiva o, si s’escau la
comissió gestora que preveu l’article 35 d’aquests estatuts. L’acte de les votacions pot fer-se coincidir
amb la realització d’una Assamblea GEneral o realitzar-se independenment.

2. La convocatòria de les eleccions per finalització natural del mandat ha de fer-se dins dels darrers sis
mesos dela seva vigència i sempre amb l’antelació necessària perquè l’elecció es faci abans que es clogui
el mandat.
3. La concocatòria que anunciï les eleccions ha d’nformar, almenys de: nombre de llocs que cal proveir;
càrrecs; condicins per a ser elector i candidat; dia i lloc del sorteig per a la designació dels components de
la Junta electoral i de la Mesa electoral, si no són nombrats directament per la Junta Directiva o Comissió
gestora; terminis d’exposició del cens electoral i reclamacions; termini per terminis d’exposició del cens
electoral i reclamacions; termini per a la presentació de candidatures; dia i lloc de les eleccions i temps
d’obertura del col.legi electoral; i forma d’acreditació d’electors. Es farà per tramesa directa als socis, i en
tot cas, s’ha de fer pública al tauler d’anuncis del Club, i haurà de comunicar-se a la Federació Catalana
de Tennis.
Article trenta-novè: 1. Simultàniament a l’acord de convocatòria de les eleccions, es disposarà la
constitució de la Junta Electoral que estarà integrada per un nombre de tres membres i un nombre igual
de suplents.
2. Dins els dos dies següents a la seva designació, els components de la Junta Electoral pendran
possessió del càrrec i la constituiran formalment, elegint el seu president.
3. Correspon a la Junt aElectoral: conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis respecte al
cens o les llistes electorals; l’admisssió o el refús de les candidatures i la seva proclamació; decidir, a
instància de qualsevol soci, o per iniciativa pròpia, sobre qualsevol incident o reclamació que sorgeixi en
el curs del procés electoral; publicar i comunicar el resultat de les eleccions.
4. Les reclamacions davant la Junta Electoral han de fer-se en un termini màxim de tres dies després que
s’hagi produït el fet objecte de l’impugnació. La resolució de la Junta, que serà motivada i executiva, s’ha
de dictar durant els tres dies següents.
5. Contra els acords de la Junta Electoral, i en el seu cas de la Mesa Electoral, pot interposar-se recurs
d’alçada, en primera instància, davant el Comité Juridisccional de la Federació Catalana de Tennis en un
termini de tres dies, i en segona instància, davant el comitè Català de Disciplina Esportiva en igual termini.
La resolució d’aquest últim organisme exhaureix la via administrativa.
Article quarantè: 1. En el mateix acte en el que siguin elegits els membres de la Junta Electoral, seran
elegits els components de la Mesa Electoral, que estarà formada per tres membres titulars i tres suplents.
2. Dins les 48 hores següents a la seva elecció, i en el mateix acte en què ho facin els membres de la
Junta Electoral, prendran possessió del seu càrrec i es constituiran formalment, els components de la
Mesa Electoral. A l’acte de constitució se n’han d’elegir el president i el secretari.
3. Les funcins de la Mesa Electoral són: presidir i controlar l’acte de les votacions; autoritzar els
interventors nomenats pels candidats; controlar l’identificació dels elctors; controlar l’emissió del vot; fer
l’escrutini i recompte dels resultats finals: resoldre amb inmediatesa tots els incidents, consultes i
problemes que sorgeixin en l’acte de la votació; estendre l’acte del procés de votació, incidències, acors
presos per la Mesa i manifestacions que vulguin fer els candidats o els seus interventors; publicar el
resultat de l’elecció, juntament amb la Junta Electoral.

Article quaranta-unè: 1. En el mateix acte en que siguim elegits els menbres de la Junta electoral, que
estarà composada per tres menbres titulars i tres suplents.-2.Dins de les quaranta- vuit hores següents a
la seva elecció, i en el mateix acte en que ho facin els menbres de la Junta Electoral, prendran possesió
del seu càrrec i es constituiran formalment, els componenets de la Mesa Electoral. A l´acte de constitució
se n´han d´elegir el president i el secretari.3. Les funcions de la Mesa Electoral son: Presidir i controlar l´acte de les votaciones; autoritzar els
inventors nomentas pels candidats; controlar l´identificació dels electors; controlar l´emissió del vot; fer
l´escrutini i recompte dels resultats finals; resoldre amb inmediatesa tots els incidents, consultes i
problemes que sorgeixin en l´acte de la votació; estendre l´acte del procès de votació, amb especificació
del nombre de vots vàlids i vots nuls, resultat de la votació, incidències, acords presos per la Mesa i
manifestacions que vulguin fer els candidats o els seus inventors; publicar el resultat de l´elecció,
juntament amb la Junta electoral.Article quaranta- unè.1. Des de l´endemà de la constitució de la Junta electoral s´han de exposar o tenir a
disposició dels socis al domicili del club, durant un temps no inferior a cinc dies naturals ni superior a deu
les llistes dels socis que tinguin dret a ser electors i elegibles.2. Les reclamacions dels socis per les omissions, rectificacions o inclusions indegudes, s´han de fer per
escrit adreçat a la Junta electoral, dins del periode d´exposició de les llistes. Contra els acords de la Junta
Electoral es poden interposar els recursos que preveu l´article 39è d´aquests estatuts.3.Dins dels tres dies següents a la finalització del termini d´exposició del cens electoral, la Junta electoral
ha d´aprovar la llista definitiva dels socis electors i elegibles, que no es pot modificar en la resta del procès
electoral.Article quaranta-dosè: Des de l´endemà que la Junta electoral aprovi el cens definitiu, i durant un periode
no inferior a set dies ni superior a quinze, es podran presentar les candidatures a menbres de la Junta
directiva, adreçades a la Junta electoral, que han d´anar signades pels candidats com a prova de la seva
acceptació i acompanyades de còpia del D.N.I..2.Les candidatutes han d´anar tancades i s´han de presentar per escrit, i inclouran els noms dels socis
candidats, amb designació del càrrec a què es presenti cadascú.3.Si un soci menbre de la Junta directiva o de la Comissió gestora volgués presentar-se com a candidat a
les eleccions, haurà de presentar la dimissió i cessar en el càrrec abans que s´inicii el termini de
presentació de candidatures.
Article quaranta- tresè: 1. dins els tres dies següents a la finalització del termini per a presentar les
candidatures , la Junta electoral comprovarà que els canditats presentats reuneixin les condicions
exigides a que s´han complert els tràmits establerts per aquesta fase de procès electoral. A continuació,
proclamarà les candidatures que poden participara les eleccions i refusar les que no tinguin els requisits
necessaris. si algun dels components d´una candidatura serà vàlida sempre que el nombre dels admesos
arribi, com a mínim, als 2/3 dels llocs a elecció, i sempre que el candidat inavalidat no sigui el presentat
per a ocupar el càrrec de President, en el qual cas, quedarà invalidada tota la candidatura.

2. Totes les reclamacions contra les decisions de la Junta electoral en aquesta fase del procès hauran de
fer-se per escrit d´acord a el que disposa l´article trenta- novè d´aquests estatuts.
Article quaranta- quatrè: 1. Si només es presentés o restés vàlida una única candidatura, la Junta
electoral procedirà directament a la proclamació dels seus components com a legits per a constituir la
Junta Directiva.
2. Si no es presentés cap candidatura, o no fossin vàlides cap de les presentades, la Junta Electoral ho
comunicarà a la Junta Directiva o, en el seu cas, a la comissió gestora, que procediran a convocar noves
eleccions en el termini màxim de tres mesos.
Article quaranta- cinquè: 1. La relització de les eleccions serà al cap dels vint dies següents a la
proclamació de les candidatures.
2.Tots els incidents, reclamacions o impugnacions, durant l´acte de les votacions, els ha de resoldre la
Mesa electoral. Els seus acords son inmediatament executius, sense que no s´interrompi ni es pugui
suspendre per aquesta causa l´acte de la votació, i sense perjudici dels recursos que puguin interposar-se
d´acord amb allò previst a l´artcle trenta- novè d´aquests Estatuts.
3. Finalitat el temps previst per la votació, que no podrà ser inferior a tres hores, la mesa electoral relitzarà
l´escrutini i el recompte dels vots i els resultat final de l´elecció, que s´haurà de fer constar en l´acta
corresponent.
Article quaranta- sisè: 1. Correspon la proclamació de la candidatura escollida a la Junta Electoral i a la
Mesa electoral conjuntament. a l´acte podran assistir tots els socis del club. La candidatura que hi hagi
obtingut la majoria de vots vàlids serà proclamada guanyadora. en cas de produïr-se empat, es
procamarà com a guantadora aquella en la qual el candidat a President tingui més antiguitat en el club.
2. L´acta de proclamació de la candidatura guanyadora s´haurà de comunicar mitjançant certificació, dins
dels tres dies següents, a la Junta Directiva del Club, a la federació catalana de tennis i al registre
d´Entitats Esportives de la Generalitat.
3.Contra l´acte de proclamació, podràn interposar-se els recursos que es regulen a l´article trenta- novè
d´aquests estatuts.
4. Els candidats elegits, prendran possessió dels seus càrrecs, dintre d´un termini no inferior a quatre dies
ni superior a set, a comptar des de la seva proclamació.-

CAPITOL V: DEL VOT DE CENSURA
Article quaranta- setè: 1. Per què es pugui tramitar un vot de censura contra el President, la totalitat de la
Junta Directiva o qualsevol dels seus membres de ala mateixa junta o, com a mínim, el 25% dels socis del
Club.
2. Un cop presentada la sol.licitud de vot de censura, es constituirà, dins els 10 dies següents, una mesa
de cinc persones formada per dos membres de la Junta Directiva designats per aquesta, els dos primers
socis signants de la sol.licitud i per un delegat de la Federació Catalana de Tennis que actuarà com a
President. Si la Junta Directiva no nomenés els membres de la mesa o no convoquès l’Assamblea o l’acte
de la votació, es procedirà d’acord amb el previst a l’article 44.6 del Reglament aprovat pel Decret
145/1991 de 17 de juny sobre associacions i clubs esportius.

3. Comprovada l’adequació de la sol.licitud als requisits assenyalats al punt primer, la Junta Directiva ha
de convocar l’acte de la votació.
4.L´Assamblea general nomès pot autoritzar per l´adquisició, gravàvem i alineació de béns o acceptar
diners en crèdit o préstec durant l´exercici, fins un import conjunt que no excedeixi del 20% del pressupost
d´ingressos. Per exedir aquest límit, cal que la proposta sigui aprovada per les 2/3 parts dels assistents a
l´assamblea. No es pot autoritzar l´emissió de títols de deute que estiguin garantits per parts aliquotes
patrimonials a favor dels socis del Club.5. l´emissió de títols transmissibles representatius de deute o alineació o el gravàvem de bens inmobles el
valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost d´ingressos aprovats per l´exercici s´ha de tractar en
Assamblea general i ho ha d´aprovar les 2/3 parts dels assistents.6. el producte objectiu de l´alineació d´instal·lacions esportives i dels terrenys en què es trobin, ha de
invertir-se íntegrament en l´adquisició, la construcció i millora de béns de la mateixa aplicació, segons els
objectius esportius de l´entitat, llevat que hi hagi informe favorable de la Secretaria General de l´Esport.7. Per la formulació i presentació de comptes a l´Assamblea General per la seva aprovació, seran
d´aplicació les normes contingudes a la secció 2A. del Capítol 3er., del Reglament aprovat per Decret
145/1991, de 17 de juny, sobre Associasions i Clubs esportius.8. Els comptes anuals i les dades comptables de la memòria han de ser revisats per auditors de comptes,
si ho sol·licita: l´administració esportiva de la Generalitat de Catalunya, laFederació Catalana de Tennis,
un mínim del 5 % dels socis del Club, o una quarta part dels menbres de la Junta Directiva. en els tres
primers casos, el cost de l´auditoria anirà a càrrec de qui ho sol·liciti.B) REGIM DOCUMENTAL
Article quaranta- novè: 1. ha de comprendre, com a mínim, el Llibre d´actes; el Registre de socis; els
LLibres de comptabilitat; el Balanç i el compte de guanys i pèrdues, i la memòria econòmica, els quals
s´hauràn de formalitzar durant el primer quadrimestre següent a l´acabament de l´exercici; i tots aquells
documents, instruments o llibres auxiliars que es considerin oportuns per a un milor compliment dels
objectius del Club.2. Els LLibres d´actes dels òrgans de govern i els Llibres de comptabilitat, deuran estar degudament
dil·ligenciats pel Registre d´Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, per la representació
territorial corresponenet de la Secretaria General de l´Esport, per la Federació Catalana de Tennis, o per
la diligència notarial o del Registre Mercantil de la provincia.-

CAPITOL VII: REGIM DISCIPLINARI
Article cinquanta. 1. El règim disciplinari s´esten a conèixer les infraccions de les regles de joc o
competicioó, de la conducta associativa.2. La potestat disciplinaria conferereix als seus titulars la possibilitat de reprimir o sancionar als socis,
afiliats, esportistes, tècnics i directius.3. l´exercici de la potestat disciplinària correspon:
a) Als jutjes o àrbitres.
b) A la Junta Directiva.

c) A l´Assamblea general de socis.
4.Contra les decisions definitives, es pot interposar recurs:
a) Davant la Junta Directiva quant es tracti d´infraccions a les regles de joc o competició de caire
associatiu. Contra aquesta resolució no ès possible cap altre recurs.
b) Davant l´Assamblea general, quan es tracti de sancions disciplinàries qualificades com a greus o molt
greus, per infraccions relatives a la conducta esportiva o per incompliment de les prescripcions
estatutàries o reglamentàries imposades per la Junta Directiva.
5. La presentació dels recursos assenyalats en el present article contra els acords presos en primera
instància pels òrgans disciplinaris competents, no suspen la seva executacutabilitat, llevat que a judici de
l´òrgan d´apel·lació, amb sol·licitud prèvia i raonada de l´interessat, concorrin circumstàcies que aixi ho
aconsellin.6. Mitjantçant el corresponent Reglament s´establirà:
- Un sistema tipificat d´infraccions, amb una diferencciació del seu caracter lleu, greu, o molt greu.- un sistema de sancions proporcionat al d´infraccions previstes.
- Els procediments disciplinaris de tramitació i imposició, si escau, de sancions, respectant sempre el
tràmit d´audiència a l´interessat.
- Un sistema de recursos contra les sancions imposades.

CAPITOL VIII: REGLES PER LA REFORMA DELS
ESTATUTS I ALTRES ACORDS
Article cinquanta- unè. 1. Els presents Estatuts podran ser modificats, reformats o derogats, per l´acord de
l´Assamblea general extraordinària, convocada a l´efecte, mitjançant votació favorable dels 2/3 parts de
socis de número assistens.

CAPITOL IX: CAUSES D´EXTINCIÓ I DISSOLUCIÓ
Article cinquanta -dos. 1. Club s´extinguirà per qualsevol de les causes següents:
a) Per acord dde l´Assamblea general convocada a tal efecte, adoptat per una majoria de 2/3 dels socis
assistens, i sempre que aquesta representi la majoria total dels socis amb dret a vot.
b) Per la resolució judicial.
c) Per la fusió o absorció en latres Associacions o Clubs.
d) Per la cancel·lació de la seva inscripció al registre d´Entitats esportives.
e9 Per altres causes previstes a l´ordenació jurídica vigent.
2.Dissolta l´entitat, el romanent del seu patrimoni, si n´hi haguès, revertirà a la col·lectivitat, i a tal efecte
es comunicarà la dissolució a la Direcció General de l´ESport, perquè acordi el destí dels béns per al
foment i desemvolupament de les activitats físico-esportives.

CAPITOL I: DISPOSICIONS GENERALS
Article Primer: El Club de Tennis La Bisbal d’Empordà, és una associació privada amb personalitat jurídica
i capacitat d’obrar, que té com a objectiu el foment, el desenvolupament i d’acord amb el disposat als
articles tercer i quart dels presents Estatuts.
L’activitat esportiva principal de l’entitat és de caràcter federat.

Article segon: El Club de Tennis la Bisbal d’Empordà, és una associació esportiva organitzada, formada
per persones físiques, sense finalitat de lucre. El règim intern s’adequarà als principis de representativitat i
al d’organització democràtica.Article tercer: El Club, afilitat a la Federació Catalana de Tennis, practicarà com a principal modalitat
l’esport de tennis.
Article quart: El Club, endemés de l’esport del tennis, afavorirà també la pràctica i l’ensenyament de la
natació, sense que aquest esport tingui caire competitiu, ni estigui inscrit forçosament a la Federació
corresponent.
La Junta Directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d’altres modalitats
esportives. A tal efecte es crearan les seccions esportives adients que, tanmateix, es podran o no
adscriure a les federacions esportives catalanes corresponents. Tal decisió haurà de ser comunicada i
ratificada per l’Assamblea General del Club.
Article cinquè:El domicili social es fixa a La Bisbal, carretera Castell d’Empordà s/n, C.P 17100, i en cas
de variació es comunicarà al Registre d’Entitats Esportives de la Secretaria General de l’Esport, i a la
Federació corresponent.
Sens perjudici que la seva seu social i l’àmbit principal d’actuació radiquin a les instal.lacions del Club, a la
adreça esmentada, les activitats físiques i esportives del Club no estaran subjectes a un àmbit territorial
determinat.
El Club guadeix del local i instal.lacions pròpìes següents:
– Local social de dues plantes: planta baixa amb secretaria, vestidors homes i dones, sala de peses i sala
de màquines i magatzem, i la planta primera,amb Bar-Restaurant i terrasses.
– Sis pistes de tennis
– Una zona de bany amb jardins i piscina.
– Construccions auxiliars per dipòsit i pou d’aigua, màquines i filtres de la piscina, caseta metàl.lica.
– Zona d’aparcament.
Totes les construccions i instal.lacions, en un mateix terreny en l’adreça del domicili social.
Article sisè: El funcionament del Club es regirà per principis democràtics i representatius i la subirania
plena residirà en l’Assemblea general.
El Club es regirà per la llei 8/1988 de l’Esport, de Catalunya, per altres disposicions que la despleguin, pel
Decret 145/1991 de 17 de juliol, i totes les disposicions legals que siguin d’aplicació. També es regirà pels
seus Estatuts i pels reglaments interns de desplegament aprovats per l’Assemblea general.
Subsidiàriament, li seran d’aplicació les normes reguladores de la Federació Catalana de Tennis.Que en
cas que, d’acord amb el previst a l’article quart, es practiqui algun altres esport federat, les seccions
corresponents respectaran les normes de les seves federacions esportives en la mesura que siguin
compatibles amb l’anterior.
En tot cas, l’anterior règim jurídic s’adequarà a l’ordenament jurçidic, general i específic vigent.

CAPITOL II: DELS SOCIS

Article setè: seran socis del Club, les persones físiques que reunint les condicions assenyalades en
aquests Estatutsi havent sol.licitat l’admissió mitjançant el procediment reglamentari, siguin acceptades
per la Junta Directiva.
El nombre de socis serà il.limitat. La Junta Directiva podrà suspendre, nogensmenys, l’admissió de nous
socis quan així ho exigeixin raons d’aforament o de capacitat física de les instal.lacions.
Els socis podran ser de les classes següents: numeraris, honoraris, protectors i aspirants.
Article vuitè: seran socis numeraris aquelles persones majors d’edat que havent sol.licitat i obtingut
l’ingrés al Club amb tal caràcter, estuguin al corrent del compliment de les seves obligacions socials.
1.- Drets
Els socis numeraris gaudiran de la plenitud dels drets com a soci, que amb caràcter enunciatiu, seran els
següents:
a) participar amb veu i vot a les Assemblees del Club, en les condicions establertes per a l’exercici
d’aquest dret.
b) ser electors i elegibles pels càrrecs dels òrgans de govern, i consultius i participatius del Club, en les
condicions establertes per l’exercici d’aquest dret.
c) participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives, culturals o de qualsevol altra mena que el
Club tingui establertes o s’organitzin a favor dels seus socis, d’acord amb els Estatuts, les normes o
reglaments interns aprovats vàlidamnet pels òrgans de govern o representació del Club.
d) conèixer les activitats del Club i examinar la seva documentació, prèvia petició raonada a la Junta
Directiva.
e) exposar lliurement les seves opinions a l’àmbit del Club.
f) separar-se lliurament del Club.
2.- Deures
Seran els següents:
a) contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques del Club mitjançant les aportacions ordinàries o
extraordinàries que estableixin els Estatuts o acordin vàlidament els òrgans de govern, en l’àmbit de les
seves competències, en forma de quotes d’entrada, periòdiques de manteniment, derrames o qualsevol
altra que es pugui establir específicament per a l’utilització d’instal.lacions o serveis, o per l’assistència a
les manifestacions o competicions esportives que organitzi el Club, o en les que participin els seus
esportistes o equips.
b) complir els estatuts del Club, els reglaments interns, i els acords dels òrgans de govern o de
representació, adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves respectives competències.
c) contribuir al compliment de les activitats del club tant esportives, com de participació en òrgans
directius, consultius o de govern, quan estigui.
d) facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions del club i notificar els canvis d’aquesta
adreça.
3.- Situacions especials
Socis numeraris excedents: els socis numeraris qui amb motiu de la prestació del servei militar, canviïn de

residència o altre anàloga que els impedeixi l’exercici dels seus drets i deures socials, podran sol.licitar de
la Junta Directiva passar a la situació d’exedència, amb l’exenció temporal del pagament de les quotes
ordinàries durant el temps en què romandrin en tal situació, que no podrà passar de cinc anys.
Recuperaran l’exercici dels drets i deures propis de la condició de soci numerari al cessar la causa que va
motivar el pas a la situació d’exedència, però hauran d’abonar les quotes extraordinàries i derrames que
hagin pagat la resta de socis durant l’esmentat termini de temps, destinades a inversions permanents del
Club, o al compliment dels objectius socials o d’obligacions davant de tercers.
Socis numeraris jubilats:l’Assamblea General podrà acordar l’establiment d’una quota ordinària reduïda,
per als socis numeraris que arribin a l’edat de 65 anys i acreditin tenir una antiguitat al CLub de, almenys,
cinc anys com a soci numerari, així com la bonificació que s’acordi sobre les quotes extraordinàries o
derrames que puguin establir-se.
Article novè: seran socis honoraris aquelles persones als qui l’Assamblea GEneral conferixi aquesta
distinció en virtut dels seus mèrits. El títol de soci honorari donarà al seu titular el dret a ocupar un lloc de
preferència als actes oficials del club o a ser mencionat com a tal distinció.
La condició de soci honorari serà compatible amb les altres categories de socis.
Article desè: seran socis protectors, aquelles persones que en atenció a les aportacions econòmiques
voluntàries al Club, contribueixin d’una manera especial al seu manteniment o al compliment dels fins
socials.
Article onzè: seran socis aspirants els menors de divuit anys que siguin admesos com a tal, pagant el preu
de títol corresponent. Tindran dret a l’ús de les instal.lacions socials mitjançant el pagament de les quotes
de manteniment. Passaran automàticament a ser socis numeraris en complir la majoria d’edat.
Article tretzè: per a ser admés com a soci a qualsevol de les modalitats (excepte quan es tracti de soci
honorari), serà necessari:
a) tenir l’edat i condicions assenyalades en els estatuts per a cada modalitat.
b) sol.licitut per escrit adreçada a la Junta Directiva, avalada per dos socis numerarisen els casos de
tractar-se de socis numeraris o socis aspirants.
c) satisfer la quota d’ingrés corresponent corresponent, quan es tracti de socis numeraris i aspirants.
d) acceptar i obligar-se a complir els estatuts socials i totes les altres normes d’obligat compliment; o per
part del seu representant legal, si escau.
Article catorzè:la condició de soci es perd:
a) per voluntat pròpia
b) per falta de pagament de les quotes socials dintre del termini que assenyali l’Assemblea General o, en
el seu cas, la Junta Directiva, i en les condicions que es fixin. En aquest supòsit, es requerirà formalment
el pagament al soci i, si no és atès aquest requeriment, es procedirà a donar-lo de baixa. En aquest cas,
el soci perderà el títol, tant jurídica com econòmicament.
c) per acord de la Junta Directiva, basat en falta de caràcter molt greu, prèvia la instruccció del
corresponent expedient, amb audiència de l’interessat.
d) en cas d’incompliment de les obligacions socials per part d’un soci, la Junta Directiva podrà acordar en

forma temporal la suspensió de la seva condició de soci, la qual podrà ser recuperada quan quedin
restablertes les obligacions incomplides. La suspensió serà comunicada a l’interessat.

CAPITOL III: ÒRGANS DE GOVERN, ADMINISTRACIÓ
I REPRESENTACIÓ
Article quinzè: els òrgans de govern , administració i representació del Club són: Assemblea General i la
Junta Directiva.
Assemblea General
Article setzè: l’Assemblea general és l’òrgan superior de govern del Club. Serà integrada per tots els socis
numeraris amb una antiguitat mínima d’un any i no tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la
convocatòria. Els seus acords són vincultats per a tots els socis i per a la Junta Directiva.
Article dissetè: l’Assemblea general pot ser ordinària o extraordinària.
És ordinària l’Assemblea que preceptivament s’ha de celebrar un cop a l’any per a tractar i decidir, com a
mínim, sobre les matèries següents:
a) informe o memòria de les activitats del club en l’exercici vençut.
b) liquidació de l’exercici econòmic vençut amb el tancament del balanç i compte de resultats.
c) pressupost per a l’exercici econòmic següent.
S’haurà de celebrar Assemblea general extraordinària per a tractar i acordar sobre les matèries següents:
a) fixació de la quantia de les quotes ordinàries i quotes d’entrada, llevat que la modificació tingui
únicament la finalitat de restablir el seu valor, i amb aplicació com a màxim del percentatge de variació de
l’índex general de preus al consum, des de la última modificació.
b) establiment de quotes extraordinàries o derrames.
c) adquisició, venda o gravàmen dels béns mobles o inmobles del club el valor dels quals excedeixi del
20% del pressupost anual de l’exercici.
d) pendre diners a prèstec i emissió de títols representatius de deute.
e) règim disciplinari.
f) alineació de béns inmobles.
g) propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a l’Assamblea.
h) propostes que els socis vulguin presentar a l’Assamblea General, sempre que tinguin el suport de,
almenys, el 5% dels socis numeraris del club.
i) modificació del s estatuts.
j) proposta de fusió o segregació del club
k) dissolució del club
l) qualsevol altre matèria no reservada a l’Assamblea GEneral Ordinària.
m) precs i preguntes
Article divuitè: la convocatòria de l’Assamblea s’ha de fer per la Junta Directiva a decisió pròpia, o a
petició d’un 10%, com amínim, del socis numeraris del Club. Des del dia en què la junta Directiva rfebi la
sol.licitut en forma dels socis que la demanin i la seva convocatòria, no poden passar més de treinta dies.
Si la Junta Directiva no convoqués l’Assamblea, la Federació Catalana de Tennis , a petició de qualsevol

dels socis sol.licitants, podrà requerir a la -junta per a què ho porti a terme. De no fer-se dintre del terme
que s’assenyali, la Federació Catalana de TEnnis podrà nomenar discrecionalment els membres de la
mesa que siguin necessaris amb la facultat de convocar directament als socis a l’assemblea. Tot això amb
independència de la responsabilitat disciplinària que es pugui derivar per als membres de la Junta
Directiva per l’incompliment de l’establert en aquest article.
Article dinovè: les assemblees generals restaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan
concorrin la meitat dels seus membres, i en segona convocatòria qualsevol que sigui el nombre
d’assistents. Entre la primera i segona convocatòria haurà de transcórrer treinta minuts.
Article vintè: l’assemblea general serà presidida per una mesa constituïda pel President, que dirigirà els
debats, i els altres components de la Junta Directiva. Actuarà com a secretari el del club o el qui el
substitueixi, el qual ha d’aixecar acta de la reunió. Si es produissin circumstàncies que alteressin de
manera greu l’ordre, o fessin impossible la realització o la continuïtat de l’assembles, la mesa podrà
suspendre-la. En aquest cas haurà de preveure i comunicar a l’assemblea la data de la seva represa, que
s’haurà de fer en un termini no superior a 15 dies.
Article vint-i-unè: els acords de l’assemblea s’han de pendre per majoria simple dels presents en el
moment de la votació o decisió, excepte a les matèries a què es refereixin els apartats g), j), k) i l) de
l’article dissetè, que precissaran dels vots favorables de les dues terceres parts dels assistents a la reunió.
Article vint-i-dosè: l’acta, que es pot aprovar per la pròpia assemblea o la següent que es realitzi, o pels
interventors que designin la mateixa assemblea, els quals hauran de signar l’acta juntament amb el
President i el Secretari.
Junta Directiva
Article vint-i-tretzè: la Junta Directiva és l’òrgan de govern del Club que te la funció de promoure, dirigir i
executar les activitats esportives del club i gestionar el seu funcionament, d’acord amb l’objecte social i els
acords de l’Assembles General.
Serà escollida per l’Assemblea General de socis, d’acord amb el procediment establert en aquests
Estatuts.
Estarà integrada per un nombre de membres no inferior a set ni superior a quinze, un dels quals tindrà la
qualitat de President, que ostentarà la representació legal del Club.
Les diferents seccions esportives hauran d’estar representades en la Junta Directiva mitjançant el
corresponent vocal, escollit junt amb amb la resta de membres de la Junta Directiva a través dels
corresponent procés electoral.
Entre els membres de la Junta podran ser elegits els Vice-Presidents que calguin, en nombre no superior
a tres. TAmbé seran designats el tresorer. TAmbé seran designats el Tresorer i el Secretari amb les
funcions que més endavant s’expressen.
Per a ser membre de la Junta Directiva s’han de reunir els següents requisits:
a) ser major d’edat civil
b) tenir una antiguitat mínima d’un any com a soci

c) no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el moment de ser presentada
la candidatura per l’elecció.
Article vint-i quatrè: els membres de la Junta Directiva seran elegits per un termini de quatre anys i podran
ser reelegits. La reelegibilitat no restarà subjecta a cap mena de limitació temporal. Les renovacions seran
totals.
L’adscripció dels càrrecs entre els membres de la Junta Directiva seran determinats adscribint-los
directament al compondre la candadatura que es presenti a les eleccions.
Article vint-i-cinquè: correspon a la Junta Directiva, la competència, sobre totes aquelles matèries i
qüestions que exigeixin les funcions executives, directives, administratives i de gestió, no reservades
expressament a l’Assamblea General de socis.
De manera especial correspon a la Junta Directiva:
a) l’admissió, suspensió o pèrdua de la condició de soci
b) convocar per mitjà del seu President les Assemblees Generals dels socis
c) la convocatòria de les eleccions per a proveïr els càrrecs de la Junta Directiva
d) la presentació a l’Assemblea finalitzat l’exercici, de la memòria de les activitats del Club, de la liquidació
de l’exercici econòmic amb el balanç i el compte de resultats, i el pressupost i la programació per a
l’exercici següent
e) la creació de comissions, grups de treball, juntes consultives o qualsevol altre òrgan que participi i
col.labori amb la Junta Directiva en les activitats que li corresponen.
Article vint-i sisè: els membres de la Junta Directiva són responsables de la seva actuació davant de
l’Assemblea General. No rebran cap compensació econòmica per l’exercici del seu càrrec.
Article vint-i setè: la Junta Directiva es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre. La convocatòria és
atribució del seu President. En nombre d’un terç, els membres de la Junta estan facultats per a exigir la
convocatòria, que en aquest cas, s’haurà de realitzar dintre dels set dies següents a la seva petició. De no
ser convocada dins de l’expressat termini podrà convocar-la el membre de la Junta de més edat dels
sol.licitants.
La cel.lebració de la Junta serà notificada als seus membres amb una antelació, com a mínim, de dos
dies. Nogensmenys, la Junta Directiva podrà construïr-se en qualsevol moment vàlidament, sense
necessitat de prèvia convocatòria, si estant reunits tots, acorden la celebració.
Article vint-i -vuitè: la Junta Directiva restarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents, almenys, la
meitat dels membres que la componen.
Els acords de la Junta Directiva, s’han d’adoptar per majoria dels seus membres presents, sense perjudici
que per disposició legal sigui exigida una majoria qualificada per a decisions concretes. Cada membre de
la Junta Directiva tindrà un vot.
El Secretari haurà d’aixecar acta de les reunions de la Junta Directiva. Els membres de la Junta Directiva
podran exigir que quedin reflectits a l’acta, el vot en contra que puguin emetre contra un acord i la seva
explicació de vot de forma succinta.
Del President

Article vint-i-novè: correspon al President , la representació legal del Club. Actuarà en nom del Club,
executarà els acords de l’Assamblea General i de la Junta Directiva i tindrà cura del compliment dels
objectius socials. En el cas d’absència, malaltis o qualsevol altra que l’impedeixi l’exercici de les seves
funcions, serà substituït pel Vice-President o pel primer Vice-President que sigui en numero d’ordre, si n’hi
ha més d’un. Presidirà les sessions de l’Assamblea General i de la Junta Directiva, i mantindrà l’ordre,
concedint i retirant, en el seu cas, la paraula als que intervinguin a les sessions.
Del Tresorer
Article trentè: el Tresorer, serà el dipositari del Club, i signarà els rebuts i autoritzarà els pagaments de
forma mancomunada amb el President i portarà els llibres de comptabilitat, sense perjudici de les altres
competències que puguin correspondre al President i al Secretari de l’entitat. Formalitzarà durant el primer
mes de cada any un balanç de situació i els comptes d’ingressos i despeses, que es posaran en
coneixement de tots els associats en l’Assemblea General ordinària de cada any.
Del Secretari
Article trenta-unè: el Secretari tindrà cura de l’arxiu de la documentació, redactarà quants documents
afectin a la marxa administrativa del Club i portarà el Llibre de Registres d’Associats. Actuarà com a
secretari en les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva i portarà el llibre d’actes.
Article trenta-dosè: el cessament dels components de la Junta Directiva es produeix, en tot cas, per les
causes següents:
a) per l’acabament del mandat natural pel qual van ser elegits
b) per la pèrdua de la condició de soci del Club
c) per la pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegit
d) per mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec
e) per decisió disciplinària executiva que l’inhabiliti per ocupar algun càrrec dels òrgans de govern o
representació del Club.
f) per aprovació d’un vot de censura
Article trenta-tresè: la suspensió del mandat dels membres de la Junta Directiva es produirà per les
causes següents:
a) per sol.licitud de l’interessat quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la Junta
b) per la suspensió de la condició de soci
c) pel temps que duri l’instricció d’un expedient disciplinari a un dels components, si així s’acorda per la
Junta Directiva.
d) per inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària
Article trenta-quatrè: en el cas de cessament o suspensió dels membres de la Junta Directiva, els càrrecs
vacants es proveïran de la següent manera:
1) quan es tracti del President, ocuparà la vacant el primer Vice-President
2) quan es tracti de la resta de membres de la Junta Directiva, la provisió transitòria de vacants, que ha de
recaure sempre sobre els socis que tinguin la consideració d’elegibles per al càrrec a proveir, i només pel

temps que resta de mandat al càrrec es delega a la Junta Directiva i la decisió haurà de ser ratificada en
la propera Assemblea General.
Article trenta-cinquè: si la dimissió, renúncia o cessament dels components de la Junta Directiva es
produeix en forma simultània i generalitzada, i afecta a més del 50% dels components, incloent-hi el
President, – llevat del cas previst de l’article trenta-sisè d’aquests Estatuts – es constituirà una comissió
gestora, la composició de la qual ha de ser d’un nombre de membres no inferior al 50% del total dels de la
Junta Directiva. El nomenament dels seus components, serà per la Federació Catalana de Tennis i haurà
de recaure sobre socis que tinguin la qualitat d’elegibles.
La comissió gestora tindrà com a finalitat principal convocar eleccions per a proveir els càrrecs de la Junta
Directiva, la qual cosa ha de ser en el termini màxim de tres mesos des que s’hagi pres possesió dels
càrrecs.
La comissió gestora exercirà totes les facultats de govern, administració i representació que corresponen
a la Junta Directiva, si bé ha de limitar les funcions i decisions necessàries al manteniment de les
activitats normals del Club i la protecció dels seus interessos.
Article trenta-sisè: en el cas de què cessament es produexi per la decisió dels cesants de presentar-se a
unes properes eleccions quan hagin estat convocades , si resten a la Junta Directiva un mínim del terç
dels seus membres, la Junta es mantindrà amb aquests components i amb plena capacitat durant el
periode de transició del procés electoral, sense que calgui proveïr les vacants ni nomenar la comissió
gestora.

CAPITOL IV: PROCEDIMENT ELECTORAL
Article trenta-setè: 1. els membres de la Junta Directiva seran proveïts mitjançant sufragi lliure, directe
igual i secret entre els socis amb dret a vot.
2. som electors i elegibles els socis numeraris en els quals concorrin, les condicions següents: ser major
d’edat, tenir una antiguitat mínima com a soci numerari d’un any, i no tenir suspesa la condició de soci en
el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de la candidatura.
3. el procediment electoral s’ajustarà a les fases següents:
a) convocatòria de les eleccions i constitució de la Junta Electoral i de la Mesa Electoral. Aprovació del
cens electoral.
b) presentació i proclamació de candidatures
c) realització de l’elecció, escrutini i proclamació dels guanyadors
Entre el dia de la convocatòria de les eleccions i el dia de la realització, han de transcòrrer un mínim de
treinta dies hàbils i un màxim de seixanta.
Article trenta-vuitè: 1. La convocatòria de les eleccions correspon a la Junta Directiva o, si s’escau la
comissió gestora que preveu l’article 35 d’aquests estatuts. L’acte de les votacions pot fer-se coincidir
amb la realització d’una Assamblea GEneral o realitzar-se independenment.
2. La convocatòria de les eleccions per finalització natural del mandat ha de fer-se dins dels darrers sis
mesos dela seva vigència i sempre amb l’antelació necessària perquè l’elecció es faci abans que es clogui
el mandat.

3. La concocatòria que anunciï les eleccions ha d’nformar, almenys de: nombre de llocs que cal proveir;
càrrecs; condicins per a ser elector i candidat; dia i lloc del sorteig per a la designació dels components de
la Junta electoral i de la Mesa electoral, si no són nombrats directament per la Junta Directiva o Comissió
gestora; terminis d’exposició del cens electoral i reclamacions; termini per terminis d’exposició del cens
electoral i reclamacions; termini per a la presentació de candidatures; dia i lloc de les eleccions i temps
d’obertura del col.legi electoral; i forma d’acreditació d’electors. Es farà per tramesa directa als socis, i en
tot cas, s’ha de fer pública al tauler d’anuncis del Club, i haurà de comunicar-se a la Federació Catalana
de Tennis.
Article trenta-novè: 1. Simultàniament a l’acord de convocatòria de les eleccions, es disposarà la
constitució de la Junta Electoral que estarà integrada per un nombre de tres membres i un nombre igual
de suplents.
2. Dins els dos dies següents a la seva designació, els components de la Junta Electoral pendran
possessió del càrrec i la constituiran formalment, elegint el seu president.
3. Correspon a la Junt aElectoral: conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis respecte al
cens o les llistes electorals; l’admisssió o el refús de les candidatures i la seva proclamació; decidir, a
instància de qualsevol soci, o per iniciativa pròpia, sobre qualsevol incident o reclamació que sorgeixi en
el curs del procés electoral; publicar i comunicar el resultat de les eleccions.
4. Les reclamacions davant la Junta Electoral han de fer-se en un termini màxim de tres dies després que
s’hagi produït el fet objecte de l’impugnació. La resolució de la Junta, que serà motivada i executiva, s’ha
de dictar durant els tres dies següents.
5. Contra els acords de la Junta Electoral, i en el seu cas de la Mesa Electoral, pot interposar-se recurs
d’alçada, en primera instància, davant el Comité Juridisccional de la Federació Catalana de Tennis en un
termini de tres dies, i en segona instància, davant el comitè Català de Disciplina Esportiva en igual termini.
La resolució d’aquest últim organisme exhaureix la via administrativa.
Article quarantè: 1. En el mateix acte en el que siguin elegits els membres de la Junta Electoral, seran
elegits els components de la Mesa Electoral, que estarà formada per tres membres titulars i tres suplents.
2. Dins les 48 hores següents a la seva elecció, i en el mateix acte en què ho facin els membres de la
Junta Electoral, prendran possessió del seu càrrec i es constituiran formalment, els components de la
Mesa Electoral. A l’acte de constitució se n’han d’elegir el president i el secretari.
3. Les funcins de la Mesa Electoral són: presidir i controlar l’acte de les votacions; autoritzar els
interventors nomenats pels candidats; controlar l’identificació dels elctors; controlar l’emissió del vot; fer
l’escrutini i recompte dels resultats finals: resoldre amb inmediatesa tots els incidents, consultes i
problemes que sorgeixin en l’acte de la votació; estendre l’acte del procés de votació, incidències, acors
presos per la Mesa i manifestacions que vulguin fer els candidats o els seus interventors; publicar el
resultat de l’elecció, juntament amb la Junta Electoral.
Article quaranta-unè: 1. En el mateix acte en que siguim elegits els menbres de la Junta electoral, que
estarà composada per tres menbres titulars i tres suplents.-2.Dins de les quaranta- vuit hores següents a
la seva elecció, i en el mateix acte en que ho facin els menbres de la Junta Electoral, prendran possesió

del seu càrrec i es constituiran formalment, els componenets de la Mesa Electoral. A l´acte de constitució
se n´han d´elegir el president i el secretari.3. Les funcions de la Mesa Electoral son: Presidir i controlar l´acte de les votaciones; autoritzar els
inventors nomentas pels candidats; controlar l´identificació dels electors; controlar l´emissió del vot; fer
l´escrutini i recompte dels resultats finals; resoldre amb inmediatesa tots els incidents, consultes i
problemes que sorgeixin en l´acte de la votació; estendre l´acte del procès de votació, amb especificació
del nombre de vots vàlids i vots nuls, resultat de la votació, incidències, acords presos per la Mesa i
manifestacions que vulguin fer els candidats o els seus inventors; publicar el resultat de l´elecció,
juntament amb la Junta electoral.Article quaranta- unè.1. Des de l´endemà de la constitució de la Junta electoral s´han de exposar o tenir a
disposició dels socis al domicili del club, durant un temps no inferior a cinc dies naturals ni superior a deu
les llistes dels socis que tinguin dret a ser electors i elegibles.2. Les reclamacions dels socis per les omissions, rectificacions o inclusions indegudes, s´han de fer per
escrit adreçat a la Junta electoral, dins del periode d´exposició de les llistes. Contra els acords de la Junta
Electoral es poden interposar els recursos que preveu l´article 39è d´aquests estatuts.3.Dins dels tres dies següents a la finalització del termini d´exposició del cens electoral, la Junta electoral
ha d´aprovar la llista definitiva dels socis electors i elegibles, que no es pot modificar en la resta del procès
electoral.Article quaranta-dosè: Des de l´endemà que la Junta electoral aprovi el cens definitiu, i durant un periode
no inferior a set dies ni superior a quinze, es podran presentar les candidatures a menbres de la Junta
directiva, adreçades a la Junta electoral, que han d´anar signades pels candidats com a prova de la seva
acceptació i acompanyades de còpia del D.N.I..2.Les candidatutes han d´anar tancades i s´han de presentar per escrit, i inclouran els noms dels socis
candidats, amb designació del càrrec a què es presenti cadascú.3.Si un soci menbre de la Junta directiva o de la Comissió gestora volgués presentar-se com a candidat a
les eleccions, haurà de presentar la dimissió i cessar en el càrrec abans que s´inicii el termini de
presentació de candidatures.
Article quaranta- tresè: 1. dins els tres dies següents a la finalització del termini per a presentar les
candidatures , la Junta electoral comprovarà que els canditats presentats reuneixin les condicions
exigides a que s´han complert els tràmits establerts per aquesta fase de procès electoral. A continuació,
proclamarà les candidatures que poden participara les eleccions i refusar les que no tinguin els requisits
necessaris. si algun dels components d´una candidatura serà vàlida sempre que el nombre dels admesos
arribi, com a mínim, als 2/3 dels llocs a elecció, i sempre que el candidat inavalidat no sigui el presentat
per a ocupar el càrrec de President, en el qual cas, quedarà invalidada tota la candidatura.
2. Totes les reclamacions contra les decisions de la Junta electoral en aquesta fase del procès hauran de
fer-se per escrit d´acord a el que disposa l´article trenta- novè d´aquests estatuts.

Article quaranta- quatrè: 1. Si només es presentés o restés vàlida una única candidatura, la Junta
electoral procedirà directament a la proclamació dels seus components com a legits per a constituir la
Junta Directiva.
2. Si no es presentés cap candidatura, o no fossin vàlides cap de les presentades, la Junta Electoral ho
comunicarà a la Junta Directiva o, en el seu cas, a la comissió gestora, que procediran a convocar noves
eleccions en el termini màxim de tres mesos.
Article quaranta- cinquè: 1. La relització de les eleccions serà al cap dels vint dies següents a la
proclamació de les candidatures.
2.Tots els incidents, reclamacions o impugnacions, durant l´acte de les votacions, els ha de resoldre la
Mesa electoral. Els seus acords son inmediatament executius, sense que no s´interrompi ni es pugui
suspendre per aquesta causa l´acte de la votació, i sense perjudici dels recursos que puguin interposar-se
d´acord amb allò previst a l´artcle trenta- novè d´aquests Estatuts.
3. Finalitat el temps previst per la votació, que no podrà ser inferior a tres hores, la mesa electoral relitzarà
l´escrutini i el recompte dels vots i els resultat final de l´elecció, que s´haurà de fer constar en l´acta
corresponent.
Article quaranta- sisè: 1. Correspon la proclamació de la candidatura escollida a la Junta Electoral i a la
Mesa electoral conjuntament. a l´acte podran assistir tots els socis del club. La candidatura que hi hagi
obtingut la majoria de vots vàlids serà proclamada guanyadora. en cas de produïr-se empat, es
procamarà com a guantadora aquella en la qual el candidat a President tingui més antiguitat en el club.
2. L´acta de proclamació de la candidatura guanyadora s´haurà de comunicar mitjançant certificació, dins
dels tres dies següents, a la Junta Directiva del Club, a la federació catalana de tennis i al registre
d´Entitats Esportives de la Generalitat.
3.Contra l´acte de proclamació, podràn interposar-se els recursos que es regulen a l´article trenta- novè
d´aquests estatuts.
4. Els candidats elegits, prendran possessió dels seus càrrecs, dintre d´un termini no inferior a quatre dies
ni superior a set, a comptar des de la seva proclamació.-

CAPITOL V: DEL VOT DE CENSURA
Article quaranta- setè: 1. Per què es pugui tramitar un vot de censura contra el President, la totalitat de la
Junta Directiva o qualsevol dels seus membres de ala mateixa junta o, com a mínim, el 25% dels socis del
Club.
2. Un cop presentada la sol.licitud de vot de censura, es constituirà, dins els 10 dies següents, una mesa
de cinc persones formada per dos membres de la Junta Directiva designats per aquesta, els dos primers
socis signants de la sol.licitud i per un delegat de la Federació Catalana de Tennis que actuarà com a
President. Si la Junta Directiva no nomenés els membres de la mesa o no convoquès l’Assamblea o l’acte
de la votació, es procedirà d’acord amb el previst a l’article 44.6 del Reglament aprovat pel Decret
145/1991 de 17 de juny sobre associacions i clubs esportius.
3. Comprovada l’adequació de la sol.licitud als requisits assenyalats al punt primer, la Junta Directiva ha
de convocar l’acte de la votació.

4.L´Assamblea general nomès pot autoritzar per l´adquisició, gravàvem i alineació de béns o acceptar
diners en crèdit o préstec durant l´exercici, fins un import conjunt que no excedeixi del 20% del pressupost
d´ingressos. Per exedir aquest límit, cal que la proposta sigui aprovada per les 2/3 parts dels assistents a
l´assamblea. No es pot autoritzar l´emissió de títols de deute que estiguin garantits per parts aliquotes
patrimonials a favor dels socis del Club.5. l´emissió de títols transmissibles representatius de deute o alineació o el gravàvem de bens inmobles el
valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost d´ingressos aprovats per l´exercici s´ha de tractar en
Assamblea general i ho ha d´aprovar les 2/3 parts dels assistents.6. el producte objectiu de l´alineació d´instal·lacions esportives i dels terrenys en què es trobin, ha de
invertir-se íntegrament en l´adquisició, la construcció i millora de béns de la mateixa aplicació, segons els
objectius esportius de l´entitat, llevat que hi hagi informe favorable de la Secretaria General de l´Esport.7. Per la formulació i presentació de comptes a l´Assamblea General per la seva aprovació, seran
d´aplicació les normes contingudes a la secció 2A. del Capítol 3er., del Reglament aprovat per Decret
145/1991, de 17 de juny, sobre Associasions i Clubs esportius.8. Els comptes anuals i les dades comptables de la memòria han de ser revisats per auditors de comptes,
si ho sol·licita: l´administració esportiva de la Generalitat de Catalunya, laFederació Catalana de Tennis,
un mínim del 5 % dels socis del Club, o una quarta part dels menbres de la Junta Directiva. en els tres
primers casos, el cost de l´auditoria anirà a càrrec de qui ho sol·liciti.B) REGIM DOCUMENTAL
Article quaranta- novè: 1. ha de comprendre, com a mínim, el Llibre d´actes; el Registre de socis; els
LLibres de comptabilitat; el Balanç i el compte de guanys i pèrdues, i la memòria econòmica, els quals
s´hauràn de formalitzar durant el primer quadrimestre següent a l´acabament de l´exercici; i tots aquells
documents, instruments o llibres auxiliars que es considerin oportuns per a un milor compliment dels
objectius del Club.2. Els LLibres d´actes dels òrgans de govern i els Llibres de comptabilitat, deuran estar degudament
dil·ligenciats pel Registre d´Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, per la representació
territorial corresponenet de la Secretaria General de l´Esport, per la Federació Catalana de Tennis, o per
la diligència notarial o del Registre Mercantil de la provincia.-

CAPITOL VII: REGIM DISCIPLINARI
Article cinquanta. 1. El règim disciplinari s´esten a conèixer les infraccions de les regles de joc o
competicioó, de la conducta associativa.2. La potestat disciplinaria conferereix als seus titulars la possibilitat de reprimir o sancionar als socis,
afiliats, esportistes, tècnics i directius.3. l´exercici de la potestat disciplinària correspon:
a) Als jutjes o àrbitres.
b) A la Junta Directiva.
c) A l´Assamblea general de socis.
4.Contra les decisions definitives, es pot interposar recurs:

a) Davant la Junta Directiva quant es tracti d´infraccions a les regles de joc o competició de caire
associatiu. Contra aquesta resolució no ès possible cap altre recurs.
b) Davant l´Assamblea general, quan es tracti de sancions disciplinàries qualificades com a greus o molt
greus, per infraccions relatives a la conducta esportiva o per incompliment de les prescripcions
estatutàries o reglamentàries imposades per la Junta Directiva.
5. La presentació dels recursos assenyalats en el present article contra els acords presos en primera
instància pels òrgans disciplinaris competents, no suspen la seva executacutabilitat, llevat que a judici de
l´òrgan d´apel·lació, amb sol·licitud prèvia i raonada de l´interessat, concorrin circumstàcies que aixi ho
aconsellin.6. Mitjantçant el corresponent Reglament s´establirà:
- Un sistema tipificat d´infraccions, amb una diferencciació del seu caracter lleu, greu, o molt greu.- un sistema de sancions proporcionat al d´infraccions previstes.
- Els procediments disciplinaris de tramitació i imposició, si escau, de sancions, respectant sempre el
tràmit d´audiència a l´interessat.
- Un sistema de recursos contra les sancions imposades.

CAPITOL VIII: REGLES PER LA REFORMA DELS
ESTATUTS I ALTRES ACORDS
Article cinquanta- unè. 1. Els presents Estatuts podran ser modificats, reformats o derogats, per l´acord de
l´Assamblea general extraordinària, convocada a l´efecte, mitjançant votació favorable dels 2/3 parts de
socis de número assistens.

CAPITOL IX: CAUSES D´EXTINCIÓ I DISSOLUCIÓ
Article cinquanta -dos. 1. Club s´extinguirà per qualsevol de les causes següents:
a) Per acord dde l´Assamblea general convocada a tal efecte, adoptat per una majoria de 2/3 dels socis
assistens, i sempre que aquesta representi la majoria total dels socis amb dret a vot.
b) Per la resolució judicial.
c) Per la fusió o absorció en latres Associacions o Clubs.
d) Per la cancel·lació de la seva inscripció al registre d´Entitats esportives.
e9 Per altres causes previstes a l´ordenació jurídica vigent.
2.Dissolta l´entitat, el romanent del seu patrimoni, si n´hi haguès, revertirà a la col·lectivitat, i a tal efecte
es comunicarà la dissolució a la Direcció General de l´ESport, perquè acordi el destí dels béns per al
foment i desemvolupament de les activitats físico-esportives.

