ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ ESPORTIVA (AE) LA SALLE MANRESA.

Capítol I. La denominació,
territorial i la durada.

els

objectius,

el

domicili,

l'àmbit

Article 1r.
L’Associació Esportiva La Salle Manresa és una entitat privada constituïda el
dia 14 de desembre de 1981 amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar
que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei de
l'Esport de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol;
pel Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya,
pel Decret 55/2012, de 29 de maig, de modificació de l’ anterior, i pels seus
estatuts.
Article 2n.
Els objectius bàsics de l'Associació són el foment, el desenvolupament i la
pràctica continuada de l’activitat física i esportiva, fonamentalment la
pràctica de la modalitat esportiva del bàsquet.
Els valors i principis en el que es basa l'Associació són: l'amistat, el respecte,
el civisme, la integració social, l'esportivitat, la solidaritat, la democràcia i la
catalanitat.
No obstant el que s'assenyala en el paràgraf primer, l'Assemblea General a
proposta de la Junta Directiva podrà acordar la creació de noves seccions
per a la pràctica d'altres modalitats esportives.
Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu i per a aconseguir les seves finalitats,
l'associació duu a terme les activitats següents:
1. Potenciació d’ una escola de bàsquet integrada per a nens i nenes de la
comarca del Bages.
2. Potenciació d’una escola d’entrenadors i entrenadores joves.
3. Col·laboració amb aquelles entitats de Catalunya i, si s'escau, d'arreu de
l'estat que orientin les seves activitats a finalitats de caire similar, en
especial al bàsquet de base.
4. Creació d'una guia de bones pràctiques de prevenció en la pràctica de
l’esport.
5. Foment del voluntariat en les activitats pròpies de l'associació.
6. Organització d'actes culturals i esportius a la comarca.
7. Dotació de beques d´ajut a l’estudi a monitors o col·laboradors de
l’entitat.
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L'Associació no té ànim de lucre i, en cas de produir beneficis, els ha de
destinar íntegrament a la realització de les activitats pròpies que
desenvolupa.
Article 3r.
L'associació queda domiciliada al carrer de la Pau s/núm. 08243 Manresa
(edifici Col·legi la Salle Manresa). A més, es reserva el dret d’obrir
delegacions i establiments a qualsevol indret de Catalunya o de l'estat
espanyol.
L'àmbit territorial previst per a les activitats de la Salle Manresa s'estén a
Catalunya sens perjudici del que disposen els articles 2n. i 3r. dels presents
estatuts.
Article 4t.
L'associació es constitueix per temps indefinit.
Capítol II. Els membres de l'associació, els seus drets i les seves
obligacions.
Article 5è.
Qualsevol persona física interessada en les finalitats i els objectius de
l'associació pot sol·licitar de ser-ne soci o sòcia.
Article 6è.
S'estableixen dos tipus de socis de ple dret:
1. Numeraris
2. Col·laboradors
Es considera soci numerari o sòcia numerària aquella persona que té al seu
càrrec nens, nenes o joves que participin en alguna activitat esportiva
organitzada que desenvolupi l'Associació.
Cada unitat familiar amb fills o filles adscrites a l'associació designarà la
persona o persones a qui hagi de correspondre la condició de soci numerari
o sòcia numerària.
Una vegada el soci numerari o la sòcia numerària deixi de tenir un vincle
familiar amb l'associació a través de nens, nenes o joves al seu càrrec
passarà a ser soci col·laborador llevat que manifesti el contrari d'acord amb
el que disposa l'article 8è.
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Es
considera
soci
col·laborador
aquella
persona
física
que,
desinteressadament i sense tenir al seu càrrec nens o joves que participin
en alguna activitat esportiva organitzada que desenvolupi l’Associació,
vulgui donar el seu suport a les tasques que desenvolupa l'associació.
A banda dels socis o sòcies de ple dret, l’AE podrà tenir “socis i sòcies
d’honor”. En el seu cas, seran socis o sòcies d´honor aquelles persones
físiques a les que l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva,
confereixi aquesta distinció. La distinció serà honorífica, i no comporta ni els
drets ni les obligacions previstos per als socis i sòcies de ple dret als articles
8è. i 9è. dels presents estatuts.
Article 7è.
Per tal d’ obtenir la qualitat de soci o sòcia de ple dret cal cal:
1. Ser major d'edat, tenir capacitat d'obrar i tenir al seu càrrec un
nen/nena o jove adscrit/a a les activitats esportives organitzades de
l'AE La Salle.
2. Formalitzar la sol·licitud d'ingrés a la Junta Directiva.
L’expedient d’ingrés d’un soci o sòcia consistirà en:
a) Sol·licitud d’admissió de la persona interessada, presentada
mitjançant escrit a la junta directiva, en la qual hauran de fer constar
les seves dades personals.
b) Acord d’amissió o no de la junta directiva respecte del peticionari en
la primera reunió que realitzi amb posteriortat a la sol·licitud.
Per acord de l’assemblea general es poden incorporar noves classes de soci
o sòcia, o modificar les actualment existents, tot regulant les condicions que
han de complir les persones per adquirir aquesta categoria i els seus drets i
deures. Aquest accord s’haurà de comunicar al Registre d’entitats esportives
de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva inscripció.
Article 8è.
Són drets inherents a la qualitat de soci o sòcia de ple dret de l'AE La Salle
els que s'asssenyalen a continuació:
1. Assistir a les assemblees generals, intervenir-hi i exercir-hi el dret de
vot.
2. Elegir i ser elegit per a exercir algun càrrec a la Junta Directiva.
3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
4. Impugnar els acords de l’Assemblea General i de l’òrgan de govern i
proposar l’exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres de
l’òrgan de govern.
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5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que
pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la
consecució dels objectius socials bàsics.
6. Rebre informació sobre les activitats de l'AE, així com rebre els
serveis que l’associació ofereixi en compliment de les seves finalitats
o amb caràcter accessori, d’acord amb el que estableixin els estatuts
i hagin acordat els òrgans competents.
7. Ésser informats per l’òrgan de govern, un cop convocada l’assemblea
i amb antelació suficient, dels asumptes que s’hagi previst de tractarhi, i rebre’n informació verbal durant la reunió.
8. Obtenir un exemplar dels estatuts vigents i dels reglaments de règim
intern, si n’hi ha.
9. Ser informat de l’ estat de comptes i dels ingressos i despeses de l'AE
10.Ësser informats de la identitat dels altres associats, del nombre
d’altes i baixes, per a la qual cosa poden consultar els llibres de
l’associació
11.Conèixer els acords adoptats per l'Assemblea General.
12.Conèixer els acords de la Junta Directiva que els afectin
13.Gaudir dels serveis que l'AE posi al seu abast.
14.Abandonar lliurament l'AE.
Article 9è.
Són deures inherents a la qualitat de soci i sòcia de ple dret de l'AE La Salle
Manresa els següents:
1. Contribuir al sosteniment de l'AE a través del pagament de quotes,
derrames i d'altres aportacions econòmiques fixades pels Estatuts i
aprovades d'acord amb aquests.
2. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de
govern de l'AE.
3. Procurar pel prestigi de l'AE, participar en els actes o diades
representatives el respecte als altres socis i la prosperitat i
manteniment del patrimoni moble o inmoble de l'AE.
4. Comprometre’s en les finalitats de l’associació i participar en llur
assoliment.
5. Facilitar un domicili postal i una adreça de correu electrònic (de tenirne) per al lliurament de les comunicacions de l'entitat i notificar-ne
els canvis quan es produeixin.
6. Respectar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de
l’associació.
7. Complir les altres obligacions que estableixin els estatuts.
Article 10è.
Els socis i sòcies de l'AE La Salle Manresa perden aquesta condició si
incorren en algun dels supòsits següents:
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1. Presentar la renúncia voluntària, que cal adreçar per escrit a la Junta
Directiva i no produeix efectes fins al mes següent de la data de
rebuda de la comunicació.
2. Deixar d'abonar dues mensualitats consecutives de la quota
corresponent.
3. Per sanció disciplinària, fruit d’infracció disciplinària prevista,
acordada per la junta directiva, amb audiència prèvia a la persona
interessada i la corresponent incoació d’expedient disciplinari.

Article 11è.
La baixa de qualsevol soci o sòcia de l'AE porta implícita la pèrdua de tots
els drets que tenia quan n'era membre.

Capítol III. L'Assemblea General
Article 12è.
1. L'Assemblea General és l’òrgan sobirà de l'AE; els seus membres en
formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els socis i sòcies de l'AE, reunits en Assemblea General legalment
constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són
competència de l'Assemblea.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea
General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents
que s’han abstingut de votar.
Article 13è.
L'Assemblea General té les facultats següents:
1. Aprovar, si s’escau, la gestió de l’òrgan de govern, els pressupostos i
els comptes anuals.
2. Elegir els membres de la Junta Directiva o també destituir-los i
substituir-los.
3. Establir les línies generals d'actuació que permetin a l'AE d’aconseguir
les seves finalitats.
4. Fixar les quotes que els membres de l'AE han de satisfer.
5. Acordar la forma i l'import de les contribucions al finançament de l'AE
o al pagament de les seves despeses,
6. Autoritzar l'ampliació de les despeses inicialment previstes en
pressupost, si superen el 20%
7. Acordar la transformació, la fusió, l'escissió o la dissolució de l'AE.
8. Distingir amb càrrecs d'honor persones de reconeguda vàlua per a
l'AE, a proposta de la Junta Directiva.

5

9. Adquirir, vendre o gravar béns mobles i immobles de l'entitat, el
valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost anual de l'exercici.
10. Crear noves seccions esportives.
11. Modificar els estatuts.
12. Acordar l'ingrés i la baixa en federacions o confederacions
13. Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia i també
les altes i les baixes de socis i sòcies.
14.
Article 14è.
L’ Assemblea General s'ha de reunir, en sessió ordinària, com a mínim un
cop l'any dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici
econòmic.
L’Assemblea General s’ha de reunir, amb caràcter extraordinari, sempre que
calgui, a requeriment de la Junta Directiva, o bé quan ho sol·licitin un
nombre de sòcis i sòcies de ple dret de l'AE que representi, si més no, un
10% dels associats. En aquest darrer supòsit, des del dia de la sol·licitud de
la convocatòria no poden transcórrer més de 30 dies.
Article 15è.
1. L’assemblea l'ha de convocar l'òrgan de govern a través d'una
convocatòria que ha de contenir com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la
data i l'hora de la reunió.
2. La convocatòria s’ha de fer quinze dies abans de la data de la reunió,
per mitjà d’un escrit adreçat al domicili de cada soci o sòcia o, en el seu
cas, a la seva adreça electrònica. L’òrgan de govern penjarà, a banda,
una còpia de la convocatòria en el taulell d’anuncis de la seu social de
l’entitat.
3. Les reunions de l'Assemblea General les presideix el President o
presidenta de l'AE. Si no hi és l’ han de substituir, successivament, el
vicepresident o vicepresidenta o el /la vocal de més edat de la Junta. I
ha d’actuar de secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta
Directiva.
4. El secretari o la secretària redacta l'acta de cada reunió, que han de
signar ell/ella mateix/a i el President o Presidenta amb un extracte de
les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les
votacions i la llista de les persones assistents.
Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l’acta
de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, l’acta
i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis i sòcies.
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Article 16è.
1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el
nombre de socis o sòcies de ple dret presents o representats, excepte
per sol·licitar el vot de censura d'acord amb el que es regula en el
capítol VIII i per acordar la dissolució conformement al capítol XI.
2. El 10% dels socis i sòcies de ple dret poden sol·licitar a l'òrgan de
govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar.
L'Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts
inclosos a l'ordre del dia.
3. Els socis i sòcies de ple dret solament es podran fer representar a les
assemblees generals per un altre soci o sòcia de ple dret. La
representació s’haurà de conferir per escrit, especial per cada
assemblea, signada pel representat o representada.
4. No es podrà fer servir l’assistència i votació per representació a les
eleccions de la junta directiva i pel vot de censura. En ambdós casos
la votació haurà de ser presencial.
Article 17è.
1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada soci
i sòcia de ple dret de l'AE, presents o representats degudament.
2. Els acords es prenen per majoria simple dels vots dels socis i sòcies
de ple dret presents o representats degudament
3. Per adoptar acords sobre la modificació d'estatuts, la dissolució de
lAE, o la integració en una de ja existent, el canvi de nom, i la
disposició o alienació de béns que excedeixin del 20% dels ingressos,
es requereix la majoria absolutadels socis i sòcies d eple dret
presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels
emesos) En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es
presenten diverses candidatures, serà la de la candidatura més
votada.
Capítol IV. La Junta Directiva.
Article 18è.
1. La Junta Directiva regeix, administra i respresenta l'AE. Componen
aquest òrgan el President/a, el Vicepresident/a, el secretari/a, el
tresorer/a i els/les vocals, càrrecs que han de ser exercits per
persones diferents.
2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis o
sòcies de ple dret, es fa per votació de l’ Assemblea General de tots
els socis i sòcies de ple dret que estiguin en situació d'exercir els
seus drets socials d'acord amb el que disposen els articles 8, 9, 10 i
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11 dels presents estatuts. Les persones elegides entren en funcions
automàticament després de ser proclamades.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s'ha de comunicar al
Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. Els
membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuitament però
podran ser reemborsats, estrictament, per les despeses que el càrrec
els ocasioni.
Article 19è.
1. Tots els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un
període de 5 anys sense perjudici que puguin ser reelegits amb el
límit d'un mandat més ulterior.
No obstant l´anterior el President, Vicepresident, Secretari i Tresorer
tindran la responsabilitat d´assegurar la gestió de l’ associació
constituint, si s´escau, una comissió gestora o continuant en el
càrrec, en el cas que es pugui produir un buit en la substitució de
membres de la Junta una vegada finalitzat el mandat.
2. El cessament del càrrecs abans d´extingir-se el termini reglamentari
del seu mandat pot esdevenir-se per:






Defunció.
Dimissió voluntària presentada per escrit.
Incapacitat o inhabilitació
Pèrdua de la condició de soci o sòcia
Aprovació d'un vot de censura

Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva es cobreixen a la primera
Assemblea General que se celebri. No obstant això, un membre de l'AE pot
ocupar provisionalment el càrrec
Article 20è.
1. La Junta Directiva té les facultats següents:







Representar, dirigir i administrar l'AE de la manera més àmplia
que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses
per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions
i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença
davant dels organismes públics i per exercir tota mena
d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
Proposar a l'Assemblea la defensa de l'establiment de les
quotes que els membres de l'AE han de satisfer.
Proposar a l'Assemblea la creació d’altres seccions esportives.
Convocar les Assemblees Generals.
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Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a
l'Assemblea General, perquè els aprovi i confeccionar els
pressupostos de l'exercici següent.
La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels
sòcis i sòcies, esportistes, tècnics i directius.
Elaborar la memòria anual d'activitats i sotmetre-la a
l'aprovacio de l'Assemblea General.
Contractar els empleats de l'AE.
Establir grups de treball per aconseguir de manera més eficient
i eficaç els objectius de l'associació, i autoritzar les actes que
aquests grups projectin dur a terme.
Proposar a l'Assemblea General el nomenament de soci
d'honor a persones de reconeguda vàlua per a l'AE.
L’admissió, suspensió o pèrdua de la qualitat de soci o sòcia.
Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes
públics, entitats i altres persones, de cara a aconseguir:
1. Subvencions o altres ajuts
2. Col·laboracions amb d'altres entitats o organismes
3. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi a qualsevol
establiment bancari o de crèdit i disposar dels fons que
hi hagi en aquests dispòsits.
4. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin
previst els estatuts i donar-ne compte en la primera
reunió de l'Assemblea General.
5. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una
manera específica a algun altre òrgan de govern de
l'AE o que li hagi estat delegada expressament

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 cas que calgui superar aquesta quantia
s'estableix com a preceptiva la convocatòria d'una Assemblea General que
n'autoritzi el pressupost complementari.
La Junta directiva promourà els mecanismes de participació del seu
voluntariat a través dels diversos col·lectius implicats en els objectius de
l'AE, entrenadors, monitors, pares i mares i amics de l'AE, aquests darrers
en la col·laboració de tota mena d'actes esportius i culturals que
s´organitzin.
Article 21è.
1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la
persona que el substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la
periodicitat que els seus membres decideixin, però que, com a mínim,
serà quatre vegades l’any.
2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest
caràcter el President/a o secretari o bé si ho sol·liciten un terç dels
membres que la componen.
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Article 22è.
1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat
convocada amb antelació i si existeix un quòrum de la meitat més un
dels seus membres.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les
reunions que es convoquin; no obstant això, poden excusar
l’assistència per causes justificades. L'assistència del President/a o
del secretari/ària o de les persones que els substituexin és necessària
sempre.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple dels vots dels
assistents.
Article 23è.
La Junta Directiva pot nomenar un o diversos mandataris per a exercir la
funció que la Junta els confiï amb les facultats que cregui oportú d'oferir-los
en cada cas.
Article 24è.
Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en un llibre d'actes. En
iniciar-se cada reunió s'ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè
s’aprovi o es rectifiqui, segons s’ escaigui.

Capítol V. La Presidència i la Vicepresidència.
Article 25è.
1. Són pròpies del President les funcions següents:







Dirigir i representar legalment l'AE, per delegació de
l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de
la Junta Directiva.
Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat
Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General
i de la Junta Directiva.
Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària
de l'AE.
Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les
quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.

2. El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel
vicepresident -si n’hi ha- o el/la vocal de més edat a la Junta, per
aquest ordre.
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Capítol VI. La Tresoreria i la Secretaria.
Article 26è.
El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'AE,
com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
Ha de portar un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres
documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva,
les quals han de ser visades prèviament pel President/a i ingressa el que
sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o estalvi
Article 27è.
El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l'AE, aixecar, redactar i
signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva,
redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar i, també, portar el llibre
de registre de socis i sòcies.
Capítol VII. Règim electoral
Article 28è.
1. El procediment electoral s´ha d´ajustar a les fases següents:






Convocatòria, constitució de la Junta electoral i presentació del
cens electoral.
Presentació de candidatures.
Celebració de l'elecció i proclamació dels guanyadors. L'acte de
les votacions ha de coincidir amb la celebració d'una
Assemblea General; en cas de presentació d'una sola
candidatura o que només una sigui la vàlida, la proclamació
dels seus components també es farà en seu d'Assemblea
General.
L'acreditació dels socis i sòcies de ple dret per la seva
participació en el procés electoral es farà amb la presentació
del Document Nacional d'Identitat.

2. La Junta Directiva convocarà les eleccions en els darrers 6 mesos de
vigència del mandat i sempre amb l’antelació necessària perquè
l'elecció es faci abans que el mandat finalitzi. Ho farà per
convocatòria tramesa directament als socis i, en tot cas, ho publicarà
als taulers d'anuncis de l'entitat. Tanmateix ho comunicarà a la
Federació Catalana de l'activitat esportiva principal de l'AE. A la
convocatòria es farà constar el dia i hora del sorteig per a la
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designació dels membres de la Junta Electoral; termini d'exposició del
cens i reclamacions, dia i lloc de presentació de candidatures i dia de
les eleccions.
Entre el dia de convocatòria de les eleccions i la proclamació dels
guanyadors ha de transcórrer un mínim de 30 dies i un màxim de 60.
La junta electoral és l’òrgan al qual correspon l’exercici de la potestat
jurisdiccional esportiva en l’àmbit electoral i estarà formada per tres
membres, un dels quals en serà president o presidenta i un altre
secretari o secretària. S'han de designar per sorteig en acte públic
entre tots els socis i sòcies de ple dret. Prendran possessió del càrrec
en un termini màxim de dos dies hàbils després del sorteig.
La Junta electoral ha de resoldre les qüestions que puguin sorgir en el
procés electoral de l’entitat dins els dos dies hàbils següents a la
presentació de la reclamació per part dels socis i sòcies de ple dret
que l’hagin plantejat.
Les seves resolucions es poden recórrer, en el termini de tres dies
hàbils següents al de la notificació objecte de recurs o al d’aquell en
què la reclamació s’entengui desestimada tàcitament perquè no s’ha
dictat cap resolució expressa en el termini abans citat, davant de:
a) El comitè d’apel·lació de la federació esportiva catalana
corresponent a l’esport principal de l’entitat si practica esport
federat i està afiliada.
b) El Tribunal Català de l’Esport si l’entitat no practica esport
federat i no està afiliada a cap federació esportiva catalana.

3.
4.
5.

6.

7.

El cens electoral ha de ser d'accés public per als socis i sòcies un cop
constituïda la Junta Electoral i ha de permetre la presentació de
reclamacions als efectes d'esmena.
Correspon a la Junta Electoral conèixer i resoldre totes les
reclamacions durant el procés electoral. La resolució de la Junta
Electoral serà executiva.
Són electors i elegibles els socis de ple dret sempre que no tinguin
suspesa aquesta condició en el moment de la convocatòria de les
eleccions.
Les candidatures han d’incloure el nom del candidat a President i el
dels socis candidats.
Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les
presentades, la Junta Electoral ho ha de comunicar a la Junta
Directiva que haurà de convocar noves eleccions en un termini
màxim de dos mesos.
El certificat de proclamació de la candidatura emès pel secretari/ària
sortint amb el VIP del President sortint, que ha d’incloure també
l'acceptació del nou President/a i del nou Secretari/ària, s’ha de
comunicar al Registre d’Entitats Esportives i a la Federació Esportiva
Catalana a la qual estigui afiliada l'entitat.
Els candidats elegits prenen possessió del càrrec automàticament en
ser proclamats.
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Capítol VIII. El vot de censura.
Article 29è.
1. Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el President, la
totalitat de la Junta o qualsevol dels seus membres, ho ha de
sol·licitar un mínim del 30% dels socis i sòcies de ple dret.
2. El mateix percentatge del 30% de socis i sòcies de ple dret serà el
necessari per constituir vàlidament l’Assemblea a aquest efecte.
3. La sol·licitud ha de presentar-se degudament formalitzada pels socis i
sòcies de ple dret de manera que permeti la seva identificació, davant
la junta directiva. Aquest òrgan, a través del secretari o secretària,
ha de lliurar als sol·licitants acusament de rebuda de la petició.
4. Un cop comprovada l’adequació de la sol·licitud per part dela junta
directiva, si aquesta és correcta, aquest òrgan convocarà una
assemblea general, d’acord amb el previst en aquests estatuts, a
l’únic efecte de debatre i votar el vot de censura presentat.S'haurà
d'aprovar en Assemblea General i només podrà acordar-se per
votació directa i presencial favorable de les 2/3 parts dels membres
que hagin exercit el dret a vot.
5. Un cop acordat el vot de censura, el president o presidenta, la
totalitat de la junta directiva o les persones membres a qui afecti
cessaran automàticament.
6. En el cas que el vot de censura afecti el President ha d'exercir les
seves funcions el Vicepresident, i en el seu defecte el membre de la
Junta més antic.
En el cas que el vot de censura afecti membres de la Junta Directiva,
però no al President, aquest ha d’acordar la provisió trànsitòria dels
càrrecs corresponents, decisió que caldrà ratificar en la primera
Assemblea General que celebri l'entitat. La provisió transitòria de
vacants es podrà fer sempre que la junta directiva estigui formada
per un nombre de membres no inferior a tres persones.

Capítol IX. El Règim Econòmic.
Article 30è.
El patrimoni fundacional de l'entitat queda integrat per les aportacions
inicials dels socis fundadors, i és de trenta euros -30€-.
Els recursos econòmics de l’ Associació es nodreixen de:





Quotes que fixa l'Assemblea General per als socis de ple dret.
Ingressos obtinguts per la realització d'activitats relacionades amb els
objectius de l'AE.
Subvencions oficials o privades
Donacions, herències o llegats.
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Rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingresos que puguin
obtenir-se.

Article 31è.
Tots els socis i sòcies de ple dret de l'AE tenen l'obligació de sostenir-la
econòmicament mitjançant quotes i derrames, de la manera i en la
proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta
Directiva.
Article 32è.
L'exercici econòmic s´inicia el dia 1 de setembre i queda tancat el 31
d’agost de cada any.
Article 33è.
En els comptes corrents o llibretes d'estalvi oberts en establiments de crèdit
o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del President/a, el tresorer/a i el
secretari/ària.
Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals
ha de ser sempre la del tresorer/a o bé la del President/a.
Capítol X El Règim disciplinari.
Article 34è.
El règim disciplinari de l’entitat s’entén a conèixer i decidir respecte de la
jurisdicció esportiva i de les normes de conducta associativa.
La jurisdicció esportiva s’exerceix en tres àmbits: el disciplinari esportiu, el
disciplinari competitiu, i l’electoral.
El règim disciplinari confereix als òrgans competents la possibilitat de
conèixer, enjudiciar i, si escau, sancionar a tots els socis i sòcies de l’entitat,
com també, als esportistes i al personal tècnic.
L’exercici de la potestat disciplinària correspon:
a) Als jutges i jutgesses o els/les àrbitres, pel que fa a la jurisdicció
esportiva
en
l’àmbit
disciplinari
competitiu,
durant
el
desenvolupament d’un joc, partit o competició de caire intern
associatiu.
b) A la junta directiva, pel que fa a la jurisdicció esportiva en l’àmbit
disciplinari i competitiu, com també respecte de les normes de
conducta associativa.
1. Contra els acords disciplinaris adoptats per la junta directiva, es pot
interposar recurs davant:
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a) El comitè d’apel·lació de la federació esportiva catalana corresponent
a l’esport principal de l’entitat, si l’entitat practica esport federat i
està afiliada, quan es tracti de sancions per infraccions contra la
conducta esportiva, en el termini màxim de deu dies hàbils següents
a la notificació de l’acte impugnat.
b) El Tribunal Català de l’Esport, si l’entitat no practica esport federat i
no està afiliada, quan es tracti de sancions per infraccions contra la
conducta esportiva, en el termini màxim de deu dies hàbils següents
a la notificació de l’acte impugnat.
c) 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, proposat per la junta directiva i
aprovat per l’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 en el Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.

Capítol XI. La Dissolució.
Article 35è.
L'AE pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb
caràcter extraordinari expressament amb aquesta finalitat, essent necessari
que hi siguin presents o representats almenys la meitat dels socis i sòcies
de ple dret. Si es produeix aquest quòrum d’assistència, l’acord es pot
perdre per majoria simple dels assistents..
Article 36è.
1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les
mesures oportunes, tant pel que fa a la destinació dels béns sobrants
i drets de l'AE, com la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol
operació pendent.
2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora
sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de l'AE estan exempts de responsabilitat personal. La
seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells
mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament
a l'entitat pública o privada que, prioritàriament, en l’àmbit territorial
d’actuació de l'AE, s’hagi caracteritzat per portar a terme finalitats
similars o anàlogues.
5. Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència
els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la
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Junta Directiva, si l'Assemblea General no ha conferit aquesta missió
a una comissió liquidadora especialment designada.
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