ESTATUTS DEL CLUB DE BEGUES
Capítol primer
Disposicions generals
Article 1
El Club de Begues, fundat el 5 de Juny de l’any 1.935, és una Associació privada integrada per persones físiques , que
té personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar, la qual té com a objectiu el foment i la pràctica de l’esport en tots
els seus vessants esportius, culturals, i socials, no tenint ànim de lucre.
L’activitat esportiva principal de l’entitat és de caràcter federat.
El Club de Begues no té caràcter polític ni religiós, definint-se com a club esportiu i associació familiar privada.
L’Entitat resta inscrita en el Registre d’Entitats Esportives amb el nº 1305 de la Generalitat de Catalunya.
Article 2
El domicili social s’estableix a Begues, al carrer Alp, s/n codi postal 08859, amb número de telèfon 936390000, amb
número de fax 936390281 i amb adreça de correu electrònic info@clubdebegues.com. I sols podrà ésser traslladat
dins la pròpia localitat i amb acord de l’Assemblea General.
En cas de variació, cal comunicar-ho al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
Article 3
El Club de Begues practica com a principal modalitat esportiva el tennis i està afiliat a la Federació Catalana
corresponent.
En el Club de Begues es poden practicar altres modalitats esportives: pàdel, frontennis, futbol, futbol sala,
basquetbol, voleibol, natació, patinatge sobre rodes, judo, tennis platja, tennis taula. A aquests efectes, hi poden
funcionar les seccions esportives corresponents. Les activitats es poden afiliar a les federacions catalanes
respectives, en cas de portar-se a terme una pràctica federada.
La Junta Directiva pot crear les activitats esportives i seccions que cregui oportú, que s’afiliaran a la federació
catalana que els pertoqui.
En cas d’incorporar la pràctica de noves modalitats o disciplines esportives s’haurà de comunicar al Registre
d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva inscripció.
Article 4
Encara que la seu social del Club sigui a Catalunya i la seva activitat esportiva es porti a terme habitualment en
aquest territori, això no és motiu perquè aquesta no es pugui estendre a qualsevol punt geogràfic sense cap mena de
limitació.
Article 5
El funcionament de l’Entitat es regeix per principis democràtics i representatius, i la plena sobirania d’aquesta
resideix en l’Assemblea General de Socis.
L’Entitat es regeix pels presents Estatuts i pels reglaments de règim intern que l’Assemblea general de Socis aprovi, i,
en allò que les dites normes no regulin expressament, s’ha de regir per la llei de l’Esport. Subsidiàriament, són
d’aplicació les normes reguladores de la federació esportiva catalana a la qual estigui adscrita com a principal, en el
nostre cas la Federació Catalana de Tennis.

Capítol Segon
Dels socis: classes, drets i obligacions
Article 6
El nombre de socis serà aprovat per l’Assemblea General atenent a raons d’aforament o capacitat de les
instal·lacions o per motius pressupostaris. Els socis hauran de ser necessàriament persones físiques, podran
pertànyer a algunes de les següents classes:
-

Numeraris
Numeraris juvenils
Honoraris
De mèrit
Temporals

Article 7
Són socis Numeraris tots aquells que tinguin aquesta condició a l’actualitat o bé estiguin admesos com a tals per la
Junta Directiva. Hauran de ser majors de 18 anys, pagar les quotes, sobre-quotes i derrames que s’estableixin i els
correspondran en la seva totalitat, els drets establerts en aquests Estatuts a favor dels Socis. Dintre d’aquesta
categoria es distingiran els Socis Numeraris Familiars, els Socis Numeraris Individuals majors de 18 anys i amb els
pares socis i els Socis Numeraris Individuals sense convivència.
Són Socis Numeraris Juvenils, els admesos com a tals per la Junta Directiva i que sent menors de 18 anys, tinguin la
condició de parentiu d’un soci numerari o bé que un d’aquests es responsabilitzi dels mateixos. Haurà de satisfer la
quota que s’estableixi segons la seva edat.
Són Socis Honoraris aquelles persones que no tenint obligació a aportació econòmica, fossin designades com a tals
per l’Assemblea General, per unanimitat entre els seus assistents i a proposta de la Junta Directiva, en atenció a les
qualitats personals i al seu prestigi públic reconegut.
Són Socis de Mèrit aquells socis numeraris que pels seus mereixements i dedicació continuada en pro de la
consecució de les finalitats del Club, siguin nomenats com a tals per l’Assemblea General, per unanimitat entre els
seus assistents, i a proposta de la Junta Directiva. Estaran exempts de satisfer quotes, derrames o qualsevol altres
aportacions econòmiques. D’altra banda, tindran els mateixos drets que els socis numeraris.
Són Socis Temporals els admesos amb aquest caràcter per la Junta Directiva, els seus drets es limitaran
exclusivament a l’ús de les instal·lacions socials i esportives durant el període màxim que fixarà l’Assemblea. Hauran
d’abonar les quotes aprovades per l’Assemblea General.
L’Assemblea General de Socis podrà decidir d’acord amb la normativa vigent altres requisits o obligacions per
adquirir la qualitat de soci. En aquest cas s’haurà de fer constar als Estatuts.
Cap altre persona no inclosa en cap de les categories anteriorment esmentades, podrà fer ús de les instal·lacions del
Club, tret dels invitats pels socis en la forma en que s’estableixi en el Reglament de Règim Interior.
Article 8
No hi haurà discriminació entre els socis per motius de raça, sexe, religió, ideologia ni de cap altre condició o
circumstància personal o social.
Article 9
Per ingressar en el Club haurà de tramitar-se l’oportuna proposta i se li demanarà des del Club els següents requisits:

a) Observar bona conducta
b) Esser major d’edat o estar representat pel pare, mare, tutor.
c) Estar interessat d’una manera o altra amb les finalitats de l’Entitat.
No s’aconsegueix la condició d’associat fins que no s’hagin pagat els drets en la quantitat i forma que estigui
establert.
Article 10
Baixes. La baixa podrà ser:
a) Voluntària: mitjançant escrit dirigit a la Secretaria del Club.
b) Forçosa: la Junta Directiva podrà, prèvia incoació d’expedient disciplinari, excloure a un soci en els casos
següents:
1) Quan degui a l’Entitat les quotes corresponents a tres mesos o no faci efectius els deutes de més de
tres mesos d’antiguitat vençuts per qualsevol tipus de serveis prestats pel Club, després que li hagin
estat reclamades i que se li hagi donat un termini prudencial dins de qual les pugui fer efectives.
2) Quan per la seva conducta es faci mereixedor d’aquesta mesura. En aquest cas la Junta Directiva
haurà d’acordar la baixa definitiva se aquest és el resultat de l’expedient sancionador instruït.
c) Temporal:
1) La Junta Directiva podrà autoritzar la baixa temporal de socis que hagin d’absentar-se per un període
superior a un any (estudis a l’estranger, viatges llarga estança ...) sempre que a judici d’aquesta
estigui suficientment justificat, s’hagi demanat per escrit amb la suficient antelació, i que estiuin al
dia de les seves obligacions, abonant en sol·licitar la baixa i al principi de cada anualitat natural que
duri aquesta baixa la totalitat de derrames que es produeixin durant el període de baixa temporal.
Mentre es trobin en situació de baixa temporal, no tindran ni veu ni vot a les Assemblees ni dret a
ser elector ni elegible.
2) La suspensió temporal dels drets de soci podrà resultar també de la resolució de l’expedient
sancionador.
Quan un soci causi baixa en el Club no podrà exigir la devolució de les quotes o derrames vençudes i satisfetes.
Article 11
El Club tindrà un llibre de Registre de Socis en el qual s’inscriuran per ordre d’ingrés, tots els Socis Numeraris i cada
soci rebrà el nº correlatiu que li correspongui per a la data d’ingrés. Tanmateix es durà un registre a part de la resta
de tipus de socis (honoraris, temporals).
Article 12
El Club promourà entre tots els seus socis la afiliació a la Federació esportiva de la modalitat que practiquin.
Article 13
Els socis Numeraris tindran els següents drets:
a)
b)
c)
d)
e)

Contribuir a les finalitats específiques del Club.
Exigir que l’actuació del Club s’ajusti al que disposen els presents Estatuts i la normativa vigent.
Separar-se lliurement del Club
Conèixer les activitats del Club i prèviament a les Assemblees examinar la documentació.
Tenir veu i vot a les Assemblees Generals. En cas del Soci Numerari Familiar, els dos integrants de la parella
tindran els mateixos drets.

f)

Ser elector pels òrgans de representació i govern sempre i quan la seva antiguitat com a soci sigui anterior al
31 de Desembre de l’any anterior a la celebració de la corresponent Assemblea i ser elegible quan la seva
antiguitat sigui d’un any.
g) Participar a les activitats esportives, recreatives, culturals, o de qualsevol tipus que el Club pugui organitzar,
així com utilitzar i gaudir lliurement de les instal·lacions, tot això d’acord amb el Règim previst en els Estatuts
i en el Reglament de Règim Interior.
Els socis Numeraris Juvenils tindran els següents drets:
a)
b)
c)
d)

Contribuir a les finalitats específiques del Club.
Exigir que l’actuació del Club s’ajusti al que disposen els presents Estatuts i la normativa vigent.
Separar-se lliurement del Club
Participar a les activitats esportives, recreatives, culturals, o de qualsevol tipus que el Club pugui organitzar,
així com utilitzar i gaudir lliurement de les instal·lacions, tot això d’acord amb el Règim previst en els Estatuts
i en el Reglament de Règim Interior.

Són obligacions dels Socis:
a) Contribuir al manteniment de les càrregues econòmiques del Club mitjançant aportacions ordinàries o
extraordinàries que estableixin aquests Estatuts o que acordin vàlidament els òrgans de representació i
govern, en l’àmbit de les seves competències, en forma de quotes d’entrada, periòdiques, derrames o
qualsevol altra que es pugui establir específicament per la utilització de les instal·lacions o serveis, o per
l’assistència a les manifestacions o competicions esportives que organitzi el Club o a les que participin els
seus esportistes o equips.
b) Complir els Estatuts del Club, els Reglaments Interns i els acords dels Òrgans de representació i de govern
adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves competències.
c) Contribuir al compliment de les Activitats del Club, tant esportives com de participació en els òrgans
directius, consultius o de govern, quan procedeixi.
d) Facilitar un domicili on es puguin adreçar les comunicacions del Club i notificar els canvis de direcció.
Capítol Tercer
Òrgans de representació, de govern i d’administració
Article 14
1. Els òrgans de representació, de govern i d’administració són:
a. L’Assemblea General
b. La Junta Directiva
2. L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern del Club, i els seus acords són vinculants per a tots els
socis i per a la Junta Directiva.
3. Integren l’Assemblea tots els socis amb dret a vot.
4. L’Assemblea General, com a òrgan màxim de l’entitat, té competència directa per conèixer i decidir sobre les
matèries següents:
a. Aprovació o no de l’informe o memòria de les activitats de l’exercici vençut, que ha de presentar la
Junta Directiva.
b. Liquidació de l’exercici econòmic vençut amb el tancament del balanç i el compte de resultats.
c. Pressupost per a l’exercici econòmic següent.
d. Fixació de la quantia de les quotes ordinàries i d’entrada, llevat del cas de què la modificació tingui
únicament la finalitat de restablir el seu valor, i amb l’aplicació com a màxim del percentatge de
variació que representi l’Índex de Preus al Consum (IPC) de de l’última modificació.
e. Establiment de les quotes extraordinàries o derrames.

f.

Adquisició, venda o gravamen dels béns mobles o immobles de l’entitat el valor dels quals excedeixi
del vint per cent del pressupost anual de l’exercici.
g. Règim disciplinari.
h. Propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a l’Assemblea.
i. Propostes que els socis vulguin presentar a la Junta Directiva o a l’Assemblea General, sempre que
tinguin un suport del cinc per cent dels socis del Club i que siguin presentades amb una antelació de
set dies a la reunió a la qual s’hagin de presentar.
j. Modificacions dels Estatuts i Reglament de Règim Interior.
k. Programa de fusió o segregació de l’entitat.
l. Dissolució del Club
m. Precs i preguntes
n. Totes les que no siguin de competència expressa de la Junta Directiva, o sobre les quals, encara que
ho sigui, la mateixa Assemblea consideri oportú pronunciar-s’hi.
5. Les Assemblees generals poden ser ordinàries o extraordinàries.
És ordinària l’Assemblea que perceptivament ha de tenir el Club una vegada a l’any, dins dels quatre primers
mesos, per conèixer i decidir sobre qualsevol matèria de la seva competència, però, com a mínim, sobre les
que s’esmenten els apartats, a, b i c del paràgraf anterior.
Són extraordinàries totes les altres assemblees que tenen lloc en el curs de l’exercici.
Article 15
1. La convocatòria de l’Assemblea s’ha de fer per acord de la Junta Directiva, a instància pròpia o si així ho
demana un deu per cent dels socis entre numeraris i de mèrit. En aquest darrer supòsit, sempre que el tema
proposat per a la seva deliberació no es refereixi a una qüestió ja tractada i resolta per l’òrgan assembleari
mateix en els últims sis mesos anteriors a la data de la sol·licitud. Des del dia que la demanin fins la data de
la convocatòria no poden transcórrer més de trenta dies.
2. Des del dia de la convocatòria de l’Assemblea fins al dia que es porti a terme han de transcórrer un mínim de
quinze dies i un màxim de seixanta dies, en ambdós casos, naturals.
3. Les convocatòries s’han de fer mitjançant comunicació directa als socis i han d’indicar la data i el lloc en què
es durà a terme l’Assemblea i l’ordre del dia que s’hi tractarà, com també l’hora de la primera convocatòria i
l’hora de la segona convocatòria, entre les quals hi ha d’haver una diferència de mitja hora, i en tot cas
mitjançant publicació al taulell d’anuncis del Club.
4. Les assemblees generals són vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorren la meitat
dels seus membres, i en segona convocatòria ho són amb independència del nombre d’assistents.
5. Els acords es prenen per majoria dels presents, llevat dels casos en què aquests Estatuts haguessin previst
una majoria qualificada.
6. L’Assemblea la presideix el President/a de la Junta Directiva. Si no hi és, l’ha de substituir successivament, el
vicepresident/a per ordre de grau o en el seu defecte el membre de més edat de la junta. Hi actua coma
secretari o secretària la persona que ho sigui de l’entitat.
7. A continuació de celebrada l’Assemblea se n’ha d’aixecar una acta, que es pot aprovar en la mateixa
Assemblea o en la següent. També hi ha la possibilitat que la mateix Assemblea nomeni uns interventors
perquè l’aprovin, els quals l’han de signar juntament amb el president i el secretari.
Article 16
1. La Junta Directiva és l’òrgan de govern de l’entitat que té funció de promoure, dirigir i executar les activitats
esportives i les de qualsevol altra naturalesa pròpies de l’entitat, així com també gestionar-ne el
funcionament.

2. La Junta Directiva està formada per un nombre de membres no inferior a cinc ni superior a vint-i-un, al
capdavant dels quals hi ha un president. També formen part de la Junta d’un a tres vicepresidents (1er, 2n,
3er), un secretari i un tresorer. A la resta de membres se’ls denomina vocals.
Tots els membres de Junta han de ser majors d’edat, socis numeraris o de mèrit i tenir una antiguitat com a
soci d’almenys un anys.
3. A cadascun dels membres de la Junta Directiva li corresponen les funcions següents:
President. Li corresponen les següents tasques:
a) Representació legal del Club, signar en nom seu tots els actes, escriptures, documents, contractes i
escrits que siguin necessaris, sense perjudici de delegar la representació i signatura en la persona o
persones que expressament designi, atorgant en els casos que es requereixen tota classe de poders.
b) Convocar, presidir i dirigir les sessions de la Junta Directiva i presidir la Mesa en les Assemblees Generals
i dirigir els debats.
c) Dirigir la gestió econòmica del Club. Ordenar l’apertura de tota classe de comptes bancaris, lliurar talons
i xecs, signar pòlisses de crèdit segons els acords dels òrgans de govern en l’àmbit de les seves
competències, acceptar efectes corrents en bancs, establiments de crèdits i similars, conjuntament amb
altre dels membres de la Junta Directiva designats per la mateixa a tal efecte.
Vicepresidents. Substituir el president en cas d’absència, vacant o malaltia, per ordre de grau.
Tresorer. És el depositari de l’entitat, i li correspon signar els rebuts, autoritzar els pagaments i portar els
llibres de comptabilitat, sense perjudici de les competències que puguin correspondre al president i al
secretari del Club. Durant el primer mes de cada any ha de formalitzar els comptes d’ingressos i de despeses
de l’any anterior, que s’han de posar en coneixement de tots els socis.
Secretari. Ha d’encarregar-se d’arxivar la documentació, de redactar els documents que afectin la marxa
administrativa del Club i de portar el llibre de registre d’associats i el llibre d’actes, així com d’efectuar les
convocatòries.
L’adscripció dels càrrecs es farà directament en compondre la candidatura que els presenti a les eleccions.
4. Són competència de la Junta Directiva:
a. L’admissió o la revocació de la qualitat de soci.
b. La convocatòria de les assemblees
c. La presentació a les assemblees de la memòria o informe anyal
d. La liquidació de l’exercici econòmic vençut, amb el compte de resultats, i el pressupost i la
programació de l’exercici següent.
e. La creació de les comissions o seccions de treball o d’activitats que la mateixa Junta estimi oportuna
f. L’augment de les quotes d’entrada i de les quotes ordinàries que paga cada associat, sempre que
aquest increment no superi el que s’hagi previst per a l’IPC (índex de preus al consum); no són
acumulables els corresponents anys anteriors a l’augment.
g. L’adquisició, la venda o el gravamen dels bens immobles de l’entitat el valor dels quals no excedeixi
del vint per cent del pressupost anual d’ingressos de l’entitat.
5. L’elecció dels membres de la Junta Directiva es fa per a un període de sis anys. Tots els càrrecs són
reelegibles sense limitació temporal.
La renovació de la Junta ha de ser total
6. Els membres de la Junta no poden percebre cap mena de remuneració econòmica per aquest concepte. Són
responsables dels seus actes davant l’Assemblea General de Socis.
7. Les reunions de la Junta Directiva les convoca el president, sia per iniciativa pròpia o a petició d’un terç dels
seus membres, però com a mínim ha de tenir lloc una reunió al trimestre.

Es considera vàlidament constituïda quan hi siguin presents la meitat més un dels membres, i els acords es
prenen per majoria simple dels presents.
Correspon al secretari d’estendre un acta de la reunió, i cadascun dels membres de la Junta pot exigir que hi
quedin reflectits el vot que pugui emetre contra un acord i l’explicació d’aquest vot en forma succinta. La
Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents tots els seus membres, malgrat no hi
hagi convocatòria prèvia.
Article 17
La Junta Directiva pot crear o dissoldre en qualsevol moment les comissions de treball o d’activitats que s’estimi
oportú. Aquestes comissions les poden integrar socis de tot tipus, i al capdavant hi ha d’haver un membre de la Junta
Directiva.
Aquests òrgans no poden substituir en cap cas les facultats i les responsabilitats de la Junta Directiva en les matèries
de la seva competència i s’han de limitar a col·laborar-hi en una àrea determinada, o a aconsellar sobre les matèries
que se’ls presentin.
La durada d’aquestes comissions no pot ultrapassar el període per al qual ha estat elegida la Junta que les creï, i
aquesta pot reduir la dita durada al temps necessari per a aconseguir el qi que es persegueixi o per a dur a terme
l’objectiu per al qual han estat creades.
El nomenament dels membres integrants de cada comissió l’ha de fer la Junta Directiva.
Capítol quart
Procediment electoral
Article 18
Els membres de la Junta Directiva s’han de proveir mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre els socis amb
dret de vot.
Article 19
Són electors i elegibles els socis numeraris i socis de mèrit, amb les condicions següents:



Ser major d’edat
Tenir una antiguitat mínima d’un any com a soci actiu

Article 20
El procediment electoral s’ha d’ajustar a les fases següents:
1) Convocatòria de les eleccions, constitució de la Junta Electoral i aprovació del cens electoral
2) Presentació i proclamació de les candidatures.
3) Realització de l’elecció, escrutini i proclamació del guanyador. Entre el dia de la convocatòria de les eleccions
i el dia de la realització ha de transcórrer un mínim de trenta dies hàbils i un màxim de seixanta.
Article 21
La convocatòria d’eleccions correspon a la Junta Directiva. L’acte de les votacions es pot fer coincidir amb
l’Assemblea General o bé dur-l a terme independentment.
La convocatòria d’eleccions per finalització natural del mandat s’ha de fer dins els darrers sis mesos de vigència de la
Junta que les convoqui, i sempre amb l’antelació necessària perquè l’elecció es faci abans que es clogui el mandat.

Article 22
La Junta Directiva ha de fer pública la convocatòria d’eleccions mitjançant una comunicació directa als socis, i en tot
cas l’ha d’exposar al tauler d’anuncis de l’entitat. Així mateix, l’ha de comunicar a la federació catalana de l’activitat
esportiva principal de l’entitat.
Article 23
La convocatòria que anunciï les eleccions ha de contenir com a mínim això que segueix:
a) El nombre de llocs que cal proveir i els càrrecs
b) Les condicions per a se elector i candidat
c) El dia i el lloc per al sorteig dels components de la Junta Electoral, que es portarà a terme en un termini
màxim de deu dies.
d) Els terminis d’exposició del cens electoral i reclamacions
e) Termini presentació candidatures
f) El dia i el lloc de les eleccions
g) El temps d’obertura del col·legi electoral
h) El sistema d’acreditació dels electors.
Article 24
La Junta Electoral l’han d’integrar tres membres i tres suplents. Aquestes persones les ha de designar per sorteig la
Junta Directiva entre els socis numeraris i de mèrit, actuant com a Secretari el que ho sigui de l’Entitat amb veu més
sense vot.
Dins els dos dies següents a la designació, els components de la Junta Electoral han de prendre possessió del seu
càrrec, constituir-la formalment i elegir-ne el president.
Article 25
No poden ser membres de la Junta Electoral:
-

Els socis menors d’edat
Els socis que s’hagin de presentar com a candidats elegibles.

Article 26
Correspon a la Junta Electoral conèixer i resoldre les reclamacions durant el procés electoral, admetre o refusar les
candidatures i proclamar-les; decidir sobre els incidents i, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que
presentin els socis candidats, i publicar i comunicar els resultats.
Article 27
Les reclamacions davant la Junta Electoral s’han de fer en un termini màxim de tres dies, després que s’hagi produït
el fet objecte d’impugnació. La resolució de la Junta Electoral, que és executiva, s’ha de dictar dins els tres dies
següents.
Contra els acords de la junta electoral pot interposar recurs, davant el comitè d’apel·lació de la Federació Catalana
de Tennis, que correspon a l’activitat esportiva principal de l’entitat, en el termini de tres dies següents a la data de
publicació de l’acord impugnat.

Article 28
Les candidatures han d’incloure el nom dels socis candidats i el càrrec per al qual es presenten. Cada candidatura l’ha
d’encapçalar el nom de la persona que es presenta per al càrrec de president.
Article 29
Des de l’endemà de la constitució de la Junta electoral i en el període dels set dies següents, s’ha d’exposar o tenir a
disposició dels socis del Club, al domicili social, el cens del socis amb dret a vot. Mentre duri l’exposició de les llistes i
fins a tres dies després d’haver-les retirat, els socis poden sol·licitar l’esmena d’errors, omissions, rectificacions o
inclusions indegudes. Transcorreguts aquests tres dies naturals següents a l’exposició pública del cens, la Junta
Electoral ha d’aprovar la llista definitiva de socis electors i elegibles.
Una vegada feta la llista del cens de socis i dins dels quinze dies següents com a màxim, es poden presentar les
candidatures a membres de la Junta Directiva, adreçades a la Junta Electoral, que han d’anar amb l’especificació dels
càrrecs de cadascun dels membres, signades per tots ells i acompanyades amb una fotocòpia dels seus DNI.
Aquestes candidatures han d’anar tancades i s’han de presentar per escrit.
Esgotats els quinze dies per a la presentació de les candidatures, la Junta Electoral ha d’analitzar-les i acreditar-les en
un termini màxim de tres dies si les dites candidatures i tots els seus membres compleixen els requisits que
determinen aquests Estatuts per a ser elegibles.
Una candidatura no pot ser invalidada perquè alguna de les persones que la componen no compleixi les condicions
per ser elegible, llevat que la invalidació afecti qui es presenta per la presidència. Aquestes persones han de ser
excloses de la candidatura, i aquesta continuarà essent vàlida pel que fa a la resta de membres que sí que
compleixen la condició d’elegibles, i sempre que com a mínim es mantinguin les 2/3 parts del nombre de membres a
escollir.
La Junta Electoral ha d’emetre un certificat de les candidatures vàlides presentades, el qual s’ha d’exposar en un lloc
visible del domini social.
En un termini d’un màxim de deu dies que s’hagi emès el certificat anterior s’han de portar a terme les eleccions.
De cadascun dels actes en què intervingui la Junta Electoral, se n’ha d’estendre l’acta corresponent, signada per tots
els membres. Els certificats d’actes actes els ha d’expedir el Secretari de la Junta Electoral, el qual pot assistir a les
reunions de la Junta Electoral, en les quals té veu però no té vot.
Article 30
Si es presenta una sola candidatura o nomé n’hi ha una que sigui vàlida, la Junta Electoral ha de procedir
directament (sense votació) a proclamar-ne els components com a elegits per a la Junta Directiva.
Article 31
Si no es presenta cap candidatura o no n’hi ha cap de les que es presenten que sigui vàlida, la Junta Electoral ha de
comunicar-ho a la Junta Directiva o a la Comissió Gestora, òrgan que ha de convocar noves eleccions en un termini
màxim de tres mesos.
Article 32
El dia de les eleccions la Junta Electoral ha d’establir els terminis d’exposició d’actuacions de les candidatures i l’acte
propi de les votacions.

En cas d’empat entre dues candidatures cal fer una segona volta entre aquestes dues i prescindir de les restants. En
el cas de tres reincidències, es repetiran les eleccions el setè dia al mateix lloc i hora entre les candidatures
empatades.
L’acta de la proclamació de la candidatura guanyadora s’ha de comunicar mitjançant un certificat, dins dels tres dies
següents, a la Junta Directiva, a la Federació Catalana de Tennis i al Registre de Clubs i Entitats Esportives de la
Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
La pressa de possessió dels càrrecs de la nova Junta s’ha de fer en un termini màxim de cinc dies a comptar des de la
notificació que s’explica en el paràgraf anterior, sense que aquesta circumstància modifiqui l’acabament del mandat
natural previst en aquests Estatuts ni al començament del nou mandat.
Article 33
El cessament dels 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 varen ser elegits.
Pèrdua de la condició de soci
Pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegit
Per mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec
Decisió disciplinaria que l’inhabiliti per ocupar algun càrrec dels òrgans del govern o representació del Club
Aprovació d’un vot de censura

Article 34
La suspensió del mandat com a membre de la Junta Directiva es produeix per les causes següents
1) Sol·licitud de la persona interessada quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la Junta
Directiva
2) Suspensió de la condició de soci
3) Temps que duri la instrucció d’un expedient disciplinari a un dels seus components, si així ho acorda la Junta
Directiva
4) Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinaria.
Article 35
En cas de cessament del president, n’ha d’exercir les funcions els vicepresidents per ordre de grau. En cas d’absència
d’aquests, l’ha de substituir el membre de la Junta Directiva amb més antiguitat com a soci.
Article 36
En cas que hi hagi vacants a la Junta Directiva perquè no se n’ha proveït la totalitat dels càrrecs o perquè n’ha cessat
algun component, sempre que això no afecti la figura del president, la provisió transitòria d’aquestes vacants, que ha
de recaure sempre sobre socis que tinguin la consideració d’elegibles per als càrrecs a proveir i que s’ha de fer
només per al temps que resti de mandat, es delega a la Junta Directiva, i la decisió ha de ser ratificada en la primera
Assemblea General que tingui lloc. S’exceptua d’aquesta norma el designat per substituir un membre de la junta
amb el mandat suspès temporalment, ja que en aquest supòsit el mandat dels substitut s’ha de limitar al temps de
suspensió del substituït, que es reincorporarà acabada la suspensió. Tot això, sense que les provisions transitòries
puguin alterar el temps natural del mandat dels càrrecs previst en aquests Estatus.
Capítol cinquè
Del vot de censura
Article 37

Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el president de l’entitat, contra la totalitat de la Junta Directiva o
contra qualsevol dels seus membres, cal que ho demani amb un escrit motivat la majoria dels membres de la Junta,
o, un vint per cent dels numeraris de l’entitat, com a mínim.
Article 38
Un cop presentada la sol·licitud de vot de censura, dins dels deu dies següents s’ha de constituir una mesa de cinc
persones, formada per dos membres de la Junta Directiva designades per aquesta, els dos primers socis firmants de
la sol·licitud i un delegat de la Federació Catalana de Tennis, que en serà el president.
Article 39
Un cop comprovada l’adequació de la sol·licitud als requisits assenyalats en l’article 37, la Junta Directiva ha de
convocar l’acte de la votació, que ha de tenir lloc en un termini no inferior a deu dies ni superior a vint dies. La
convocatòria s’ha d’ajustar a les condicions estatutàries per a la convocatòria d’assemblees.
Article 40
El vot de censura només el pot acordar la majoria de 2/3 del nombre de socis amb dret a vot assistents a l’acte i
sempre que en l’acte de la votació hi participi, com a mínim, un 25% del total de membres de ple dret de l’entitat.
Article 41
Un cop acordat el vot de censura, el president, la Junta Directiva o els membres als quals afecti han de cessar
automàticament i s’aplicarà el règim de provisió transitòria establert als srticles 35, 36 i 42.
Article 42
No obstant el previst en els articles 35 i 36, si la dimissió, renúncia o el cessament dels components de la junta
directiva es produeix de forma simultània i generalitzada, cal constituir una comissió gestora quan es doni un dels
supòsits següents:
a) Sempre que les vacants afectin a més del 50% dels components de l’òrgan directiu, incloent-hi el president
b) Quan les vacants afectin a més del 75% dels membres directius, però no al president
c) En qualsevol cas, sempre que la Junta Directiva resti constituïda per un nombre de membres inferior a cinc
persones
La comissió gestora té com a finalitat principal convocar eleccions per proveir els càrrecs de la junta directiva, la qual
cosa ha de ser en el termini màxim de 3 mesos des que s’hagi pres possessió dels càrrecs.
S’exceptua d’aquesta regulació els supòsits en els que la dimissió es produeixi per la decisió dels cessants de
presentar-se com a candidats en un procés electoral convocat. En aquest cas, si resten a la junta directiva 1/3 dels
seus components, la junta es manté amb aquests membres sense que calgui proveir les vacants ni nomenar la
comissió gestora; en cas contrari en junta provisional fins la finalització de les eleccions.
Capítol sisè
Règim econòmic i documental
Article 43
1. Els recursos econòmics del Club estaran constituïts per:
a. Les quotes de socis
b. Els aportacions inicials amb ocasió dels drets d’entrada establerts o que es puguin establir per les
persones que causin alta com a socis

2.

3.

4.

5.

6.

c. Les subvencions, donacions i llegat que es fessin a favor del Club
d. Els rendiments que puguin produir els béns i drets que integren el patrimoni del Club
e. Qualsevol altra raó o motiu no contrari a dret.
L’entitat se sotmet a règim de pressupost i patrimoni propi, amb les limitacions legals que correspongui.
L’objectiu principal del destí dels béns de que disposa és el foment i la pràctica de les activitats esportives de
l’entitat, i les possibles rendes d’aquests béns s’han d’aplicar a la conservació i el desenvolupament dels seus
objectius socials, i en cap moment no es poden repartir beneficis entre els seus associats i directius.
La Junta Directiva té les facultats de disposició econòmica de l’entitat amb el límit del total de despeses
previstes en el pressupost anual, amb una variació màxima d’un vint per cent. En cas que calgui superar
aquesta quantia, s’estableix com a preceptiva la convocatòria d’una Assemblea general per tal que autoritzi
el pressupost complementari.
L’Assemblea General només pot autoritzar de manera genèrica la Junta Directiva per l’adquisició, el
gravamen o l’alienació de béns o per acceptar diners en crèdits o préstec durant l’exercici si el seu import no
depassa el vint per cent del pressupost d’ingressos.
En cas que les dites adquisició, alienació, gravamen o préstec sobrepassin el vint per cent del pressupost
d’ingressos, cal que tinguin el vot favorable de les deus terceres parts dels socis presents a l’Assemblea
General, i ai´xi mateix cal que constin a l’ordre del dia com a proposta específica prèvia.
El mateix s’ha de fer en el cas d’emetre títols transmissibles representatius de deute el valor dels quals sigui
superior al vint per cent del pressupost d’ingressos.
Quan es tracti de prendre diners a préstec en quantitat superior al cinquanta per cent del pressupost, i
també en el supòsit d’emissió de títols, cal, a més del que s’ha dit de manera preceptiva, un informe
favorable de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
El producte que s’obtingui d’alienar les instal·lacions esportives o dels terrenys que es trobin s’ha d’invertir
íntegrament en l’adquisició, la construcció i la millora dels béns de la mateixa aplicació, segons els objectius
esportius de l’entitat, llevat que es disposi d’un informe favorable de la Secretaria General de l’Esport.

Article 44
L’exercici econòmic anyal del Club comença cada 1 de gener i es tanca cada 31 de desembre, coincidint amb l’any
natural.
Els llibres del Club són els següents:
1. Llibre d’actes. S’han d’inscriure cronològicament tant les de l’Assemblea General com les de la Junta
Directiva, o les de les reunions de la Junta Electoral quan es doni el cas.
2. Llibres de Comptabilitat.
3. Llibre de Registre de Socis
4. Llibre de Balanços. En aquest es farà constar cada any el compte de guanys i pèrdues dins el primer
quadrimestre següent a l’any vençut, així com també la memòria.
Aquests llibres han d’estar diligenciats pel Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya o les
representacions territorials de la Secretaria General de l’Esport o la Federació Catalana de Tennis.
A més a més, el Club, pot portar els llibres complementaris que estimi necessaris per a desenvolupar millor les seves
tasques, i en aquests casos no té l’obligació de diligenciar-los.
Capítol setè
Règim disciplinari
Article 45

El règim disciplinari esportiu s’estén a conèixer les infraccions de les regles de joc o competició, de la conducta
esportiva o de les normes de la conducta associativa.
Article 46
La potestat disciplinària confereix als seus titulars la possibilitat de reprimir o sancionar els socis afiliats de qualsevol
classe.
Article 47
L’exercici de la potestat disciplinaria correspon:
A) Als jutges o àrbitres durant el desenvolupament d’un joc o competició de caire intern associatiu, amb
subsecció a les regles establertes a les disposicions de cada modalitat esportiva o a les específiques
aprovades per a la competició de que es tracti.
B) A la junta directiva del Club, que la podrà delegar en el Tribunal Disciplinari, òrgan col·legiat que estarà
facultat per conèixer actes que atemptin contra el patrimoni o el nom del Club, contra els drets d’altres socis
o contra la moral i l’ordre intern. El Tribunal estarà integrat per tres socis escollits per la Junta Directiva que
no podran pertànyer a la pròpia Junta.
Actuarà com a President el soci escollit de més edat i com a Secretari el més jove. El seu manament
coincidirà amb el de la pròpia Junta Directiva que el designi.
El Tribunal haurà de reunir-se i incoar el corresponent expedient sancionador quan ho acordi la Junta
Directiva que actuarà d’ofici o per denúncia fonamentada d’algun soci.
La Junta podrà denegar la sol·licitud d’incoació d’expedient sancionador si estima que la denuncia del soci no
està suficientment fonamentada.
Article 48
Un cop formulada la denúncia es remetrà al soci expedientat un plec de càrrecs i se i concedirà un termini de deu
dies a fi que formuli per escrit les al·legacions que estimi pertinents i proposi les proves que cregui oportunes per
defensar els seus drets. El tribunal haurà de prendre una decisió en un termini màxim de vint dies des de la
presentació del full d’al·legacions. La resolució s’haurà de motivar i s’hauran d’especificar els recursos que
corresponguin.
Els acords del Tribunal Disciplinari hauran de ser adoptats per majoria simple dels seus membres. Les decisions del
Tribunal són executives i vinculants pel Club i el Soci expedientat.
Article 49
1. Contra els acords disciplinaris adoptats en primera i única instància per la Junta Directiva, es pot interposar
recurs:
a. Davant el comitè d’apel·lació de la federació catalana de l’activitat esportiva principal del club, quan
es tracti de sancions qualificades com a greus o molt greus per infraccions contra la conducta
esportiva, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat.
b. Davant l’autoritat judicial, quan es tracti de sanció imposada per infracció de les normes de conducta
associativa, en el termini de 40 dies següents a la notificació de l’acte impugnat.
2. Per mitjà de reglament de règim interior, aprovat per la junta directiva i ratificat per assemblea general,
s’estableix un règim tipificat de sancions, així com els procediments disciplinaris d’aplicació i de recursos, de
conformitat amb la legalitat vigent. Subsidiàriament és d’aplicació el règim disciplinari previst pel Decret
Legislatiu 1/2000.
Quan la falta comesa malmeti o perjudiqui l’entitat, al personal empleat o a un soci dins de les instal·lacions
de l’entitat, l’infractor tindrà l’obligació d’abonar el seu import en metàl·lic. L’import de la reparació serà
determinant pel Tribunal Disciplinari previ l’assessorament tècnic oportú.

A efectes de que es valorin com reincidència, les faltes molt greus prescriuran als tres anys, les greus a l’any i
les lleus passat un mes .
La Secretaria del Club portarà un llibre de les faltes comeses i sancions aplicades.
Capítol vuitè
Reforma dels estatuts
Article 50
Els estatuts poden ser modificats o reformats per l’acord de l’Assemblea General convocada a l’efecte mitjançant la
votació favorable de les deus terceres parts dels socis actius i honoraris assistents.
Capítol novè
Causes d’extinció o dissolució
Article 51
L’entitat es pot extingir per resolució judicial, per fusió o absorció en altres associacions o clubs, i per les altres
causes previstes en l’ordenament jurídic vigent.
L’extinció del club per qualsevol causa comporta la cancel·lació, d’ofici o a instància de part, de la seva inscripció al
Registre d’entitats esportives.
L’acord de fusió o absorció en altres associacions o clubs s’ha d’adoptar, com a mínim, per una majoria de dos terços
dels socis assistents, i sempre que representin la majoria del total dels socis amb dret a vot.
Article 52
Una vegada dissolta l’entitat, del remanent del seu patrimoni social, si n’hi ha, ha de revertir en benefici de la
col·lectivitat, i a aquest efecte s’ha de comunicar la dissolució a la Secretaria General de l’Esport, perquè acordi la
destinació dels béns per al foment i desenvolupament de les activitats fisicoesportives.
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