
 
 

 

  

 

  

ESTATUTS DE L'ENTITAT ESPORTIVA 

CLUB MARÍTIM ALTAFULLA 

 

  

 

CAPÍTOL PRIMER : DISPOSICIONS GENERALS 

  

ARTICLE 1. Del Club Marítim Altafulla. 

 

El CLUB MARÍTIM ALTAFULLA, és una entitat privada constituïda         

amb data 30 de juliol de 1973, formada per persones físiques,           

amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar, que té         

com a objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica          

continuada de l'activitat física i esportiva, sense finalitat        

de lucre, i la celebració d'actes socials i culturals. 

 

L'activitat esportiva principal de l'entitat serà de caràcter        

federat. 

 

  

ARTICLE 2. De la seu social. 

 

El domicili social s'estableix a ALTAFULLA, carrer Pescadors,        

s/n, codi postal 43893, telèfon 977.650.263, e-mail       

cma@clubmaritimaltafulla.com  

 

En cas de variació es comunicarà al Registre d'entitats         

esportives de la Secretaria General de l'Esport. 

 

ARTICLE 3. De l’objecte social. 

 

El CLUB MARÍTIM ALTAFULLA practicarà com a principal modalitat         

esportiva la de vela i està afiliat a la Federació Catalana de            

Vela. 

 

El CLUB MARÍTIM ALTAFULLA practicarà també les modalitats        

esportives de Tenis, Pàdel i Motonàutica. A tal efecte,         

funcionaran les seccions esportives corresponents, que es       

podran afiliar a les federacions respectives en el supòsit de          

pràctica federada. 
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La Junta Directiva podrà acordar la creació de noves seccions          

per a la pràctica d'altres modalitats esportives que, també es          

podran afiliar a les federacions esportives catalanes       

corresponents. Tal decisió serà ratificada per l'Assemblea       

General de l'entitat i comunicada al Registre d'entitats        

esportives. 

 

ARTICLE 4. De l’àmbit territorial. 

 

Sense perjudici que la seu social i l'àmbit principal         

d'actuació radiquin a ALTAFULLA, les activitats físiques i        

esportives no queden subjectes a un àmbit territorial        

determinat. 

  

 

 

ARTICLE 5. Del funcionament de l’entitat. 

 

El funcionament de l'entitat esportiva es regeix per principis         

democràtics i representatius, i la sobirania plena resideix en         

l'Assemblea General.  

 

L'entitat es regeix per la Llei 1/2000, de 31 de Juliol, per la             

qual s’aprova el Text Únic de la Llei de l’Esport, pel Decret            

145/1991, de 17 de juny i per altres disposicions que les           

amplïin. Es regeix també, pels seus estatuts i pels reglaments          

interns de desplegament aprovats per l'Assemblea General.       

Subsidiàriament, són d'aplicació les normes reguladores de la        

federació catalana a la qual està afiliada per la modalitat          

principal. 

 

 

CAPITOL SEGON. DELS BONS D’ÚS I FRUÏCIÓ. 

 

 

ARTICLE 6.  Del bons. 

 

Tots els Bons d'Us i Fruïció que satisfacin la quota social,           

estaran exempts de la quota de “conservació de Bo”, la resta           

estaran gravats anualment amb una quota de "Conservació de Bo"          

equivalent , com a mínim, al 10% del seu valor oficial. Aquesta            

quota serà estipulada per la Junta Directiva. Als efectes         

oportuns, la quota social serà anual sens perjudici de que          

aquesta pugui ser prorratejada de forma periòdica.       

L’incompliment en la satisfacció d’una quota periòdica       

esdevindrà l’impagament de la quota corresponent.  
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Aquesta quota quedarà absorbida per la quota social en els          

socis numeraris devent ser pagada a part pels titulars que es           

trobin en Baixa Temporal.  

 

En la quota social queden compresos tots els Bons nominatius          

dels seus membres directes (cònjuge i fills). 

 

ARTICLE 7. Dels bons en venta. 

 

Els Bons a la venta s’hauran de depositar en la secretaria del            

Club, on seran registrats com a Bons en venta. El propietari           

del Bo dipositat a la venta estarà subjecte al pagament de la            

quota corresponent de “Conservació de Bo” que la Junta         

Directiva hagi estipulat. 

  

El valor de venta del Bo és lliure sens perjudici que la Junta             

Directiva estipuli el valor oficial del Bo als efectes         

corresponents.  

 

L’incompliment d’aquesta obligació donarà el dret de traspàs        

del Bo al Club, en la forma expressada en el Reglament de Bons             

i en aquest Estatut.  

 

ARTICLE 8. De la pèrdua del Bo. 

 

Els Bons que no compleixin amb el pagament de la quota social o             

de “Conservació de Bo”, quan aquesta sigui d’obligat        

compliment, se’ls hi obrirà un expedient de regularització. 

 

Desatès l’expedient de regularització, en el cas dels Bons         

obligats al pagament de la quota de “Conservació del Bo” quan           

aquests hagin acumulat un deute igual o superior al Valor          

Oficial del Bo estipulat per la Junta, aquesta disposarà del          

traspàs a tercers. En el cas de no fer-se el traspàs per falta             

de comprador, el Bo esdevindrà propietat del Club als seus          

efectes oportuns.  
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CAPÍTOL TERCER: DELS SOCIS 

 

ARTICLE 6. De la condició de soci. 

 

Són socis de l'entitat les persones físiques que havent         

sol.licitat l'admissió mitjançant el procediment reglamentari,      

han estat acceptades per la Junta Directiva.  

 

El nombre de socis serà il.limitat. La Junta Directiva podrà          

suspendre tanmateix 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,         

d'honor, aspirants, familiars, esportius i sense Bo. 

 

Per ser admès com a soci en qualsevol de les seves modalitats            

serà necessari: 

1.- Tenir l'edat assenyalada per a cadascuna d'elles. 

2.- Sol.licitud per escrit dirigida a la Junta Directiva. 

3.- Ser propietari d'un Bo d'Us i Fruïció , en el cas            

d'un soci numerari. 

 

La condició de soci es perd: 

a) - Per voluntat pròpia, devent trobar-se al corrent de          

pagament de les seves quotes i d'altres obligacions. 

b) - Per defunció. 

c) Per impagament de les quotes socials. 

c) - En el cas dels socis numeraris per falta          

d’impagament de les quotes socials, se li incoarà el         

corresponent expedient i en el suposat cas que el soci no           

regularitzi la seva situació, la Junta Directiva podrà        

disposar del traspàs a tercers del corresponent Bo,        

retenint de l'import apercebut, els drets de traspàs        

estipulats al "Reglament de Bons" i les quantitats        

adeutades pel soci cessat, incrementades amb els seus        

interessos de demora, abonant-li la diferència al seu        

favor. 

d) Per l’incompliment dels deures i obligacions       

estipulats en el reglament intern, en l’estipulat en el         

règim disciplinari i en els presents Estatuts. 

e) - La Societat no assumeix cap responsabilitat pels         

danys o avaries robatoris o furts que poguessin causar-se         

o produir-se en els béns de propietat particular dels         

socis. 

  

ARTICLE 7. Dels drets dels socis. 
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Els socis tenen els drets següents: 

a) - Contribuir al compliment dels fins específics del          

Club. 

b) - Exigir que l'Associació s'ajusti al que disposa la           

Llei 1/2000 de 31 de juliol, de l'esport, normes de          

desenvolupament de la mateixa i a l'establert en els         

presents estatuts.  

 c) - Deslligar-se lliurement de l'Associació.  

d) - Conèixer les activitats de l'Associació i examinar          

la seva documentació. 

e) - Exposar lliurement les seves opinions en         

l'Associació. 

  

 Són obligacions dels socis: 

a) - Abonar les quotes aprovades en l'Assemblea General. 

b) - Contribuir al sosteniment i difusió de l'esport o          

esports de l'entitat. 

c) - Acatar quantes disposicions adoptin l'Assemblea       

General, la Junta Directiva o els membres de la mateixa,          

pel bon govern del Club, segons competències establertes        

en aquests estatuts. 

d) - Fer-se responsables de tots els desperfectes que         

causin en el material i efectes del Club, no solament per           

ells, sinó també per les persones estranyes que hagi         

pogut portar el soci al Club essent també responsables de          

les despeses que aquests ocasionen. 

e) Facilitar les dades de contacte i mantenir-les        

actualitzades. 

 

 

En cas d'incompliment de les obligacions de soci es podrá          

acordar amb caràcter temporal, la suspensió de la condició de          

soci, la qual cosa caldrà que sigui comunicada a l'interessat          

amb especificació dels recursos contra aquesta decisió. La        

condició de soci serà recuperada quan quedin restablertes les         

condicions incomplertes.  

 

 

ARTICLE 8. Dels socis numeraris. 

 

Són socis numeraris totes les persones majors d'edat que         

satisfacin la quota social establerta i siguin propietaris d'un         

Bo d'Us i Fruïció en les condicions assenyalades en el          

reglament de Bons. Aquests socis seran els que tinguin dret a           

vot.  
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Per poder ostentar la condició de soci numerari o serà precís           

ser proposat per dos socis numeraris que portin més d'un any de            

permanència al Club. La proposta de soci s'exposarà per un          

període no inferior a vuit dies al tauler d'avisos de          

l'entitat, perquè els senyors socis puguin formular a la Junta          

Directiva les observacions que creguin pertinents en relació al         

proposat. En la primera reunió de la Junta Directiva que es           

celebri després de complert el termini a què es refereix el           

paràgraf anterior, s'admetrà o refusarà al proposat en votació         

secreta. Es considera sempre rebutjada l'admissió si es        

produeixen dos vots en contra de la mateixa. En cap cas ni el             

proposat ni els proponents tindran dret a cap explicació.         

L'acord de la Junta Directiva serà comunicat a l'aspirant i als           

socis proponents. L'aspirant no admès no podrà ser proposat         

novament fins passat un any de la data de l'acord de la Junta             

Directiva no acceptant el seu ingrés. 

 

Un cop acceptat el candidat proposat, se li entregarà juntament          

amb l'ofici d'admissió, el títol, carnet o contrasenya de soci          

i un exemplar dels estatuts. 

 

La condició de soci numerari s’haurà de mantenir per períodes          

com a mínim de dotze (12) mesos consecutius.  

 

A més dels drets inherents al soci, els socis numeraris tenen           

els següents drets: 

 

a) - Ser electors i elegibles per als càrrecs dels òrgans           

de representació i govern de l'entitat, sempre que        

tinguin plena capacitat d'obrar i siguin majors de 18         

anys. 

b) - Tenen el dret a veu i vot els socis numeraris a             

partir d'un any d'haver estat admesos com a tal. 

c) Els socis numeraris podran donar-se de baixa        

temporalment, per absentar-se a l'estranger, per malaltia       

o per altre causa justa a criteri de la Junta Directiva.           

Per poder sol.licitar la Baixa Temporal serà necessari        

trobar-se al corrent de pagament de les quotes. El         

termini màxim per gaudir de la situació de Baixa Temporal          

serà d'un any. El termini serà de data a data de la seva             

sol·licitud.  

 

 

 

ARTICLE 9. Dels socis d’honors. 
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Seran socis d'honor aquelles persones a qui la Junta Directiva          

confereixi aquesta distinció, i tindran un lloc de preferència         

en els actes oficials de la Societat. 

 

Els socis d'honor estaran exempts del pagament de quotes. 

 

ARTICLE 10. Dels socis familiars. 

 

Són socis familiars els cònjuges i fills menors de 18 anys i            

familiars majors de 60 anys que depenguin econòmicament d'un         

soci numerari i convisquin amb ell en el mateix domicili.  

  

Els fills de socis compresos entre els 18 i 22 anys d'edat,            

d'un o altre sexe, tenen dret a l'ús de les instal·lacions           

socials mitjançant la quota que fixi la Junta Directiva. El          

CLUB MARÍTIM ALTAFULLA procurarà que els fills dels socis         

puguin disposar del Bo necessari per passar a soci numerari en           

complir l'edat de 23 anys, sempre que ho hagin sol.licitat amb           

6 mesos d'antelació. 

 

 

ARTICLE 11. Dels socis sense Bo. 

 

Els socis sense Bo estan exempts del pagament d'entrada, així          

com de la compra d'un Bo, però estaran obligats a satisfer una            

quota, mai inferior a la quota dels socis numeraris, aprovada          

per la Junta Directiva. Els socis sense Bo hauran de renovaran           

aquesta condició com a màxim per períodes anuals. Aquesta         

figura podrà ser limitada per la Junta Directiva segons les          

necessitats del Club. 

 

El soci sense Bo perd la seva condició per la falta de pagament             

de la quota corresponent. El soci que hagi perdut la seva           

condició no podrà demanar una nova sol·licitud d’ingrés fins         

transcorregut el període d’un (1) any.  

 

ARTICLE 12. Dels socis esportius. 

 

Els qui participin en competicions esportives pel Club Marítim         

Altafulla i la Junta Directiva cregui hagin fet mèrits         

suficients, se'ls anomenarà Socis Esportius, aquests socis       

tindran els mateixos drets i deures que el Soci Numerari sense           

haver d'adquirir un Bo d'Us i Fruïció. Aquesta condició podrà          

ser limitada temporalment a criteri de la Junta Directiva.  

 

CAPÍTOL QUART: ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, 

DE GOVERN I D'ADMISTRACIÓ 
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ARTICLE 13. Dels Òrgans de Representació. 

 

1. Els òrgans de representació, govern i administració       

seran: 

a) L'Assemblea General. 

b) La Junta Directiva 

2. L'Assemblea General és l'òrgan superior de govern del        

club esportiu, i els seus acords són vinculants per a          

tots els socis i per a la Junta Directiva. 

3. Integren l'Assemblea General tots els socis numeraris       

majors d'edat que no tinguin suspesa la condició de soci          

en el moment de la convocatòria, i amb una antiguitat          

mínima d'un any com a soci. 

4. L'Assemblea General pot ser ordinària o extraordinària.       

Es ordinària l'Assemblea que preceptivament s'ha de       

celebrar un cop l'any dins dels quatre mesos naturals         

següents a la finalització de l'exercici, per conèixer i         

aprovar, com a mínim, les matèries següents: memòria de         

les activitats realitzades, liquidació de l'exercici      

vençut, i pressupost per a l'exercici econòmic següent.        

Elecció dels càrrecs de la Junta Directiva, quan        

s'escaigui. Precs i Preguntes. Són extraordinàries totes       

les altres Assemblees que es convoquin en el curs de          

l'exercici. 

5. L'Assemblea General, a més de les competències esmentades        

a l'article anterior, és l'órgan màxim de l'entitat i té          

competència especial en les matèries següents: 

a) Fixació de la quantia de les quotes ordinàries i         

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        

(IPC), desde  l'última modificació. 

b) Establiment de quotes extraordinàries o derrames. 

c) Adquisició, venda o gravamen dels béns mobles o        

immobles de l'entitat el valor dels quals excedeixi        

del 20% del pressupost anual de l'exercici. 

d) Règim disciplinari. 

e) Propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a        

l'Assemblea. 

f) Propostes que els socis vulguin presentar a       

l'Assemblea, sempre que tinguin el suport del 5%        

dels socis numeraris de l'entitat. 

g) Modificació dels estatuts. 

h) Proposta de fusió o segregació de l'entitat. 

i) Dissolució de l'entitat. 
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ARTICLE 14.  De la convocatòria d’assemblea. 

 

1. La convocatòria de les Assemblees s'ha de fer per acord          

de la Junta Directiva, a instància pròpia o si així ho           

demanen un mínim d'un 10% dels socis numeraris. En aquest          

darrer supòsit, des del dia de la sol.licitud en forma          

del socis que la demanin a la seva convocatòria no poden           

transcórrer més de trenta dies. 

2. Les Assemblees Generals restaran vàlidament constituïdes      

en primera convocatòria quan hi concorrin la meitat dels         

seus membres i en segona convocatòria amb independència        

del nombre d'assistents. Entre la primera i la segona         

convocatòria han de transcórrer 30 minuts. 

3. Els acords s'han de prendre per majoria dels presents en          

el moment de la votació excepte en aquelles matèries en          

què s'hagi previst una majoria qualificada. 

4. L'Assemblea General serà presidida per una mesa integrada        

pel president i els altres components de la Junta         

Directiva, i actuarà com a secretari qui ho sigui de          

l'entitat. 

 

ARTICLE 15. De la Junta Directiva.  

 

1. La Junta Directiva és l'òrgan de govern de l'entitat que          

té la funció de promoure, dirigir i executar les         

activitats esportives de l'entitat, com també      

gestionar-ne el funcionament. 

2. La Junta Directiva estarà formada per socis numeraris amb         

un mínim de 3 persones, una de les quals serà el           

president, una altra el secretari i una tercera el         

tresorer. En el cas d’estar formada per més de tres          

persones podrà incloure dos Vice-Presidents, Comptador,      

Comodor i un nombre de vocals que no podrà excedir de 14.            

La Junta Directiva actuarà en nom del Club i estarà          

obligada a executar els acords vàlidament adoptats per        

l'Assemblea General. Tots ells hauran de reunir com a         

mínim els requisits següents:  

a) Ser majors d'edat civil 

b) No tenir suspesa la condició de soci en el moment          

de la convocatòria. 

 

3. Corresponen a la Junta Directiva les atribucions       

següents: 
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a) Mantenir l'ordre i la disciplina en l'entitat així        

com en les competicions que s'organitzin dins el seu         

àmbit geogràfic i estatutari.  

b) Convocar mitjançant el President a l'Assemblea      

General quan ho estimin necessari, complint els       

acords i decisions de la mateixa. 

c) L'admissió dels nous socis, segons article 6è.       

d'aquests estatuts així com proposar l'Assemblea les       

quotes periòdiques que deguin  satisfer-se.  

d) Redactar o reformar els Reglaments de Règim Intern,        

fixant les normes d'ús de les instal.lacions i les         

tarifes corresponents. 

e) Nomenar les persones que hagin de dirigir les        

diferents comissions que es puguin crear, així com        

organitzar les activitats del Club. 

f) Fomular inventari i balanç anual, així com redactar        

la Memòria anual del Club, presentar el pressupost        

per a l'exercici següent i en general aplicar totes         

les mesures esportives, econòmiques i     

administratives precises pel foment i     

desenvolupament de l'esport dins del Club. 

g) La Junta Directiva restarà vàlidament constituïda      

quan hi concorrin com a mínim la meitat dels membres          

que la componen. 

La Junta Directiva serà convocada pel seu President        

almenys amb dos dies d'antelació a la data de         

celebració. També podrà ser convocada si ho demanen        

1/3 dels seus membres. 

h) La Junta Directiva també restarà vàlidament      

constituïda quan siguin presents tots els seus       

membres encara que no hi hagués convocatòria prèvia. 

j) Correspon al tresorer dur la Caixa i els comptes de          

l'entitat. Signar els rebuts de les quotes i de         

qualsevol quantitat que s'ingressi en la Caixa       

Social, custodiar els fons i els crèdits de la         

societat portant el compte exacte de les entrades i         

sortides de Caixa amb els seus comprovants. No fer         

cap lliurament sense la conformitat del President o        

dels Vice-Presidents, i donar nota mensual a la        

Junta Directiva dels Socis que haguessin deixat de        

satisfer les seves quotes. 

k) Correspon al President la representació legal del       

Club davant tota mena d’autoritats i organismes       

oficials i particulars i són a més deures seus els  

següents:  

1. Presidir les Juntes Generals i Directives. 

2. Dirigir les deliberacions i debats. 
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3. Fer complir tots els acords que s'hagin près        

reglamentariament. 

 

Els Vice-Presidents substituiran el president en cas       

d'absència, malaltia o vacant. 

El Secretari de la Junta Directiva cuidarà de        

l'arxiu de la documentació de l'Associació i portarà        

el llibre de Registres d'Associats i el llibre        

d'Actes i donarà compte en les reunions dels        

assumptes conforme a l'ordre del Dia.  

 

El Comodor tindrà les facultats que li siguin        

conferides per la Junta Directiva, especialment tot       

el que es refereixi a l'organització nàutica del        

club, cuidarà de l'organització de les competicions       

esportives, de mostrar els llocs d'amarre de les        

embarcacions i estarà al seu càrrec el material        

flotant. 

 

És missió del comptador portar la comptabilitat al        

corrent en els llibres deguts i prendre raó de tots          

els ingressos i despeses i documents de       

comptabilitat i preparar amb el tresorer els       

balanços i pressuposts així com un balanç de        

situació anual que s'han de posar en coneixement de         

tots el socis. 

 

Els vocals de la Junta Directiva s'alternaran       

mensualment, en la cura i vigilància del Club,        

devent el vocal de torn asistir al Club amb la major           

assiduïtat possible i en cas urgent podran adoptar        

les mesures que considerin oportunes, donant compte       

de les mateixes al President. 

i) L'elecció dels membres de la Junta Directiva , ha de          

realitzar-se per un període de sis anys. 

l) La Junta Directiva es reunirà com a mínim un cop per           

trimestre. 

m) L'adscripció dels diferents càrrecs de la junta serà        

competència  del president. 

n) Els càrrecs de la Junta són reelegibles sense        

limitació temporal. La renovació de càrrecs pot ser        

parcial. 

  

 

CAPÍTOL CINQUÈ: PROCEDIMENT ELECTORAL 

 

ARTICLE 16.  
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Els membres de la Junta Directiva s'han de proveir mitjançant          

sufragi lliure, directe, igual i secret entre els seus socis          

amb dret a vot. 

 

ARTICLE 17. 

 

Són electors i elegibles els socis ordinaris amb les condicions          

següents; ser majors d'edat i no tenir suspesa la condició de           

soci en el moment de la convocatòria o en el temps de            

presentació de les candidatures. 

  

ARTICLE 18. 

 

El procediment electoral s'ha d'ajustar a les fases següents: 

1. Convocatòria de les eleccions i constitució de la Junta         

Electoral i aprovació del cens electoral. 

2. Presentació i proclamació de candidatures. 

3. Realització de l'elecció, l'escrutini i la proclamació       

dels guanyadors. 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 19.  

 

La convocatòria d'eleccions correspon a la Junta Directiva.        

L'acte de les votacions pot fer-se coincidir amb una assemblea          

general o bé realitzar-se independentment. 

 

ARTICLE 20. 

 

La convocatòria d'eleccions per finalització natural del mandat        

ha de fer-se dins els darrers sis mesos de vigència i sempre            

amb l'antelació necessària perquè l'elecció es faci abans que         

es clogui el mandat. 

 

ARTICLE 21. De la publicitat de la convocatòria. 

 

La Junta Directiva ha de fer pública la convocatòria         

d'eleccions mitjançant l'anunci en un diari d'àmplia difusió a         

la localitat del domicili de l'entitat, o per tramesa directa          

als socis, i , en tot 

cas, s'ha de fer pública al tauler d'anuncis de l'entitat.          

Igualment s'ha de comunicar a la Federació Catalana de         

l'activitat esportiva principal de l'entitat. 

 

ARTICLE 22. De l’anunci d’eleccions. 
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La convocatòria que anunciï les eleccions ha d'informar almenys         

del següent: nombre de llocs que cal proveir, càrrecs,         

condicions per ser elector i candidat, dia i lloc del sorteig           

per a la designació dels components de la junta Electoral,          

terminis d'exposició del cens electoral i reclamacions 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. 

 

ARTICLE 23. De la Junta Electoral. 

 

Simultàniament a l'acord de convocatòria d'eleccions, la Junta        

Directiva ha de disposar la constitució de la Junta Electoral,          

que ha d'estar integrada per un nombre de 3 membres, i           

designar-ne un nombre igual de suplents. 

 

ARTICLE 24. 

 

Dins els dos dies següents a la seva designació, els components           

de la Junta Electoral han de prendre possessió del càrrec i           

constituir-la formalment, i elegir-ne el President. 

 

ARTICLE 25. 

 

Correspon a la Junta Electoral: conèixer i resoldre les         

reclamacions durant el procés, l'admissió i el refús de les          

candidatures i proclamar-les, decidir incidents i, en general,        

conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis         

candidats, i publicar i comunicar-ne els resultats. 

 

ARTICLE 26. 

 

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, que serà         

executiva, s'ha de dictar dins els tres dies següents. 

Contra els acords de la Junta Electoral, pot interposar-se         

recurs d'alçada davant el comitè jurisdiccional de la Federació         

Catalana corresponent a l'activitat esportiva principal de       

l'entitat, o en el seu defecte directament davant el Comitè de           

Disciplina Esportiva, en un termini de tres dies. 

 

ARTICLE  27. 
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Les candidatures han d'incloure el nom dels socis candidats,         

encapçalades pel candidat a president, si aquest càrrec figura         

en l'elecció. 

 

ARTICLE  28. 

 

Si es presenta o fos vàlida només una única candidatura, la           

Junta Electoral procedirà directament a la proclamació del seus         

components com a elegits per a la Junta Directiva. 

 

ARTICLE  29. 

 

Si no es presenta cap candidatura o no es vàlida cap de les             

presentades, la Junta Electoral ho ha de comunicar a la Junta           

Directiva o a la Comissió Gestora, òrgan que ha de convocar           

noves eleccions en un termini màxim de tres mesos. 

 

ARTICLE 30. 

 

La realització de les eleccions s'ha de dur a terme vint dies            

després de la proclamació de candidatures. 

 

ARTICLE   31. De la proclamació de la candidatura guanyadora. 

 

L'acta de proclamació de la candidatura guanyadora s'ha de         

comunicar mitjançant certificació dins els tres dies següents,        

a la Junta, al Registre d'entitats esportives i a les          

federacions esportives catalanes a què estigui afiliada       

l'entitat. 

 

ARTICLE  32. De la pressa de possessió. 

 

Els candidats elegits han de prendre possessió dins els cinc          

dies següents a la seva elecció. 

 

ARTICLE 33. Del cessament dels components de la Junta         

Directiva. 

 

El cessament de components de la Junta Directiva es produeix,          

si és el cas, per les causes següents: 

1. Acabament del mandat natural pel qual van ser elegits. 

2. Pèrdua de la condició de soci de l'entitat. 

3. Pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegit. 

4. Mort o incapacitat que impedeixi l'exercici del càrrec. 

5. Decisió disciplinària executiva que l'inhabiliti per      

ocupar algun càrrec dels òrgans de govern o representació         

de l'entitat. 
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ARTICLE 34. De la suspensió del mandat. 

 

La suspensió del mandat com a membre de la Junta Directiva es            

produeix per les causes següents: 

1. Sol.licitud del interessat quan hi concorrin      

circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la Junta. 

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     

disciplinària. 

 

ARTICLE 35. De la suspensió o cessament del President.  

 

En cas de suspensió o cessament del President, ha d'exercir les           

seves funcions el vice-president. En cas d'absència d'aquest        

l'ha de substituir el membre de la Junta amb més antiguitat com            

a soci. 

 

ARTICLE 36. De les vacants a la Junta Directiva. 

 

En el cas d'existir vacants a la Junta Directiva perquè no s'ha            

proveït la totalitat dels càrrecs o pel cessament o suspensió          

d'algun dels seus components, sempre i quan no afecti la figura           

del President, la provisió transitòria de vacants que ha de          

recaure sempre sobre socis que tinguin la consideració        

d'elegibles per al càrrec a proveir, i només pel temps que           

resti de mandat al càrrec, es delega a la Junta Directiva i la             

decisió haurà d'ésser ratificada en la propera Assemblea        

General. 

 

 

CAPÍTOL SISÈ : REGULACIÓ DEL VOT DE CENSURA 

 

ARTICLE  36. Dels requisits del vot de censura. 

 

Perquè es pugui sol.licitar un vot de censura contra el          

president de l'entitat, la totalitat de la seva junta, o          

qualsevol dels seus membres, cal que ho demani per escrit          

motivat la majoria dels membres de la Junta o, com a mínim, el             

25% dels socis de l'entitat. 

 

ARTICLE 37. Del procediment del vot de censura. 
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Un cop presentada la sol.licitud de vot de censura, dins els           

deu dies següents s'ha de constituir, 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 un           

delegat de la Federació Catalana corresponent a l'esport        

principal de l'entitat, que en serà el President. 

 

ARTICLE 38. De la convocació de l’acte de votació. 

 

Un cop comprovada l'adequació de la sol.licitud als requisits         

assenyalats al punt primer, la Junta Directiva ha de convocar          

l'acte de la votació, que haurà de celebrar-se en un termini no            

inferior a 10 dies ni superior a 20 dies. La convocatòria           

s'haurà d'ajustar a les condicions estatutàries per a la         

convocatòria d'Assemblees. 

 

ARTICLE 39. De l’acord del vot de censura.  

 

El vot de censura, només el pot acordar la majoria absoluta (            

50% més un) del nombre de socis amb dret a vot de l'entitat. 

 

Un cop acordat el vot de censura, el President, la Junta           

Directiva o els membres a qui afecti cessaran automàticament. 

 

ARTICLE 40. De l’aprovació del vot de censura. 

 

En cas que el vot de censura afecti el President, ha d'exercir            

les seves funcions el Vice-President. Si hi ha més d'un          

vice-president el de major grau, o si no hi ha relació el més             

antic com a soci. Si no hi ha Vice-President, ha d'exercir           

aquestes funcions el membre de la junta més antic com a soci de             

l'entitat. 

 

Cas que el vot de censura afecti membres de la Junta Directiva,            

però no al president, aquest ha d'acordar la provisió         

transitòria dels càrrecs corresponents, decisió que ha de ser         

ratificada per la 

primera Assemblea General que realitzi l'entitat. 

 

Si el vot de censura afecta menys del 50% dels membres de la             

Junta Directiva incloent-hi el President, els membres no        

afectats decidiran la provisió transitòria de vacants, decisió        

que ha de ser ratificada per la primera Assemblea General que           

realitzi el club. 

 

Si el vot de censura afecta més del 50% dels components de la             

Junta Directiva, incloent-hi el President, l'Assemblea General       
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ha de decidir entre proveir transitòriament les vacants, només         

pel temps que resti del mandat als càrrecs, o constituir una           

comissió gestora amb l'objecte de convocar noves eleccions. 

 

CAPÍTOL SETÈ: RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL 

 

ARTICLE 41. Del patrimoni del Club. 

 

1 - El CLUB MARÍTIM ALTAFULLA, compta amb un solar de la seva             

propietat de 4.010 metres quadrats i 81 decímetres quadrats,         

fora de la Zona Marítimo-Terrestre on es troba situat l'edifici          

social, dos pistes de Tennis, dos pistes de pàdel, un Frontó i            

els vestidors corresponents, així com una zona destinada        

actualment a Parking, a la qual es podrien ampliar les          

instal.lacions del Club. 

L'edifici consta de dues plantes, ampliables a tres amb una          

superfície total edificada actualment de 1.472 metres quadrats. 

A la planta semi-soterrani es troben dos locals "Panyol"         

d'embarcacions, cambra de motors i un altre, destinat al         

magatzematge de combustible, aïllat de la resta.  

A la planta baixa està situat el saló, el bar, els vestidors,            

els lavabos, la Secretaria, la sala de socis i les terrasses. A            

la planta superior estan: l'habitacle del vigilant i el terrat. 

 

2 - L'entitat es sotmet a règim de pressupost i patrimoni           

propi, amb les limitacions legals que corresponguin. L'objetiu        

principal del destí dels béns de què disposa és el foment i la             

pràctica de les activitats esportives de l'entitat i les         

possibles rendes s'hauran d'aplicar a la conservació i el         

desenvolupament dels seus objectius socials, sense que en cap         

moment es puguin repartir beneficis entre els seus associats i          

directius. 

 

3 - 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 20%. En el cas           

que 

calgui superar aquesta quantia s'estableix com a preceptiva la         

convocatòria d'una assemblea general per tal que autoritzi el         

pressupost complementari. 

 

4 - L'Assemblea General només pot autoritzar a la junta          

directiva l'adquisició, el gravamen i l'alineació de béns o         

acceptar diners en crèdit o préstec durant l'exercici, fins a          

un import conjunt que no excedeixi del 20% del pressupost          

d'ingressos. Per excedir d'aquest límit, cal que la proposta         
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prèvia sigui aprovada per les 2/3 parts dels assistents a          

l'Assemblea. 

 

5 - El producte obtingut de la venda d'instal.lacions         

esportives i dels terrenys en que es trobin, ha d'invertir-se          

íntegrament en l'adquisició, la construcció i la millora de         

béns de la mateixa aplicació, segons els objetius esportius de          

l'entitat, llevat que hi hagi informe favorable de la         

Secretaria General de l'Esport. 

  

ARTICLE 42. Del Règim documental.  

 

El règim documental de l'Associació constarà dels següent        

llibres: de Registre de Socis, d'Actes, de Comptabilitat i de          

Bons d'Us i Fruïció. 

a) Al llibre de Registre d'Associats hi constaran els noms i           

cognoms dels socis numeraris, el document Nacional de        

Identitat, professió i, en el seu cas, els càrrecs de          

representació, govern i administració que exerceixin a       

l'Associació. També s'especificaran les dates d'altes i baixes        

i les de presa de possessió i cessació als càrrecs al.ludits.  

b) Als llibres d'actes, es consignaran les reunions que celebri          

l'Assemblea General i la Junta Directiva, amb expressió de la          

data, assistents, assumptes tractats i acords adoptats. Les        

Actes  seran signades, en tot cas pel President i el Secretari.  

c) Als llibres de comptabilitat constaran tant el patrimoni com          

els drets i obligacions i ingressos i despeses de l'Associació          

havent de precisar-se la procedència d'aquells i la inversió o          

destí d'aquests.  

 

 

CAPÍTOL VUITÈ: RÈGIM DISCIPLINARI 

 

ARTICLE  42. 

 

El règim disciplinari s'estén a conèixer les infraccions de les          

regles de joc o competició, de la conducta esportiva o de les            

normes de conducta associativa.  

 

ARTICLE  43. 

 

La potestat disciplinària confereix als seus titulars la        

possibilitat de reprimir o sancionar els socis, afiliats,        

esportistes, tècnics i directius.  

 

ARTICLE  44. De la potestat disciplinària. 
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L'exercici de la potestat disciplinària correspon: 

 

1.- Als jutges o àrbitres. 

2.- A la Junta Directiva. 

3.- A l'Assemblea General de socis. 

 

ARTICLE 45. Dels recursos. 

 

1. Contra les decisions definitives, es pot interposar       

recurs: 

a) Davant la Junta Directiva, quan es tracti de        

infraccions a les regles de joc o competició de         

caire associatiu. Contra aquesta resolució no és       

possible cap altre recurs. 

b) Davant l'Assemblea 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. 

2. Mitjançant el reglament de règim interior, aprovat per la         

Junta Directiva i ratificat per l'Assemblea General,       

s'establirà un règim tipificat de sancions, així com els         

procediments disciplinaris d'aplicació i de recursos, de       

conformitat amb la legalitat vigent. 

 

3. Els litigis i conflictes que es derivin dels acords         

adoptats pels òrgans de govern del Club sobre matèries de          

lliure disposició en dret seran sotmesos de forma        

exclusiva a l’arbitratge del Tribunal d’Arbitratge      

Esportiu de Catalunya (TAEC), que resoldrà la       

controvèrsia amb subjecció als seus Estatuts, el       

Reglament de procediment i la normativa vigent aplicable;        

renunciant les parts al seu propi fur.  

 

Igualment, contra les decisions en matèria de disciplina        

associativa que imposi la Junta Directiva del Club, es         

pot interposar recurs de forma exclusiva davant del        

Tribunal d’Arbitratge Esportiu de Catalunya (TAEC) que       

resoldrà en arbitratge amb subjecció als seus Estatuts,        

el Reglament de procediment i la normativa vigent        

aplicable; renunciant les parts al seu propi fur. 

 

 

 

La sol·licitud d’arbitratge davant del TAEC resta       

subjecta a prescripció i caducitat d’acord als terminis i         
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condicions que correspongui a cada acció segons       

l’ordenament jurídic general. 

  

 

 

CAPÍTOL NOVÈ: REFORMA DELS ESTATUTS 

 

ARTICLE  46.  

 

Els estatuts poden ser modificats o reformats per l'acord de          

l'Assemblea General convocada a l'efecte mitjançant votació       

favorable de les 2/3 parts dels socis de número assistents. 

 

CAPÍTOL DESÈ : CAUSES D'EXTINCIÓ O DISSOLUCIÓ 

 

ARTICLE  47. 

 

L'entitat es pot extingir per resolució judicial, per fusió o          

absorció en altres associacions i clubs, per la cancel.lació de          

la seva inscripció en el Registre d'entitats esportives, i per          

les altres causes previstes en l'ordenament jurídic. 

 

Excepcionalment, l'entitat es pot dissoldre per l'acord adoptat        

en Assemblea General convocada a l'efecte per una majoria de          

2/3 parts dels socis assistents, i sempre que representin la          

majoria del total dels socis amb dret a vot.  

 

ARTICLE  48. 

 

Dissolta l'entitat, el romanent del seu patrimoni social, si         

n'hi ha, revertirà en la col.lectivitat, i a tal efecte s'haurà           

de comunicar aquesta dissolució a la Secretaria General de         

l'Esport, perquè acordi la destinació dels bens per al foment i           

desenvolupament de les activitats fisico-esportives. 

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

 

Primera.- El present Estatut entrarà en vigor l’1 de gener de           

2018.  

 

Segona.- Amb la publicació i aprovació dels presents Estatuts         

queden derogades totes aquelles disposicions que contradiguin       

els mateixos.  

 

 

Altafulla, 25  de novembre de 2017 
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DILIGÈNCIA: Els presents estatuts han estat aprovats per        

l'Assemblea General de data 25 de novemebre de 2017 

 

 

  

  

Vist i plau  

 

 

EL PRESIDENT EL SECRETARI 
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