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El Club Natació Reus Ploms, Fundat I'any 1918, és una associació privada, amb
personalitat jurídica propia i amb capacitat d'obrar. L'objecte social és el foment i la practica de
I'esport i d'altres activitats culturals que s'hi relacionen,totes sense anim de lucre. L'activitat
principal de l'Entitat és de caracter federat.
L'activitat de l'Entitat no esta .restringida exclusivament a beneficiar els seus socis, sinó que
esta oberta a qualsevol altre possible beneficiari que reuneixi les condicions i les
característiques exigides per I'índole de les seves propies finalitats.
Article 2n.
La principal modalitat esportiva del Club sera la practica de la natació í restara afiliat a la
Federació Catalana de Natació, a la qual pertany a tots els efectes.
Tanmateíx, el Club NataciÓ'ReusPloms podra practicar qualsevolaltra modalitat esportiva i
amb aquesta finalitat el Club s'estructurara en seccions esportives, i l'Entitat podra afiliar-se a
les seves corresponents federacions, la qual cosa haura de comunicar-se al Registre d'Entitats
Esportives.
La Junta Directiva podra acordar d'autoritzar, provisionalment, la creació de noves seccions
esportives o culturals que s'ajustin a I'objecte social de l'Entitat, i les inscriura a les
corresponents federacions. Aquestes seccions hauran d'obtenir la ratificació de la primera
assemblea ordinaria de socis que se celebri i s'haura de comunicar la seva creaciÓ al Registre
d'Entitats Esportives ..
Per al desenvolupament de I'objecte social es declaren creades, per ordre d'antiguitat, les
seccions esportives segOents: Atletisme, Basquetbol, Excursionisme, Tennis, Hoquei, Ciclisme,
Escacs, Billar, Tennis Taula, Handbol, Patinatge Artístic, Voleibol, Gimnastica Rítmica; Triatló i
Salvament i Socorrisme ..
L'ambit d'actuació habitual del Club sera el de la comarca del Baix Camp, si bé les activitats
físiques i esportives de l'Entitat no'resten subjectes a un ~mbitdeterminat.
Article 3r.
El Club Natació Reus Ploms té la seva seu social a l'Avinguda Maria Fortuny, número 5,
d'aquesta ciutat de Reus.
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Article 4t.
La senyera de I'Entitat és de color blau mar, amb I'escut al 0011mig.
La indumentaria. deis esportistes es compondra d'una samarreta amb ratlles blanques i
negres, d'uns 7 (set) centímetres d'amplaria en sentit horitzontal i pantaló blanc.
L'idioma oficial del Club Natació Reus Ploms és el catala.

Article 5e.
Un anagrama o una marca no podra substituir en cap circumstancia

els colors del Club.

No obstant aixo, i als efectes de competició, la Junta Directiva podra autoritzar la
participació deis seus esportistes sota el nom d'una marca acompanyada obligatoriament deis
mots REUS PLOMS.

Article 6e.
El patrimoni fundacional de I'Entitat era integrat per les aportacions inicials deis socis
fundadors. En el dia de la data el patrimoni net de l'Entitat és de 10.000.000 euros, compost
principalment pels béns im_mobles on estan ubicades les seves instal'lacions es p_ortives.
L'Entitat
limitacions:

restara sotmesa

al regim de pressupost

i patrimoni

pro pis amb les segOents

1

La totalitat deis ingressos, directes o indirectes, de l'Entitat es destinara al foment de les
activitats esportives previstes en I'objecte social i.••a la conservació, la millora i I'ampliació
deis seu patrimoni. En cap cas es podran repartir beneficis, en el suposit que n'hi hagués,
entre els associats i directius.

2

No es podran exercir activitats de caireindustrial,
comercial, professional o de serveis, ni
destinar els seus péns a I'explotació d'activitats d'igual caracter, ambla finalitat de repartir
dividends entre unapart o la totalitat d~ls associats.

3 L'Entitat podra fomentar manifestacions
ingressos al desenvolupament
4

de caire esportiu i cultural, tot aplicant els possibles
de les activitats previstes en el seu objecte social.

L'Entitat podra gravar i alienar béns, manllevar diners a credit iemetre títols representatius
de deute, sempre que es compleixin els segOents requisits:
a)
Que les operacions, que s'esmenten en aquest apartat siguin autoritzades per una
majoria de 2/3 deis" socis amb dret a vot presents en· l'Assemblea
General
Extraordinaria, convocada amb aquest únlc punt de I'ordre del día..
b)
En qualsevol cas, no ha de restar compromes el patrimoni de l'Entitat i el seu 'objecte
social.
e)
Quan es tracti de construir emprestits en quantia superior al 50% del pressupost
d'ingressos i de des peses corrents, o que representin la meitat o més del fons social
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més reserves de I'Entitat; constitució d'hipoteques,
emissions d'obligacions,
bons,
pagarés, o qualsevol altre tipus d'actiu financer, es requerirá I'informe de la Comissió
Económica, i I'informe favorable de la Secretaria General de l'Esport.
5

No és podra autoritzar I'emissió de títols de deute garantits
patrimoni de I'Entitat a favor del socis.

per parts alíquotes

del

Article 7e.
Per a la concessió i I'acceptació de qualsevol tipus de dret real, es requerira I'aprovació per
una majoria de 2/3 deis socis amb dret a vot presents en l'Assemblea General Extraordinaria,
convocada amb aquest únic punt de I'ordre del dia.

CAPÍTOL 2. Classes d1associats. admissió. drets i obliQacions
Article Be.
Són socis de l'Entitat
procediment reglamentari,

les persones físiques que, havent soHicitat I'admissió
hagin estat acceptades per la Junta Directiva.

El nombre se socis de l'Entitat sera iHimitat.
suspendre I'admissió de nous spcis quanl'ordre
aconsellin.

mitjanc;ant el

No obstant aixó, la Junta Directiva podra
i la capacitat de les instaHacions,així
ho -

Per ingressar com a soci és condició indispensable subscriure una sol· licitud en quefiguri el
desigde pertanyer a l'Entitat, les dades personals i la declaració expressa en que I'interessat
es comprometi a complir les obligacions que imposa la legislació específica aplicable a l'Entitat i
també el que disposen els ~statuts Socials, reglaments intemsi acords validament adoptats
pelsórgans de govem de l'Entitat. Així mateix haura d'ésser proposat per dos socis de l'Entitat i
admes per la Junta Directiva.

Article ge.
Hi haura tres categories de socis:actius o numeraris, classificats d'acord amb la seva edat;
protectors i honoraris; i tots gaudiran, en regim d'igualtat, de totsels drets i les obligacions que
estableixin els Estatuts de l'Entitat.

i

Són socis actius o de número tots aquells que paguin la quota fixada per la Junta Directiva
aprovada per l'Assemblea General d'associats.
Són socis protectors e!~ qui, per própia voluntat, paguin unaquot,S:! superior a I'establerta.
Són socis honoraris els qui l'Assemblea General els·· atorgui aquesta dis~inció, previa
proposta de la Junta Directiva en atenció als esfor<;os desenvolu¡:>ats en favor de l'Entitat ¡del
foment del seu objecte social.
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Article 10é.
Drets i obligacions deis associats.
1 Els socis gaudiran deis segOents drets:
a) Contribuir al compliment de I'objecte social.
. b) Exigir a l'Entitat que s'ajusti al que disposa la legislació esportiva i les normes
complementaries, i al que s'estableix en els presents Estatuts i Reglament de Regim
Interior.
c) Separar-se lIiurement de I'Entitat.
d) Coneixer les activitats del Club i examinar-ne la documentació, mitjan<;ant ('oportuna
sol·licitud, pe~escrit i raonada, a la Junta Directiva.
e) Exposar lIiurement les seves opinions en el si de l'Entitat.
f) Ser electors, sempre que siguih majórs d'edat, tinguin capacitat d'obrar, una antiguitat
mínima d'un any a l'Entitat estiguin al corrent del pagament de les quotes de socio
g) Ser elegibles per a la Junta Directiva, si són majors d'edat i amb plena capacitat
d'obrar, acréditin una antiguitat d~unany com a socis numeraris i estiguin al corrent del
pagament de les quotes de soci.
h) Utilitzar les instaHacions i els serveis de l'Entitat d'acord amb les normes d'ús i
d'ocupació que s'estableixin per la Junta Directiva.
i) Participar amb veu i vot a les Assemblees del Club.

i

2 EJssocis tindran les segOents obligacions:
a) Abonar les quotes i les derrames establertes per l'Assemblea General per a la
utilització d'instaHacions o de serveis, i aquelles altres que es puguin establir per
I'assistencia.a les manifestacions o competicions esportives que organitzi el Club o en
les quals participin els seus esportistes o equips.
b) Respectar i conservar el patrimoni de l'Entitat, i contribuir al manteniment i difusió de
I'objecte social.
c) Acatar la normativa en.materia esportiva, la líetra i I'esperit deis presents Estatuts i el
Reglament de Regim Interior,' els acords de l'Assemblea General i de la Junta
Directiva.
d) Facilitar una adre<;a per al lIiurament de comunicacions emeses per l'Entitat, i notificar
a la Secretaria de l'Entitat els canvis d'adre<;a.
Article 11é
Els socis que rebin retribucions de l'Entitat per motius de treball o per contraprestació de
qualsevol activitat professional, perdran el dret a vot reconegut pelspresents Estatuts, quan es
tractinqOestions a les qualsestiguin vinculats per un intereseconórnic.
Article 12é
Els qui s'absentin temporalment o definitivament de Reus, els qui pateixin malaltii:! greu o
els qui es trobin en circumstancies especials, podran comunicar-ho a la Junta Directiva, que
estudiara i, discrecionalment, acordara quotes redu"ides.
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Els socis que, en edat de jubilació, gaudeixin d'unaantiguitat
igual o superior a vint anys,
podran sol'licitar a la Junta Directiva una reducció de la quota d'associat no inferior a un 50%.
En qualsevol cas excepcional de sol' licitud de reducció de quotes, la Junta Directiva queda
facultada per actuar discrecionalment.
Article

13é

La Junta Directiva podra acordar I'atorgament de la insígnia d'argent, d'or, i d'or i brillants
del Club Natació Reus Ploms a les persones que, per la seva trajectoria en el foment i la
practica de les acti.vitats de I'objecte social de l'Entitat, es facin mereixedores de la distinció.
En cas de I'atorgamerit de I'escut d'or i brillants, la Junta Directiva
l'Assemblea General més propera la ratificació del seu acord.
Juntament amb les insígnies,
qual consti I'acord ..

de qualsevol

haura de sotmetre

a

classe, es lliurara la certificació de I'acta en la

Les seccions elevaran a la Junta Directiva les pro postes de concessió de les insígnies del
Club, amb una síntesi de I'historial de la persona proposada.
Cap persona ni entitat podraJliurar
pres per la Junta Directiva,
.
Article

les insígnies del Club sense la certificació de I'acord

14é

La qualitat de soci es perdra per:
1 Voluntat propia.
2 Incompliment deis Estatuts Socials, previa audiencia a I'interessat i despres de la incoació
del corresponent expedíent disciplinari.
3 T enir pendents de pagament quotes de soci.
4 Acord de la Junta Directiva, fonamentat en la comissió de faltes de caracter molt greu per
part del soci, previa audiencia de I'interessat i despres de la incoació del corresponent
expedient disciplinari.
Article

15é

Deixar impagades tres mensualitats
seguides o alternes, sense causa dispensable
comunicada i acceptada discrecionalment per la Junta Directiva, sera motiu suficient per perdre
la condició d'associat.
Es comunicara el descobert al soci per cqrreu certificat amb acu~ment de recepció,
atendre'I, la baixa sera automatica al cap de trenta dies d'haver rebut la carta.

i en

no

En cas de modalitats de pagament per períodes trimestrals, semestrals o anuals, la
comunicació del descobert es fara durant el tercer mes segOent al de la falta de pagament,
seguint el mateix tramit anterior.
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El soci que causi baixa
nou, haura d'abonar les
d'entrada, i una anualitat
casos excepcionals que es
Article

per aquest motiu i soHiciti ser readmés, caldra que sigui proposat de
quotes que hagués deixat pendents, pagar novament els drets
per anticipat. la Junta Directiva queda facultada per resoldre els
presentin per part deis socis deutors.

16é

l'exercici de la potestat disciplinaria que s'estén a conéixer les infracc!ons de les regles del
joc o de la competició, de la conducta esportiva o de les normes de conducta associativa
corres pon:
1 Als jutges o als ~rbitres durant el desenvolupament d'un joc o d'una competició de caire
intem associatiu, amb subjecció a les regles establertes en les disposicions de cada
modalitat esportiva o en les específiques aprovades per a la competició de qué es tracti.
les seves decisions són inapeHables.
2 A la Junta Directiva.
Per mitja d'un Reglament de Régim Interior, aprovat per la Junta Directiva i ratificat per
l'Assemblea General, s'establira un sistema tipificat d'infraccions amb una diferenciació del
seu caracter de IIEm, greu o molt greu, així com un sistema tipificat de sancions i els
procediments disciplinaris d'aplicació i recursos, de conformitat amb la legalitat vigent.
Subsidiariament
és d'aplicació, en relació a les faltes i sancions no previstes en aquests
Estatuts, el régim disciplinari previst en la Llei de I'Esport 8/1998.
Són faltes· de caractermolt
greu, que poden justificar I'acord de la Junta Directiva de
privació de la condició de soci per baixa disciplinaria:
1 la conducta contraria a la IIetra o a I'esperit deis presents Estatuts.
2 La desobediéncia deis acords de l'Assemblea General o de la Junta Directiva.
3 Realit:Zar actes defet o paraula que perjudiquin el patrimoni o els interessos materials, o
que lesionin el prestigi moral ifo esportiu de I'Entitat.
4 Atemptar contra la propietat, per hayer destru"it, malmés, furtat o robat patrimoni del Club,
adhuc efectes personals deis consocis.
Quan· el soci malfactor sigui sorprés en f1agrant delicte pels treballadors o serveis de vigilancia
del Club, sera expulsat a I'acte de les instaHacions, se li suspendran tots els drets com a
associat, i s'instruira I'expedient sancionaqor que calgui; sens perjudici de qualsevol altre ti pus
d'acció legal.
Article

17é

Qualsevol acord disciplinari haura de sotmetre's al segUent procediment:
1 Incoació, per acord de la Junta Directiva, de I'expedient sancionador. A partir del moment
de I'obertura de I'expedient, la Junta Directiva podra suspendre, cautelarment, tots o parts
deis drets del soci objecte de la instrucció de I:expedient.
•
2 Nomenament d'instructor, que recaura en alguna persona de reconeguda valua, aJiena a
la Junta Directiva, ique haura de formular el corresponent plec de carrecs.
3 Trasllat de I'expedient a I'interessat a fi i efecte que en un termini maxim de deu dies
pugui efectuar per escrit les seves aHegacions i proposar els mitjans de prova que cregui
oportuns en defensa deis seus drets.
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4 Un cop acomplert el tramit previst en el punt anterior, I'instructor elevara pro posta de
sanció o de sobrese"iment de "expedient a la Junta Directiva, en el termini de deu dies.
5 L'acord de sanció o sobrese"iment de I'expedient per part de la Junta Directiva haura de
ser pres en un termini maxim de deu dies, per majoña de 213 deis seus membres, des de
la rebuda de la proposta feta per I'instructor i caldra notificar-la, de forma immediata, a
I'interessat.
6 Contra els acords disciplinañs adoptats en primera i única instancia per la Junta Directiva,
es podra interposar recurs:
a) Davant el Comité d'ApeHació de la Federació Catalana de Natació quan es tracti de
sancions qualificades com a greus o molt greus per infraccions contra la conducta
esportiva, en el termini maxim de 15 dies habils seguents a la notificació de I'acte
impugnat. .
b) Davant I'autoritat judicial; quan es tracti de sanció imposada per infracció de les
normes de conducta associativa i també per qualsevol altre decisió de tipus societañ
no· esportiu, en el termini maxim de 40 dies habils seguents a la notificació de I'acte
impugnat. La interposició deis recursos assenyalats en els apartats anteriors
no
suspén
I'executabilitat
deis acords objectes
del recurs, lIevat que concorñn
circLJmstancies que així ho aconsellin, a criteñ de I'organ revisor, federatiu o judicial,
amb la sol-licitud préviaraonada de I'interessat.

Article 18é
Quan un soci incom en alguna infracció de les que no es consideren molt greus, podra ser
amonestat oficialment per la Junta Directiva o per personal autoñtzat i podra veure's pñvat
temporalment, fins un maxim de tres mesos, de tots o d'algun deis seus dréts de soci, fil1s i tot
el d'entrada aLlocal social. Tot aixo s'entén després de la incoació del córresponent ex~ient
disciplinari. Aquesta amonestació, amb la pñvació d'algun dret social, haura de ser acÓrdada
per la Junta Directiva,

Article 19é
La Junta. Directiva podra exigir, en els casos que ho cregui oportú, una revisió médica deis
sol-licitants i deis socis, i podra desestimar la sol-licitud d'admissió, o bé pñvar qualsevol deis
seus associats de I'ús de les instaHacjons i serveis del Club, segons el resultat de la revisió, o
bé a causa de negar-s'hi.
El Club Natació Reus Ploms declina tota responsabilitat
o els serveis
persones que n'utilitzin les instaHacions
funcionament.

per danys als socis o a terceres
fora d'horañs i de normes de

CAPÍrOL 3. Ó'-Clans de reoresentació i Qovem. Comoosició.

funcions i cessament

Article 20é
Els organs de representació
General i la Junta Directiva:
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L'Assemblea General, órgan suprem de representació i de govem del Club Natació Reus
Ploms, sera integrada per tots els socis numeraris de J'Entitat, majors d'edat i amb plena
capacitat d'obrar, amb una antiguitat mínima d'un any, que hi podran assis1ir amb veu ¡vol.
El dret de vot és personal ¡intransferible; per a exercir-Io es requerira una antiguitat mínima
d'un any i estar al corrent de pagament de les quotes socials.
El president del Club cridara a ('ordre qualsevol soci que s'extralimiti en I'ús de la paraula i,
en cas de reincidir, podra retirar-Ii'n J'ús.
El president suspendra la sessió si, perqualsevol
motiu, aquestá prengués un caire
perjudicial per al bon nom de l'Entitat, i convocara, en aquest cas, una nava reunió abans que
passin quinze dies si restessin assumptes pendents d'acord.

Article 22e
L'Assemblea General Ordinaria es reunira obligatóriamen1 dins del 1r trimestre seguent a
I'acabament de I'exercici económic, convocada reglamentariament
per la Junta Directiva, amb
el seguent ordre del dia:
1 Presentació i lectura, si escau, de I'acta de l'Assemblea anterior.
2 Presentació i lectura, si escau, de la memória d'activitats de I'exercici.
3 Liquidació del pressupost de I'exercici anterior, lectura del balany de situació i compte de
resultats i de la memória económica.
4 Pressupost d'ingressos i des peses de J'exercici seguenl.
5 Considerar i aprovar,.sj-escau, els projectes i les propostes de la Junta Directiva.
6 Pro postes, degudament raonades i argurnentades, que formulin per escrit els associats
de l'Entitat arnb eldret a vol. Hauran de presentar-se, com a mínim, deu dies abans de la
celebració de l'Assemblea, davant la Junta Directiva.
7 Elecció, si escau, de la Comissió Económica.
8 Tom obert de paraules.

Article 23e
Es convocara
reglamentariament,
per la Junta
Directiva,
l'Assemblea
General
Extraordinaria quan es tracti de:
1 Alinear o gravar béns, o manllevar diners a crédit, d'acord amb I'article 6é anterior.
2 Establir les quotes i les derrames deis socis.
3 Modificar aquest Estatuts.
4 Dilucidar una moció de censura.
5 La proposta de fusió o segregació de l'Entital.
6 La dissolució de l'Entital.
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7 I quan ho soHicitin, almenys, el 10% deis socis numeraris. En- aquest suposit es tindra
I'obligació de fer la convocatoria sempre que el tema proposat per a la seva deliberació no
es refereixi a una qOestió ja tractada i resolta pel propi organ assembleari en els últims sis
mesos anteriors a la data de la sol' licitud. Des del dia que la Junta Directiva rebi la
sol, licitud en forma deis socis fins a la convocatoria de l'Assemblea no poden passar més
de 30 dies. En I'ordre del dia de l'Assemblea General Extraordinaria que es convoqui a
iniciativa deis socis hauran de constar-hi, necessariament,
les materies o les qOestions
proposades pels socis, a més de les que acordi la Junta Directiv~.
81 per qualsevol altraqOestióque
no figuri inclosa en I'ordre del dia de l'Assemblea General
Ordinaria.
Article

24é

Les assemblees

generals seran convocades amb una antelació de 15 dies naturals.

Es comunicara a la Federació Catalana de Natació la celebració de l'Assemblea Ordinaria i
Extraordinaria explicant I'ordre del dia, i el dia i I'hora en que es convoca els associats.
La convocatoria
haurá' d'anunciar-se en el tauler d'anuncis del Club, per correu
associats i en un mitja de comunicació escrit amb difusió en I'ambit de la localitat.

als

Article 25é
Percelebrar validamentuna
Assemblea General caldra I'assistencia del president o de qui
el substitueixi estatutariament, que la presidira, i de la Junta Directiva que formaran la Mesa de •
l'Assemblea. El secretari de la Junta Directiva actuara com a secretari de l'Assemblea, i
estendra acta de les deliberacions i deis acords.
Les assemblees generals; quedaran validament-constituIdes,
en primera convocatoria, quan
hi assisteixin la meitat deis socis coiwocats; en segona convocatoria, sera suficient amb la
concurrencia deIs presents. Entre la primera i segona convocatoria han de transcórrer 30
minuts.
Els acords de l'Assemblea seran aprovats per majoria simple de vots deis socis presents,
lIevat deis suposits establerts per aquests Estatuts, en que s'exigira un quorum especial de 2/3
deis socis presents.
Article 26é
Abans d'aixecar les reunions assemblearies es designaran tres socis entre els assistents
perque signin I'acta de l'Assemblea, en representació del socis presents, juntament amb el
president i el secretario
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La Junta Directiva és I'organ coHegiat de govem, que dirigeix ¡administra I'Entitat, deté la
representació, interpreta i fa complir els Estatuts, i en general té totes les competencies no
atribu"ides a les assemblees generals.
La Junta Directiva sera composta per: un president, tres vice-presidents, un secretari, un
tresorer i els vocals que calguin, un deis quals haura de ser el responsable de la Comissió de
Natació. En tot cas, la Junta Directiva sera composta per un mínim de 5¡membres i un maxim
de 21. Tots hauran de ser socis de l'Entitat.
La Junta Directiva exerceix gratu"itament els seus carrecs.
La Junta Directiva podra crear comissions delegades per al desenvolupament
puntuals.

de tasques

Les comissions Económica i Esportiva seran de constitució obligatória i les presidira el vicepresident respectiu.

Article 28é
La Junta Directiva s'haura de reunir quan ho soHiciti el president o 1/3 de la Junta Directiva.
Com a mínim es reunira, obligatóriament, una vegada cada quinze dies.
La reunió sera convocada pel secretari i caldra fer-Ia amb una antelació mínima de dos dies
naturals, Tindra lIoc en I'estatge social de l'Entitat o, excepcionalment, en un lIoc diferent.
La Junta ..Directiva quedara validament constituIda quan hi sigui n presen~~ la meitat deis
seus menibres~ També quedara validament constituIda quan hi siguin presents tots els
membres de la Junta Directiva, malgrat que no s'hagués cursat cap convocatória i així ho
acordessin .
..¡
-

Article 29é
La Junta Directiva sera elegida per períodes de sis anys mitjan<;ant sufragi lliure, directe,
igual i secret deis socis amb dret a vol.
El president de l'Entitat solament podra presentar-se a dues reeleccions; és a dir, solament
podra ser president· durant 12 anys seguits; Aquesta limitació no afectara la resta deis carrecs
directius, que són reelegibles sense-Hmitació temporal. Les renovacions són totals.
El carrec de president del CLUB NAT ACIÓ REUS PlOMS i el de la resta de components de
la Junta Directiva és incompatible amb la practica o I'exercici d'activitats e5portives i directives
en altres clubs o entitats que, pel seu objecte. social, desenvolupin les mateixes activitats
socials o esportives_
El president i la resta de components de la Junta Directiva electes
abans de prendre possessió deis seus carrecs.

Estatuts CLUB NATACIÓ

REUSPLOMS

n'hauran de cessar

11

..,-

.,

.

CarmoU

~e

-

C"ttz;¡Dá

i'IZSpCiTit

Registre d'Entitats Esportiv('
mm de
Generalitat
lI.Ill!
Catalunya

Article 30e
Les funcions específiques deis membres de la Junta Directiva són:
1 President:
a) Representar el Club Natació Reus Ploms en tots els actes públics.
b) Executar els acords de l'Assemblea i de la Junta Directiva i complir fer-ne complir i
complir els acords.
c) Convocar i presidir les assembles i la Junta Directiva.
d) Atorgar delegacions i poders, i subseriure doeuments i eontiactes en nom de l'Entitat,
després de I'aeord preví de l'Assemblea o de la Junta Directiva.
e) Ordenar la gestió de I'activitat esportiva, social i económica i exercir una funeió
inspectora de la marxa general de l'Entitat.
f) Autoritzar, maneomunadament, amb qualsevol altra signatura autoritzada les
operacions en metal' líe, valorso
efectes que es refereixin al moviment deis fons
eeonómics de l'Entitat, a més d'obrir, seguir i tancar qualsevol classe de comptes
eorrents, d'estalvi o de dipósit en qualsevol entitat financera. S'haura de lliurar abans un
certifieat a lesentitats finaneeres de I'acta corresponent a la sessió de la Junta Directiva
amb I'aprovaeió de I'acord de I'obertura o tancament de eompte.
g) Adoptar, provisionalment, les decisions que no puguin ésser demorades. Amb tot,
n'haura de donar compte a la próxima reunió de la Junta Directiva.

i

>

2 Vice.-president 1r:
__
a) Substituir el president en' les seves funcions per causa de dimissió, óbit, incapacitat,
malaltia; incompatibilitat, abseneia o delegaeió expressa del primer, i en els supósits
previstos als artieles 31 i 32 seguents.
b) Tenir cura deis aspectes soeials i eulturals de l'Entitat.
e) Autoritzar, maneomunadament, amb qualsevol altra signatura autoritzada les operaeions
en metEd'tic, valors o efectes que es refereixin al moviment deis fons económics de
l'Entitat.
3 Vice-president 2n. esportiu:
a) Coordinar totes les seccions esportives de I'Entitat.
b) Presidir la Comissió Esportiva,
e) Autoritzar, mancomunadament, amb qualsevol altra signatura autoritzada les operaeions
en metaHic, valors o efectes <we es refereixin al moviment deis fons eeonómics de
l'Entitat.
4 Vice-president 3r.económic:
a) Coordinar tots els aspectes de caire económiede l'Entitat.
b) Presidir la Comissió Económica.
e) Autoritzar, maneomunadament, amb qualsevol altra signatura autoritzada les operaeions
en metaHie, valors o efectes que es refereixin al movimen~ deis fons económics de
l'Entitat.
.
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5 Secretari:
a) Actuar com a secretari de l'Assemblea General i de la Junta Directiva durant les
reunions, en les quals redactara i autoritzara la corresponent acta, la qual, una vegada
aprovada, transcriura al Llibre d'Actes.
b) Redactar la memória anual amb I'actuació del Club i la Junta Directiva per a l'Assemblea
General, una vegada hagi rebut les memóries particulars de cada secció.
c) Signar la correspondencia,
comunicacions
i altres documents, exceptuant els que
pertoqui exclusivament al president.
'
d) Expedir certificats, oficials i qualsevol document propi de la secretaria, amb el vist-i-plau
del president, i autoritzar tota la documentació originada per un acord de l'Assemblea o de
la Junta Directiv.a.
e) Tenir cura deis llibres d'actes i del registre de socis.
f) Tenir cura de la custódia del segell de l'Entitat i de tot el que afecti la marxa administrativa
del Club i de I'arxiu de la documentació social.
g) Obrir la correspondencia de l'Entitat, fins i tot la de les seccions, i tenir cura de repartir-

la.

6 Tresorer-comptador
a) Ser el dipositari del fons de l'Entitat i custodiar-los sota la seva responsabilitat.
b) Fer elseguiment deis estats de comptes informatitzats i la custódia deis comprovants.
c) Formular els balangos periódics que presentara a la consideració de la Junta Directiva.
d) Formalitzar, durant el primeF mes de cada any, el balang de situació i el compte de
resultats; que restaran a disposició deis associats, si ho demanen.
e) Planificar i elaborar el pressupost anual ¡signar-lo amb el vist-i-plau del vice-president
económico
f) Autoritzar, mancomunadament,
amb qualsevol altra signatura autoritzada les operacions
en metaHic, valors o efectes que es refereixin al moviment deis fons económics de
l'Erititat.

7 Vocals
S'encarregaran de les missibns que els encomani la Junta Directiva. D'entre els vocals de
la Junta Directiva es nomenara el president de la Comissió de Natació, que vetllara pel bon
funcionament de tota I'activitat de la natació i del waterpolo.

Article 31é
1 El cessament deis components de la Junta Directiva del Club es produira:
a) Per I'acabament del mandat natural per al qual van ser elegits.
b) Per la pérdua de la condició de soci del Club.
c) Per la pérdua de les condicions per ser elegit.
d) Per mort o incapacitat que impedeixi I'exercici del carrec .•
e) Per decisió disciplinaria executiva que I'inhabiliti per ocupar algun carrec deis órgans de
govem o representació del Club.
f) Per un vot favorable de l'Assemblea a una moció de censura.
g) Per renúncia o dimissió.
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2 Llevat que es produeixi, segons els apartats a) i f) del punt anterior, la dimissió, renúneia o
cessament del president de "Entitat i si, per qualsevol cas, restés vacant el carree de
president; n'assumira i n'exereira totes les funeions el vice-president primer durant la resta
del mandat, d'aeord amb el que es disposa a I'article 30.2 anterior.
3 Si la. dimissió, la renúncia o el cessament deis components de la Junta Directiva es
produeix de manera simultania i generalitzada, cal constituir la Comissió Gestora prevista
en I'article 33 segClent,quan es doni un del suposit segClents:
a) Sempre que les vacants afectin més del 50% deis eomponents de I'organ direetiu,
incloent-hi la del president.
b) Quant les vacants afectin més del 75% deis membres de la Junta Directiva, pero no el
president.
e) En qualsevol cas, sempre que la Junta Directiva resti constituIda per menys de cinc
persones.
S'exceptuen de I'anterior regulació els suposits en els quals la dimissió es procedeix per la
decisió deis cessant de presentar-se eom a candidats a les properes eleceions quan hagin
estat convocades. En aquest cas, si un cop iniciat I'esmentat procés de sufragi resten a la
Junta Directiva. un mínim del ter<;deis seus components, la Junta Directiva es mantindra amb
aquests membres i amb plena capacitat durant el període de transició del desenvolupament
electoral, sense que s'hagin de proveir les vacants ni nomenar la Comissió Gestora prevista en
I'article 33 segClent. En cas contrari els membres que no hagin dimitit, juntament amb els
eompanents titulars de la Junta Electoral elegida per a aqt,!ell procés, es constituiran en Junta
;t.
Provisional mentre duri el procediment del sufragio
Article 32é
1 La suspensió del mandat deis membres de la Junta Directiva es produira per les causes
segClents:
a) A sol,licitud de I'interessat, quan concorrin circumstancies que ha justifiquin i ho aprovi la
Junta Directiva."
.
b) Per la suspensió de la condició de socio
e) Per aeord de la Junta Directiva quan s'instrueixi un expedient disciplinari a un
eomponent de la mateixa Junta. Aquesta suspensió ha de ser pel temps de la instruceió
de I'expedient.
,
d) Per inhabilitaeió temporal, acordada per decisió disciplinaria.
2 En el suposit que existeixin vacants a la Junta Directiva perqué no s'ha proven: la totalitat
deis carrecs a les eleccions o pel cessament o suspensió d'algun deis seus components,
sempre que el nombre total de membres afectats per tals cireumstancies no ..es
correspongui amb els parametres previstos en I'artide 31.3, es dura a terme la provisió
transitoria de vacants, que ha de recaure sempre sobre socis qué tinguin la consideració
d'elegibles per al·carrec a proveir. Aquesta provisió transitOria es delega a la decisió de la
Junta Directiva, que haura de ser ratificada en la propera Assemblea General que realitzi
I'Entitat.
Els carrecs vacants prove"its amb aquest procediment, i els designats per ocupar-los, són
transitoris, només pel temps que resti de mandat al carree. S'ex~ptua d'aquesta norma el
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designat per substituir un membre de Junta amb el mandat suspés temporalment, ja que en
aquest supósit el mandat del substitut s'ha de limitar al temps de suspensió deis substitun, que
es reincorporara acabada la suspensió. Tot i aixó, sense que les provisions transitóries puguin
alterar el temps natural del mandat deis carrecs previst en aquest Estatuts.

cAPírOL 4. Comissió Gestora i moció de censura.
Article 33é
1 La COMISSIÓ GESTORA
32.3; 34.7.d); 35 45.

i

es constituira

en els supósits previstos

en els articles 31.3;

Es compondra de set membres, que seran els president en aquel! moment, de les seccions
d'Atletisme, Basquet, Hoquei, Tennis, el president de la Comissió de Natació, un deis membres
de la Comissió Económica, que elegiran els mateixos membres, i el president del Consel! de
Garanties ..
2 La finalitat de la Comissió Gestora sera la de convocar eleccions per proveir els carrecs
de la Junta Directiva, la qual cosa ha de ser en el termini maxim de tres mesos des que s'hagi
pres possessió deis carrecs.
3 La Comissió Gestora ha d'exercir totes les funcions i facultats de govem, administració i
representació que corresponen a la Junta Directiva, d'acord amb aquest Estatuts, si bé ha de
limitar les funcions. i .les décisions necessaries al· manteniment de les activitats normals del Club
i la protecció del seus interessos.
Per a la disposició deis. fons de l'Entitat s'elegira un membre de la Comissió Gestora, que
juntament amb el· representant de la Comissió Económica, dins la Gestora, en disposaran
mancomunadament
d'acord amb les condicions previstes per als membres de la Junta
Directiva.

Article 34é
1 Per sol· licitar una MOCIÓ DE CENSURA contra el president, contra la totalitat de la Junta
Directiva o contra qualsevol deis seus m~mbres, caldra que ho demanin per escrit motivat la
majoria deis membres de la Junta Directiva o, com a mínim, el 15% deis socis numeraris de
l'Entitat, que reuneixin els requisits establerts en el primer paragraf de I'article 21 anterior,
sempre amb un mínim de· 500 signatures. Aquest document haura d'incloure els seguents
requisits necessaris per a la identificació de les persones que hi _donen suport: la signatura, el
seu números desoei, lafiliació i fotocópia del DNI.
2 TRAMITACIÓ
a) Lliurament a la Secretaria de l'Entitat de I'escrit amb les propostes que s'argumenten a
la moció de censura, juntament amb tots e!s requisits i la documentació prevista al punt
anterior d'aquest article ..
b) Constitució d'una mesa de cinc persones en el termini de 10 dies comptats des de
I'endema del registre d'entrada de I'escrit a la Secretaria. La mesa sera composta per dos
membres de. la. Junta Directiva, designats per aquesta; els dos socis signants de la moció
de censura i un delegat de la Federació Catalana de Natació, que en sera,el president.
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c)

La mesa, en el termini maxim deis deu dies segOents a la seva constitució, realitzara les
comprovacions que s'escaiguin per vigilar el compliment deis requisits assenyalats en el
primer punt d'aquest article.
d) Comprovats que els termes de I'apartat c) anterior s'acomoden a la legalitat, la mesa
lliurara tota la documentació a la Junta Directiva amb el requeriment de convocatoria de
l'Assemblea General Extraordinaria.
3 La Junta Directiva fara un justificant a la Mesa del lliurament' conforme ha rebut tota la
documentació de la moció de censura i, en un termini no inferior a deu (10) ni superior a vint
(20) dies, haura de convocar l'Assemblea General Extraordinaria,
d'acord amb I'article 23
anterior, amb la moció d~ censura com a únic punt d'ordre del dia.
En l'Assemblea, els representants
una exposició pública deis fonaments
tindran dret a replica.

deis soHicitants de la moció de censura hauran de fer
i del programa d'actuació que proposen. Els censurats

4 L'acte de la votació sera controlat per la mesa esmentada, segons el punt 2 b) d'aquest
article, la qual ha de resoldre tots els incidents i les reclamacions que s'hi puguin produir, tenint
en compte que els seus acords són immediatament executius i sense que s'interrompi ni pugui
suspendre's per aquesta causa la votació. Un cop finalitzada la votació, la mesa ha de disposar
la realització del escrutini i el recompte de vots i fer un resum final deis resultats¡ que haura
d'incloure el total deis votants, .e15 vots valids que hagin obtingut els promotorS;del;'"vot de
censura, els censuratsiels
vots nuls, anuHats oenblanc.
Tot aixos'ha de reflectir al'acta, que
ha d'estendre el secretari de l'Entitat amb el vist-i-plau deis membres de la mesa,amb
la ,
descripció de qualsevol incidencia, els acords presos per la mesa i les manifestacions deis
soHicitants del vot de censura i censurats.
5 Contra la decisió de la mesa es podran interposar els recursos previstos a I'article 40.2.
6 El vot de censuranol11és el pot acordar la m-ajoria deis 2/3 del nombre desocis amb dret
a vot assistents a I'acte i sempre que' en I'acte que en I'acte de la votació participi, com a mínim,
el 20% d'aquestos socis i sempre amb un mínim de 625 votants.
Aprovat el vot de censura, el president, la Junta Directiva o els membres afectats cessaran
automaticament.
7

a) En cas que el vot de censura afecti el president, haura d'exercir les seves funcions el
vice-president 1r i, si de cas hi manca, el membre de la Junta més antic a l'Entitat.
b) Si el vot de censura afecta uno diversos membres de la Junta Directiva, pero no el
president, aquest ha d'acordar la provisió transitoria deis' carrecs corresponents, decisió
que ha de ser ratificada en la primera assemblea general que realitzi l'Entitat. Aquesta
provisió transitoria sera pel temps que resti de mandat del carrec.
c) Si el vot de censura afecta menys del 50% deis membreS de la Junta Directiva,
incloent-hi el president, haura d'exercir les seves funcions,' si no esta afectat pel vot de
censura, el vice-president 1r i, si de cas hi manca, el membre de la Junta' més antic a
l'Entitat, i correspon als membres no afectats el fet de decidir la provisió transitoria de
vacants , decisió que ha de ser ratificada en la primera Assemblea General que realitzi
el Club. Aquesta provisió transitoria sera pel temps que resti de mandat del carrec.
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d) Si el vot de censura afecta a més del 50% deis components de la Junta Directiva,
incloent-hi el president; o més del 75% deis membres directius, pero no el president; o si
la Junta Directiva restés constiturda per menys de cinc membres es constituira la
Comissió Gestora prevista en I'article 33e d'aquests Estatuts amb la finalitat de
convocar noves eleccions en els terminis previstos.
8 Si la Junta Directiva no nomenés els membres de la mesa o no convoqués I'Assemblea
General amb I'ordre del dia adient per dur a terme el sufragi que permeti manifestar al
soci el seu parer en la Moció de Censura, la Secretaria General de l'Esport de la
Generalitat de Catalunya, a petició de qualsevol deis socis soHicitants, podra requerir la
Junta Directiva que ho porti a terme.
El fet que la Junta Directiva incompleixi el contingut del paragraf anterior, facultara la
Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya perque pugui nomenar
discrecionalment els membres de la mesa que manquin.
ConstituIda la mesa, si la Junta Directiva no compleix I'ordre de la convocatoria, la mesa
mateixa pot convocar directament els socis a l'Assemblea o I'acte de votació. Tot aixo amb
independencia de les responsabilitats disciplinaries que es puguin derivar deis incompliments.
9 En cas que no prosperi el vot de censura, no es podra plantejar de nou pels mateixos
motius fins transcorregut el termini d'un anys comptat des de la realització de l'Assemblea
en la quaLse'n va acordar la de~egació.

cAPírOL 5. Eleccions. Junta Electoral
Article 35é
La convocatoria d'eleccions correspon a la Junta Directiva de I'Entitat o, si escau, a la
Comissió Gestora, tal com preveu l'article.33 d'aquests Estatuts.
Entre el dia de la convocatoria d'eleccions i el dia en qué realitzin aquestes ha de
transcórrer un mínim de 40 i un maxim de 60 dies naturals.
Les eleccions, per finalització natural ,del mandat, hauran de convocar-se dins els darrers
sis mesos del termini, perqué es duguin a terme abans que es clogui el mandat.
La convocatoria d'eleccions, per les circumstancies extraordinaries que regula I'article 31.3
d'aquest Estatuts, s'haura de convocar d'acord amb el que estableix "article 33.

Article 36é
La Junta Directiva publicara la convocatoria d'eleccioris i i'Assemblea General
Extraordinaria mitjangant I'anunci, com a mínim, en un diari d'amplia difusió a la localitat del
domicili de l'Entitat i per tramesa directa als socis. En tot cas, s'ha de fer pública al tauler
d'anuncis del Club. Així mateix s'haura de comunicar a la Federació Catalana de Natació.

Estatuts CLUB NATACIÓ

REUS PLOMS

17

-~-----

--~---~-~-----\lli~Generalitat
de Catalunya

liffi1

Article 37e

La convocatoria que anunci"i les eleccions informara de I'elecció de president i de la resta de
membres de la Junta Directiva, de les condicions per ser elector i candidat, del dia i lIoc del
sorteig públic per a la designació deis components
de la Junta Electoral, deis terminis
d'exposició del cens electoral i reclamacions, del termini per a la presentació de candidatures,
del dia i lIoc de les eleccions, del temps d'obertura del coHegi electoral i de la forma
d'acreditació deis electors.

Article 38é
La Junta Electoral sera composta per cinc (5) membres. Els seus components s'elegiran
per sorteig entre· els so·cis que reuneixin les condicions de I'article 21 d'aquests Estatuts i
s'hauran d'elegir tants socis com IIoes de la Junta Electoral, i un nombre igual de suplents.
El carrec de membre de la Junta Electoral és obligatori i incompatible amb la condició de
candidat o familiar de candidat, tant per afinitat com per consanguinitatfins
a un tercer grau. Si
es produeix aquesta incompatibilitat o concorre en el designat alguna circumstancia plenament
justificativa de la impossibilitat d'exercir el carrec, ha de ser substitui1 pels suplents elegits
d'acord amb I'ordre d'elecció.
Si els elegits com a titulars o suplents per compondre la Junta Electoral es neguen a
prendre possessió o exercir el seu mandat de manera que no es puguin constituir aquests
organs electorals, han de ser substitu"its pels socis que designi la Junta Directiva i que
compleixin els requisits de I'esmentat article 21e.
'

Article 3ge
Dins els dos dies segO~nts a I'elecció, els components de la Junta Electoral han de prendre
possessió del carrec i constituir-la formalment, tot elegint-ne el president i un suplent.
Ha d'actuar com a secretari de la Junta Electoral, amb veu pero sense vot, el qui ho sigui
del Club i ha d'estendre acta de totes les reunions i els acords que prengui la Junta Electoral,
amb el vist-i-plau del president.
La Junta Electoral constituIda
procés electoral.

ha de mantenir el mandat i les funcions fins a I'acabament del

Article 40e

1 Són funcions de la Junta Electoral:
a) Conéixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis respecte al cens o a les
llistes electorals.
b) Admetre o rebutjar les candidatlires i la seva proclamació.
c) Decidir, a instancia de qualsevol soci o candidat o bé per iniciativa propia, sobre
qualsevol incident que sorgeixi en el curs del procés electoral que pugui constituir
una infracció o una desviació de la normativa electoral, o que afecti els principis de
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d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

publicitat, d'igualtat d'oportunitats, de llibertat, de.no discriminació i de secret de vot,
que han de ser presents en tot el procés electoral.
Coneixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis o candidats en
qualsevol fase del procés electoral.
Presidir i controlar I'acte de les votacions amb I'objectiu de facilitar I'exercici del dret
de vot i vetllar per la maxima puresa del procés. Arnés, pot disposar el nombre
d'urnes que cal instaHar segons el cens entre diferents umes, nomenar les persones
que, per delegació de la propia Junta Electoral, siguin necessaries per a la
realització de les votacions i de I'escrutini i, en general, prendre totes les mesures
necessaries per al bon funcionament de les votacions.
Autoritzar ,els interventors que han de nomenar els candidats ¡. lliurar les
corresponents acreditacions.
Controlar la identificació deis' electors i la comprovació de la seva condició.
Controlar I'emissió de vot i el diposit de les paperetes a les umes.
Fer I'escrutini i el recompte deis resultats finals.
Resoldre amb immediatesa tots els incidents, les consultes i els problemes que
sorgeixin en I'acte de la votació.
Estendre acta del procés de votació, amb especificació del nombre deis vots valids i
vots nuls, del resultat de les votacions, de la descripció de qualsevol incidencia, deis
acords presos per la propia Junta Electoral i de les manifestacions que vulguin fer
els candidats o els interventors.
1 Publicar els resultats de les eleccions- i portar a terme les comunicacionsque
estableix I'article 49.3 d'aquests Estatuts.
2 Totes les reclamacions davant de la Junta Electoral ha de ter-se en un
termini maxim de tres dies despres que s'hagi produ"it el fet objecte
d'impugnació.

La resolució de la Junta Electoral, que sera exec,utiva, s'ha de dictar dins els tres dies
segOents. Contra els acordsde !a Junta I;lectoral es podra interposar recurs, en un termini de
tres dies, davant el Comite d'Apel·lació de la Federació Catalana de Natació i contra I'acord
d'aquest recurs, també en un termini de tres dies, davant el Comite Catala de Disciplina
Esportiva~
La resolució del Comite Catala de Disciplina Esportiva exhaureix la'via administrativa.
Article 419

1. Des de I'endema de la constitució de la Junta Electoral, les llistes deis socis que
tinguin dret a ser electors s'han d'exposar o tenir a disposició deis socis al domicili
del Club durant un temps no inferior a 5 dies ni superior a 10, d'acord amb allo que
disposen aquest Estatuts~
Aquestes llistes han de permetre la identificació deis socis i han d'incloure, com a
mínim, el nom i els cognoms, el número de soci i la data d'ingrés al Club. Les llistes poden
estar confeccionades per ordre d'antiguitat ¡lo alfabetic. L'exemplar de les llistes que sigui
exposat o que estigui a disposició deis socis I'ha d'haver presentat el Club a la Junta Electoral,
la qual cosa s'ha de fer constar en acta, que ha de reflectir, com a mínim, el nombre de fulls
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que la componen i el total de socis. La Junta Electoral ha de signar la /lista i en pot demanar un
duplicat, que ha de quedar sota la seva custodia.
2.

Qualsevol soci pot consultar el cens electoral durant el període d'exposició de les
/listes. El Club ha de facilitar-ne la consulta durantaquests
dies dins I'horari normal
de funcionament de les oficines de l'Entitat.

3.

Les reclamacions deis socis per omissions, rectificacions.o inclusions indegudes de
socis al cens s'han de fer per escrit, adre~des
a la Juntá Electoral, dins el període
d'exposició de les /listes. Contra els acords de la Junta Electoral es poden interposar
els recursos que preve u I'article 40.2 anterior.

Anicle 42é
1 Des del dia seguent en qué la Junta Electoral aprovi el cens definitiu i durant un període
no superior a 10 dies, es poden presentar candidatures
a qualsevol lIoc de la Junta
Directiva, adre~ades a ,la Junta Electoral, que han d'anar signades pels candidats com a
prova d'acceptació i acompanyades de la fotocopia del DNI.
2 Les candidatures han d'anar tancades i s'han de presentar per escrit.
Inclouran el nom deIs socis candidats, enca~lades
pel candidat a president.
Quantitativament
han de compondre's, com a mínim, d'un nombre de candidats no inferior
als 2/3 del nombre de membres 9ue per a la Junta Directiva disposen aquests Estatuts.
«'
3 Les candidatures, per ser valides, hauran de comptar amb el suport d'un percentatge
mínim del 5% deis socis amb dret a vot, d'acord amb allo que disposa I'article 21 d'aquests
Estatuts.
Aquest suport a les cand!datures haura de manifestar-se
a I'efecte, amb la signatura del soci proposant.

per escrit en butlletes disposades

Un soci només podra donar suport a una sola candidatura. En cas contrari, aquest suport
sera nul a totes les candidatures en qué consti, i no sera computable.
4 Els socis membres de la Junta Directiva que es vulguin presentar com a candidats a les
eleccions, hauran de presentar la ,dimissió i cessar en el carrec abans que s'inicI¡ el termini
de presentació de candidatures.

Anicle

43é

1 Dins els tres dies seguents a la finalitzaciá del termini' per presentar candidatures, la
Junta Electoral ha de comprovar que en els candidats présentats i en els socis que el donen
suport, hi concorren, respectivament, les condicions per ser elegibles i electors, i que han
complert tots els tramits establerts als Estatuts per a aquesta fase del procés ele~oral.
A continuació, la Junta Electoral ha de proclamar les candidatures que poden participar a
les eleccions i refusar les que no tinguin els requisits necessaris. Aquestes decisions s'han de
fer constar a I'acta de la Junta Electoral i cal notificar-les per escrit als candidats que encap~lin
cada candidatura ..
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Si I'acord de la Junta Electoral refusa una candidatura o algun candidat o candidats que la
integren, ha d'indicar-ne els motius.
Aquests han de quedar exclosos de la candidatura, pero aquesta sera valida amb la resta
deis seus components sempre que arribin al mínim deis 2/3 deis components de la Junta
Directiva a elecció, d'acord amb el que disposa I'anterior article 42.2.
'(
En el suposit que, en les candidatures presentades, el soci candidat a president no gaudeixi
de les condicions per ser elegible, tota la candidatura sera invalidada.
2 Dins els dos dies seguents a la proclamació de les candidatures, la Junta Electoral ha
de trametre un certificatde I'acta de proclamació a la Junta Directiva o bé a la Comissió
Gestora.
3 Contra les decisions de la Junta Electoral, en la fase de la presentació i la proclamació
de les candidatures, pot interposar-se per escrit qualsevol reclamació amb el procediment i
els terminis previstos a I'article 40.2 anterior.
Article 44e
Si es presenta o resta valida una única candidatura, la Junta Electoral ha de procedir a
proclamar-la directament guanyadora de les eleccions, amb el .procediment i els
pronunciaments que es disposa a I'article 40.2 anterior.
Article 45e
Si no es presenta cap candidatura o no és valida cap de les presentades, la Junta Electoral
ho ha de comunicar a la Junta Directiva del Club o bé a la Comissió Gestora, que hauran de
convocar noves eleccions en el termini maxim de tres mesos.
Article 46e
1 La realització de les eleccions es dura a terme dins els 20 dies seguents de la
proclamació de les candidatures.
2 Dins d'aquest període, els candidats poden fer els actes de promoció o propaganda de
la sevá candidatura que creguin convenients, i la Junta Electoral té competencia per
resoldre totes les soHicituds i les reclamacions que puguin presentar-se durant la
campanya electoral o per adoptar les mesures que consideri necessaries per mantenir la
igualtat d'oportunitats deis candidats o per impedir situacions abusives o incorrectes.
Article 47e
Tots els incidents, reclamacions o impugoacions que produeixin els candidats, els
interventors o els socis electors durant I'acte de les votacions els ha de resoldre la' Junta
Electoral i els seus acords són immediatament executius sense que s'interrompi ni es pugui
suspendre per aquesta causa I'acte de les votacions i sense perjudici deis recursos que es
puguin interposar contra les decisions de la Junta Electoral, que són els previstos a I'article
40.2 d'aquest~ Estatuts.
'
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Arlicle 48e
1 Finalitzat el temps previst per a les votacions, que no podra ser inferior a tres hores, la
Junta Electoral ha de disposar la realitzaeió de I'escrutini i el recompte de vots i haura de fer
un resum final deis resultats, que haura d'indoure el total deis votants, el vots valids que
hagin obtingut cadascuna de les candidatures i els vots anuHats o en blanc. Tot aixo s'ha
de reflectir a I'acta que ha d'estendre la Junta Electoral, d'acord amb el que disposa I'artiele
40.1. k) d'aquests Estatuts.
2 No s'admetra, en cap cas, el vot per correu.
Arlicle 4ge
1 La candidatura que obtingui la majoria de vots valids o la candidatura única, si no se'n
presenta cap altra, ha de ser proclamada guanyadora per la Junta Electora immediatament
despras de finalitzar I'escrutini. L'acte ha de ser públic i podran assistir-hi els socis de
l'Entitat.
2 Si es produís empat entre dues o més candidatures, s'hauran de repetir les votaeions
entre les candidatures empatades el seta dia seguent, en els mateixos lIoe i hora.
3 L'acta de proclamació de la candidatura guanyadora s'ha de comunicar mitjanc;ant un
certificat; dins els 3 dies seguents, a la Junta Directiva de l'Entitat, a la Federació Catalana
de Natació i al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
4 Contra I'acte de proclamaeió de la candidatura _guanyadora es poden interposar els
recursos que es regulen a I'article 40.2 anterior.
5 Els candidats elegits han de prendre possessió deis carrecs dins els 5 dies'seguents a
I'eleeció,
CAPÍTOL 6. Consell de Garanties. Comissió Esoortiva i Comissió Económica.
Article 50e
El COSELL DE GARANTIES és la instancia per garantir la puresa del compliment de
I'objecte social de I'Entitat.
COMPOSICIÓ
Sera integrat per tots els socis numeraris del Club que hagin complert 40 anys continuats
eom a soci de I'Entitat.
REUNIONS
Podran reunir-se una vegada cada any i quan ho so 1-1 iciti el seu president o, almenys, un
10% deis seus membres.
Entre els seus membres hauran d'elegir el president del Consell de Garanties per un
període de dos anys.
En les reunions del Consell, actuara de secretari el de la Junta Directiva de l'Entitat.
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Les reunions es convocaran amb una antelació de 10 dies.
No podran
l'Entitat.

formar part del Consell

de Garanties

els membres

de la Junta Directiva

de

FUNCIONS
Les seves funcions seran:t
1 Proposar a la Junta Directiva
acceptades.
2 Tutelar els drets del socio

accions de caire social i cultural i organitzar-Ies

si són

Arlicle 51e
La COMISSIÓ ESPORTIVA es I'argan consultiu de la Junta Directiva del Club en qualsevol
materia relacionada amb I'esport.
COMPOSICIÓ
Sera composta
l'Entitat.

per un delegat de cada secció i presidida

pel vice-president

esportiu

de

REUNIONS
Es reunira almenys una vegada cada tres mesos i quan ho sol-liciti un qualsevol deis seus
membres.
Entre els seus membres sera elegit un secretari, que convocara
d'antelació.
Les propostes consensuades

les reunions amb 48 hores

s'elevaran a la Junta Directiva.

FUNCIONS
Les seves funcions seran:
1 Aplicar les directrius de la Junta Directiva en materia esportiva.
2 Vetllar que els consocis puguin practicar esport en els instal-lacions de l'Entitat, amb les
directrius i els horaris que per a aquesta finalitat s'estableixin.
3 Elevar un informe, amb periodicitat bimensual, a la Junta Directiva sobre:
a) L'evolució esportiva de l'Entitat.b) L'estat de les instaHacions.
c) Les necessitats d'infrastructura en matéria esportiva.
d) El recull de les iniciatives deis consocis per a la millora de I'ús de les instaHaciol1s.
e) L'estudi, resolució i propostes de plans d'actuació técnica i coordinació en matéria
esportiva de base.
f) Qualsevol altre aspecte que, relacionat amb el seu objecte, es cregui oportú.
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Article 52e
La COMISSIÓ

ECONÓMICA

és un órgan consultiu de la Junta Directiva.

COMPOSICIÓ
L'Assemblea General en nomenara, cada any, cinc membres titulars i tres de suplents. Si
alguns deis cinc membres titulars no assisteixen a tres reunions consecutives, seran cessats
deis seus carrecs i substituTts pels suplents.
;
Sera composta pels cinc titulars nomenats per I'Assemblea
president económic, que la"presidira.

General,

pel tresorer i pel vice-

REUNIONS
Es reunira cada vegada que ho sol-liciti el president de la Comissió o qualsevol deis
membres de la Junta Económica, almenys cada tres mesos. Es podran reunir conjuntament
amb la Junta Directiva de l'Entitat.
Entre els membres de la Comissió Económica s'elegira un secreta ri, que convocara
reunions amb 48 hores d'antelació i elevara a la Junta Directiva I'acta de cada reunió.
Els acords de la Comissió Económica es prendran per majoria simple.

les

-

FUNCIONS
Són funcions de la Comissió Económica:
1 Vetllar pel compliment del pressupost de l'Entitat.
2 Revisar la comptabilitat del Club.
3 Informar la sol·licitud d'emprestits, d'acord amb alió que disposa I'article 6é d'aquest
Estatuts.
4 Proposar plans i actuacions concretes en materia económica a la Junta Directiva.
FA CULTA TS
Són facultats de la Comissió Económica en cas que el patrimoni i objecte es vegin
compromesos o es redueixi él seu fons social:
1 Sol·licitar, raonadament, la celebració d'Assemblea General Extraordinaria, que la Junta
Directiva haurá de convocar en el termini maxim de 30 dies.
2 Realitzar auditories internes.
3 Si existeixen judicis diferents" o contradictoris a I'hora de valorar el compromís real del
patrimoni, I'objecte 'social de l'Entitat o el seu fons social·entre
la Junta Directiva i la
Comissió Económica, aquesta última podra sol·licitar directament un infor:me d'auditoria
externa.
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cAPírOL 7. De les seccions.
Article 53e
D'acord amb I'article 2n, la principal modalitat esportiva és la Natació i, com que és
J'objectiu essencial i primari de l'Entitat, la natació esportiva i el waterpolo seran gestionats per
una Comissió de Natació, delegada de la Junta Directiva i encapyalada per un vocal, que sera
membre de la Junta Directiva de l'Entitat.

Article 54e
Les seccions dins I'ambit de la seva activitat actuaran amb una certa autonomia en la seva
gestió pel que fa alió que es relacioni ámb la practica de la modalitat esportiva propia, sota la
coordinació i la direcció de la Junta Directiva.
L'organització
de I'activitat própia de cada secció a efectes técnics, economics i
administratius sera gestionada' per una junta de secció, que sera integrada per un president, un
secretari, un tresorer i els vocals que considerin adients, tots ells hauran de ser socis de
l'Entitat. El president de la Junta de la Secció sera designat per la Junta Directiva de 'Entitat.
El president i els membres de les Juntes de Secció que posseeixin llicencia federativa
d'aquesta ~ntitat, no podran ser directius de cap altre Club de les comarques meridionals amb
objectius afins ..
El president de l'Entitat podra convocar a les reunions de la Junta Directiva els presidents,
els delegats o els representants de les seccions, que hi tindran veu pero no vot.

Article 55e
Les seccions esportives utilitzaran
formen part del patrimoni social.

e(s béns mobles i immobles

de I'entitat, ja que tots

Hauran de presentar una pro posta de pressupost amb detall de les partides d'ingressos i de
despeses a la Junta Directiva de l'Entitat, que, si escau, li assignara la dotació que es consideri
adient d'acord amb el pressupost de l'Entitat.

Article 56e
Cap membre d'una secció del Club podra signar contractes ni escrits que puguin gravar o
comprometre
el pressupost o el patrimoni de l'Entitat. Aquestes facultats corresponen a
l'Assemblea General i a la Junta Directiva. Només el president de l'Entitat esta facultat i
autoritzat per signar qualsevol compromís en nom. i representació de l'Eritítat.
'
.
Anualment, les seccions de l'Entitat confeccionaran i entregaran, amb model uniformat,
('estat de comptes detallat de les despeses del període i també de les previsions, que hauran
de reflectir la veritable situació económica de la secció. L'informe sera lliurat al vice-president
economic de la Junta Directiva, el quall'integrara
a la memória de l'Entitat.
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A més, abans del 31 de gener de cada any presentaran un inventari, en que s'haura de
detallar I'estat de conservació, del material que la secció disposi per al desenvolupament
i la
practica dE! les activitats esportives que Ii són própies.

cAPírOL 8. Rég;m documental
Arlicle 57é
'..

El regim documental del CLUB NA TACIÓ REUS PLOMS constara deis llibres seguents: de
Socis, d'Actes i de Comptabilitat.
Tots podran ser substitu"its per suports magnetics informatics.

Arlicle 58é
Al registre d'associats hi constaran, almenys, les seguents dades: nom i els cognoms deis
socis numeraris, el número de DNI, la data de naixement, l'adreQa i les dades d'alta i baixa.

Arl;cle 59é
Al llibre d'actes s'hi consignaran les reunions que faci l'Assemblea General i la Junta
Directiva, incloent-hi la data, els assistents, els afers tractats .i la presa d'acord§¡ Les actes
seran signades pel secretari amb el vist-i-plau del president.
."?
Les de I'Assemblea

General, les signaran tres socis, que designara la mateixa Assemblea.

Arlicle 60é

-

Alllibres de comptabilitat hi figuraran el patrimoni o fons social, els drets i les obligacions,
els ingressos i les des peses. Ha de precisar-s'hi, a més, la procedencia deis ingressos i la
inversió o destinació del pagaments.
Durant el mes de gener de cada any es formalitzara un balanQ de situació i el compte de
resultats (perdues i guanys), que seran a disposició deis associats per tal que n'estiguin
assabentats.

cAPírOL 9. Em;ssió de títols de deute.
Arlicle 61é

.

El CLUB NATACIÓ REUS
PLOMS podra emetre títols de deute, que
seran nominatius.
~
,

Arl;cle 62é
Els títols de deute podran ser simples o amb garantia
per qualsevol persona física o jurídica.
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No conferiran cap dret al seu titular davant l'Entitat, lIevat de la percepció deis interessos,
establerts conforme a dret.

Article 63é
Els títols de deute podran ser transferits lliurament. La transferencia
l'Entitat dins deis dos dies segOents.

haura de notificar-se a

cAPírOL 10.Reforma deis Estatuts i dissolució de la societat
Article 64é
Aquests Estatuts només podran Ser modificats, reformats o derogats per acord de
l'Assemblea General Extraordinaria, convocada amb aquesta finalitat, mitjan<;ant la votació
favorable deis dos ter<;os deis socis numeraris, majors d'edat i amb dret a vot deis assistents a
l'Assemblea.
La reforma d'aquests Estatuts seguira, respecte al Registre d'Associacions
Esportives, els mateixos tramits· administratius que per a la seva aprovació.

Article 65é
El CLUB NATACIÓ REUS PLOMS es pot extingir per resolució judicial, per fusió o absorció
en altres ass~ciacions o clubs i per les altres causes previstes en fordenament jurídic.vigent i
en els presents Estatuts.
'
L'extinció del Club per qualsevol causa comporta la canceHació,
de la seva inscripció al Registre d'Entitats Esportives ..

d'ofici o instancia de part,

L'acord de fusió o absorció en altres associacions o_clubs s'ha d'adoptar, com a mínim, per
una majoria deis dos ter<;os deis socis assi~tents a l'Assemblea General convocada a I'efecte.
Excepcionalment
l'Entitat es pot dissoldre per I'acord adoptat en Assemblea General
Extraordinaria convocada a "efecte per una majoria de 2/3 parts deis socis assistents i sempre
que representin la majoria del total deis socis amb dret a vot.

Article 66é
Donat el cas de la dissolució del CLUB NATACIÓ REUS PLOMS, el romanent del seu
patrimoni social, si n'hi hagués, revertira a la col-lectivitat per tal que sigui utilitzat per a la
mateixa finalitat que I'objecte social de ¡'Entitat que s'haura dissolt.
Per complir aquesta finalitat es comunicara la dissolució al Secretari General de l'Esport de
la Generalitat de Catalunya, ekqual acordara I'aplicació deis esmentats~ béns al foment i al
desenvolupament de les activitats físico esportives a la col-lectivitat de la nostra ciutat.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
Alió no previst en aquest Estatuts es regira pel que disposa el Decret145/1991, de 17 de
juny, de la Generalitat de Catalunya, titulat "Reglament de régim i funcionament intern deIs
Clubs i Associacions esportives" i per les normes que el complementin.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
Aquests Estatuts foren aprovats per l'Assemblea General Extraordinaria de socis numeraris
del CLUB NATACIÓ REUS 'PLOMS, que va tenir lIoc en la seva seu social, el dia 28 de gener
de 1999, i posteriorment va ésser modificat "I'article 27" a l'Assemblea General Extraordinaria
de socis, celebrada el día 25 de Maig de 1999, i entraran en vigor tot seguit que seran ratificats
per la Ge~ralitat de Catalunya.

\\

L
Ma Angels Teixell i AguiJa
Faig constar que, segons I'acord ad9ptat per I'Assemblea General Extraordinaria de l'Entitat
CLUB NATACIÓ REUS PLOMS, el dia 11 de novembre de 2005, el qual fou ratificat per
Resolució del Secretaria General de l'Esport el dia 13 de febrer de 2006, el contingut de I'article
29 deis presents estatuts queda modificat, essent el seu redactat de la forma literal segOent:

"Article 29.- La Junta Directiva sera elegida per períodes de quatre anys mitjan~ant
sufragi lliure, directe i secret deis socis amb dret a voto El president de l'Entitat solament
podra presentar-se a dues reeleccions, és a dir, solament podra ser president durant 12
anys seguits. Aquesta limitació no afectara la resta deis carrecs directius, que SÓ"
reelegibles sense limitaciótemporal. Les renovacions són totals."
La cap de la Secció de Registres i Assessorament
Jurídic d'Entitats Esportives
Anna M. Jaile i Figuera
Esplugues de Llobregat, 1 de mar<;de 2006.
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FAIG CONSTAR:

~ata'a
:wt
9ue el text d'aquests estatuts es corres pon amb els estatuts aprovats per acord de
i'Eotitats EspO~semblea
general de data 25/05/1999, els quals van ser ratificats per Resolució del
secretari general de I'Esport de data 16/09/1999.

-

_.

Que en aquest text s'incorporen

les modificacions

successives

seguents:

La que va ser aprovada per acord de I'assemblea general de data 11/11/2005,
modificació que es va concretar en I'article 29, la qual va ser ratificada per Resolució del
secretari general de l'Esport de data 13/02/2006.
La que va ser aprovada per acord de I'assemblea general de data 19/03/2009,
modificació que es va concretar en I'article 29, com també, la que va ser aprovada per acord
de I'assemblea general de data 16/07/2009, modificació que es va concretar en els articles 2
(apartat 4),6 (apartat 1),12 (apartat 1),27 (apartat 2),51 (apartat REUNIONS, paragraf 1),
52 (apartat REUNIONS, paragraf 1) i 54 (apartat 2), Les quals han estat inscrites per
Resolució del director del Consell Cata la de I'Esport de data 13/12/2010.
Que el present text refós deis estatuts del club esportiu CLUB NATACIÓ REUS PLOMS
incorpora totes les modificacions
estatutaries esmentades
i ha estat inscrit al Registre
d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya per Resolució del director del Consell
Cata la de I'Esport de data 13/12/2010 ..

Que
Esplu/ues
aq¡ertade diligencia
Llobregat, incorp~ra
3 de gener
qual~evol
de 2010altra anterior que se li oposi.
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