ESTATUTS CLUB NÀUTIC EL MASNOU

Aprovats per l’Assemblea General Extraordinària del dia 21 d’abril de 2012 i ratificats per
Resolució del director del Consell Català de l’Esport de data 25 de març de 2013.

DE LA DENOMINACIÓ, NATURALESA JURÍDICA, OBJECTE I DOMICILI

ARTICLE 1
El Club Nàutic El Masnou és una entitat privada sense ànim de lucre integrada per
persones físiques que té per objecte fomentar el desenvolupament i la pràctica dels
esports marítims, la modalitat esportiva principal de la qual és la Vela.
El Club podrà fomentar i practicar altres modalitats esportives diferents de la principal
com la pesca esportiva, la motonàutica, l’esquí nàutic, la natació, el voleibol, el triatló i
totes aquelles activitats esportives de platja i de caràcter lúdic social que es considerin
convenients en interès dels socis.
El Club té plena personalitat jurídica i capacitat d’obrar, podrà ser titular de tota classe de
drets i adquirir i posseir béns mobles i immobles, contreure obligacions i administrar i
alienar béns, per qualsevol títol vàlid en dret d’acord amb el que estableix l’ordenament
jurídic.
El Club Nàutic El Masnou té la consideració de club esportiu federat en estar afiliat a la
Reial Federació Espanyola de Vela mitjançant la Federació Catalana de Vela i participar
en les activitats i les competicions organitzades per aquestes federacions.
ARTICLE 2
El Club té el seu domicili social a la Vila del Masnou, al passeig Marítim s/núm.
d’aquesta població i dins d’aquest àmbit territorial desenvoluparà habitualment les
activitats que constitueixen el seu objecte social, sense perjudici de les activitats de
competició en què participi o pugui realitzar per raó del seu nivell esportiu.

DEL RÈGIM JURÍDIC APLICABLE I LA DURADA

ARTICLE 3
El Club Nàutic El Masnou es regeix per aquests Estatuts, pels acords vàlidament
adoptats pel seus òrgans de govern dins de l’àmbit de les seves respectives
competències i, en allò no previst, per les disposicions legals i reglamentàries aplicables
en virtut de la seva naturalesa com a club esportiu i per les normes reguladores de la
corresponent federació catalana a la que estigui afiliat per raó de les modalitats
esportives de l’entitat.
ARTICLE 4
El Club té una durada indefinida.

1

DE LES CATEGORIES DE SOCIS

ARTICLE 5
El Club Nàutic El Masnou es compon de les següents categories de socis:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Socis Ordinaris o Numeraris
Socis d’Honor
Socis de Mèrit
Socis Fundadors
Socis Juvenils
Socis Infantils
Socis Esportius

ARTICLE 6
Són socis Ordinaris o Numeraris:
a) Tota persona física, major de 18 anys, que havent sol·licitat l’admissió mitjançant
el procediment reglamentari adquireixi la condició de soci del Club, de conformitat
amb el que es regula en aquests Estatuts.
b) Tota persona física que hagi estat designada en funció de la seva vinculació amb
una entitat amb personalitat jurídica, pública o privada, que hagi sol·licitat el seu
ingrés com a soci en aquesta categoria i hagi estat acceptada per la Junta
Directiva en les condicions vigents en cada moment, previ el pagament dels
corresponents drets d’entrada.
ARTICLE 7
Són socis d’Honor aquelles persones físiques que, per la seva representació o pel
serveis prestats al Club, mereixen aquesta distinció a criteri de la Junta Directiva, qui en
el seu cas, formularà l’oportuna proposta a l’Assemblea General perquè els nomeni.
Els socis d’Honor són exempts de l’obligació d’adquirir el Títol Social, així com del
pagament de qualsevol quota, ja sigui la quota d’entrada, la quota social ordinària i la
quota extraordinària o derrama.
ARTICLE 8
Són socis de Mèrit aquelles persones físiques que pels serveis prestats al Club o per
qualsevol altra consideració siguin designats com a tals per la pròpia Junta Directiva, la
qual en donarà compte a l’Assemblea General .
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Els socis de Mèrit són exempts d’adquirir el Títol Social però hauran de satisfer les
quotes socials ordinàries i les extraordinàries o derrames.
ARTICLE 9
Són socis Fundadors titulars les persones que van prendre la iniciativa de fundar el Club
el dia 14 d’Agost de 1951, la relació nominal dels quals consta a l’Acta de la Fundació i
també els que figuren a l’Acta de l’Assemblea General celebrada el dia 17 de novembre
de 1965 quan es var impulsar la posada en marxa del Club.
ARTICLE 10
Són socis Juvenils els socis majors de 12 anys i menors de 18 anys.
ARTICLE 11
Són socis Infantils els socis majors de 8 anys i menors de 12 anys
ARTICLE 12
Són socis Esportius aquelles persones menors de 16 anys, propietaris d’una embarcació
d’una de les classes esportives acceptades pel Club, que sol·licitin el seu ingrés en
aquesta categoria i que, previ informe favorable de la Comissió Esportiva, són acceptats
per la Junta Directiva, amb l’obligació de participar en el 70% de les regates
programades anualment pel Club previ el pagament de la quota anual que els
correspongui.
DE L’INGRÉS DELS SOCIS

ARTICLE 13
L’expedient d’ingrés d’un soci en el Club consistirà bàsicament en un escrit de sol·licitud
en el què figuri la voluntat de la persona interessada de pertànyer a l’entitat, les dades
personals i la declaració expressa per la qual s’assumeix el compromís de complir les
obligacions que imposa la legislació específica aplicable i també els estatuts socials, els
reglaments interns i els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’entitat.
No obstant això, el Club, mitjançant acord de la Junta Directiva degudament motivat, es
reserva el dret d’admissió d’una persona com a sòcia i la determinació del nombre
màxim d’associats. En el supòsit que estigui tancada l’admissió de socis, no es podrà
denegar una sol·licitud provinent d’un cònjuge o fill de soci a excepció de casos
justificats a criteri de la Junta Directiva.
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Per poder ingressar com a soci, en la categoria de soci Ordinari o Numerari, soci
Juvenil, soci Infantil i soci Esportiu es necessitarà:
A.

Ser presentat per dos socis

B.

Que la Junta Directiva, en la primera reunió que celebri, accepti la sol·licitud
que presentarà el secretari.

C.

Adquirir un títol social mitjançant l’abonament dels corresponents drets
d’entrada, llevat de les excepcions expressament previstes en aquests
Estatuts.
DELS TÍTOLS SOCIALS

ARTICLE 14
Els títols socials tenen caràcter nominatiu i atribueixen al seu titular la condició de soci
del club amb els drets i deures inherents a aquesta condició.
ARTICLE 15
Els títols socials seran de diferent classe en funció de l’edat de l’adquirent, d’acord amb
el següent escalat:
Des de 25 anys,
Des de 24 anys,
Des de 23 anys,
Des de 22 anys,
Des de 21 anys,
Des de 20 anys,
Des de 19 anys,
Des de 18 anys,
Des de 17 anys,
Des de 16 anys,
Des de 15 anys,
Des de 14 anys,
Des de 13 anys,
Des de 12 anys,
Des de 11 anys,
Des de 10 anys,
Des de 9 anys,
Des de 8 anys,

classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
classe F
classe G
classe H
classe I
classe J
classe K
classe L
classe LL
classe M
classe N
classe O
classe P
classe Q
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ARTICLE 16
Estaran exempts del pagament dels drets d’entrada i per tant, de l’obligació d’adquirir
títol social per gaudir de la condició de soci del Club:
-

Els fills i els seus cònjuges, dels socis fundadors i numeraris amb títol que
figuressin d’alta el dia 6 de juny de 1987.

-

Els cònjuges dels socis fundadors i numeraris amb títol que figurin d’alta 6 de
juny de 1987 amb subjecció a la condició regulada a l’apartat i) de l’article 17
d’aquests Estatuts.

-

Els cònjuges dels socis vidus que, figurant en alta abans del 6 de juny de
1987 , contreguin segones o posteriors noces, exceptuant que el Títol Social
que en el seu cas hagués posseït el cònjuge consort hagués estat cedit a
persona no sòcia i amb subjecció a la condició que es refereix l’apartat
anterior.

-

Els drets reconeguts en aquest article caducaran transcorregut un any des de l’
inici de la possibilitat d’exercir-los i no podran beneficiar, en el cas dels
cònjuges, a més d’una persona.

ARTICLE 17
Els títols socials es regiran per les següents normes:
a)

El valor nominal de cada títol vindrà determinat pels drets d’entrada que
hagués pagat el soci al ingressar en el Club.
L’actualització d’aquest valor nominal es produeix per acord de l’Assemblea
General de socis a proposta de la Junta Directiva.

b)

Els títols socials no meriten interessos ja que no són representatius
d’operacions de crèdit o préstec a favor del soci, ni faculten perquè el seu
titular pugui percebre dividends en la mesura que el Club Nàutic, atesa la
seva naturalesa esportiva de base associativa, no és una societat
mercantil la finalitat de la qual és l’obtenció d’un guany per ser distribuït
entre els socis.

c)

Els títols socials són transmissibles entre vius o per causa de mort.
Transmissió entre vius.- El soci que transmeti el seu títol haurà d’estar al
corrent del pagament de quotes, derrames i altres obligacions econòmiques
i causarà baixa en el Club en el moment de la seva transmissió.
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La persona que adquireixi el títol haurà de complir les condicions
establertes en aquests Estatuts per adquirir la condició de soci, previ acord
d’admissió adoptat per la Junta Directiva.
d)

En cada transmissió, caldrà abonar al Club, a fons perdut, el 30% del valor
nominal o drets d’entrada que en aquell moment siguin vigents o de l’últim
en vigor si l’admissió de socis estigués tancada. S’exceptua la cessió del
títol social a favor del cònjuge, a favor dels fills o dels seus respectius
cònjuges, supòsit en el que no es meritarà cap dret de participació a favor
del Club.

e)

En el cas que el transmitent d’un títol no hagi complert l’edat dels 25 anys i
l’adquirent tingui una edat superior, haurà d’abonar-se al Club, la diferència
del valor que existeixi en el moment de la transmissió entre les classes de
Títols que, en funció de les respectives edats del transmitent i de l’adquirent
correspongui, a més a més del percentatge del 30% de participació a favor
del Club en la transmissió al qual es refereix el paràgraf anterior.

f)

Transmissió per causa de mort.– En cas de defunció d’un soci el títol
correspondrà a la persona que acrediti tenir la condició d’hereu o de
legatari, o en el cas de ser varis, correspondrà a favor de la persona que
acrediti ser l’adjudicatari.
Si els hereus o legataris ja fossin socis del Club, podran transmetre el títol
adquirit per causa de mort sota les mateixes condicions de la cessió entre
vius.

g)

Per a la seva validesa, caldrà notificar la transmissió del títol a la secretaria
del club, qui anotarà en el llibre registre de socis la transmissió efectuada
amb indicació de les dades personals del transmitent i l’adquirent i el dia en
que s’efectua la transmissió.

h)

L’expulsió del soci implicarà l’anul·lació del seu títol que s’adjudicarà al
Club. La baixa del soci, per causa diferent de la transmissió del títol,
implicarà, igualment, la seva adjudicació a favor del Club. En cap cas es
podrà mantenir la possessió d’un títol i per tant la condició de soci i no
abonar les quotes socials, ordinàries o extraordinàries que s’estableixin.

i)

Els socis que figuraven inscrits com a tals el dia 6 de juny de 1987, data en
què l’Assemblea General va aprovar els anteriors Estatuts Socials, que
fossin posseïdors d’un títol social, si decideixen transmetre’l podran dividirlo en dos títols de la classe A de valor nominal cadascú del 50% del
bescanviat, un dels quals haurà de ser cedit, necessàriament a la persona
que figuri com a consort en aquell moment, llevat que causi baixa, o bé a la
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primera persona que inscrigui com a consort, de no tenir-se en la citada
data de 6 de juny de 1987.

DELS DRETS I DEURES DELS SOCIS

ARTICLE 18
Els socis del Club tenen dret a:
A.

Utilitzar les instal·lacions i els serveis del Club en els termes establerts al
Reglament de Règim Interior i previ pagament, si és el cas, de la tarifa que
amb aquesta finalitat acordi la Junta Directiva.

B.

A instal·lar en el lloc del recinte del Club destinat a l’efecte, les embarcacions
de la seva propietat, en funció de les disponibilitats d’espai existents i previ el
pagament dels drets que a tal efecte es determinin per la Junta Directiva.

C.

A utilitzar el gallardet del Club.

D.

A conèixer les activitats del Club i examinar la documentació, el balanç i l’estat
de comptes.

E.

A obtenir i posseir un títol social en ingressar al club com a compensació dels
drets d’entrada, el valor del qual es fixarà anualment per l’Assemblea General
a proposta de la Junta Directiva.

ARTICLE 19
Tots els socis d’Honor, de Mèrit, Fundadors i Numeraris, amb o sense títol, majors
d’edat, tindran dret a participar, amb veu i vot, en el govern de l’Entitat, mitjançant
l’Assemblea General de socis i també a ser electors i elegibles de la Junta Directiva
sempre i quan reuneixin els requisits estatutàriament previstos.
ARTICLE 20
Són obligacions dels soci:
a) Complir aquests Estatuts, els reglaments interns i els acords que vàlidament adoptin
els seus òrgans de govern en l’àmbit de les seves competències.
b) Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques del club efectuant les
aportacions que acordin vàlidament els òrgans de govern de l’entitat en l’àmbit de
les seves respectives competències, mitjançant l’abonament dels drets d’entrada,

7

de les quotes socials ordinàries i les extraordinàries o derrames i les tarifes que
s’estableixin específicament per a la utilització d’instal·lacions o serveis.
El soci que sigui morós en el pagament de la seva quota o de qualsevol altre dèbit
al Club durant tres mesos, previ avís, quedarà suspens en els seus drets d’associat,
no li estarà permès l’accés al Club a partir d’aquell moment, fins que es posi al
corrent de pagament, sense perjudici de que pugui causar baixa en virtut d’acord de
la Junta Directiva si, una vegada requerit el pagament, no ho fa en el termini de
quinze dies.
No obstant això, la Junta Directiva podrà acordar excepcionalment a petició del soci
interessat, en casos especials degudament justificats i amb submissió a les
condicions que s’estableixin, una bonificació anual de la quota ordinària i
extraordinària per un import màxim del 75%, durant un període de temps no
superior als tres anys naturals, període durant el qual el soci no podrà accedir al
club i no gaudirà dels drets derivats de la seva condició de soci.
c) Contribuir al compliment de les activitats del club, tant esportives com de
participació, en els òrgans directius, consultius o de govern quan procedeixi.
d) Facilitar un domicili per a lliurament de les comunicacions del club i notificar al club
la seva modificació.
ARTICLE 21
L’ incompliment de les obligacions dels socis seran sancionats per la Junta Directiva de
conformitat amb el previst en el capítol de règim disciplinari que es regula en aquests
Estatuts.
L’expulsió com a soci implica la pèrdua de tots els drets inherents a la classe que tingués
reconeguda dins de l’entitat, inclosa l’anul·lació del Títol Social del qual en fos posseïdor.
En el cas que el soci sancionat fos un soci a què es refereix l’article 6 b) d’aquest
Estatuts, la seva expulsió com a soci implicarà només l’expulsió de la persona designada
però no comportarà l’anul·lació del Títol Social. La persona expulsada no podrà adquirir
una altra vegada la condició de soci del club en cap categoria.

DE LA BAIXA DEL SOCI

ARTICLE 22
Els socis causaran baixa:
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I.

Per renúncia expressa a la condició de soci formulada per escrit per
l’interessat amb pèrdua del Títol Social en benefici de l’entitat.

II.

Per transmissió entre vius o per causa de mort del Títol Social en les
condicions i de conformitat amb els requisits que s’estableixen en aquests
Estatuts.

III.

Per acord de la Junta Directiva adoptat en un expedient disciplinari tramitat de
conformitat amb les disposicions legals, reglamentàries i estatutàries vigents i
en el supòsit de l’article 20 b) d’aquests Estatuts.

IV.

Per dissolució de les entitats a què fa referència l’article 6.b) d’aquests
Estatuts.

DEL RÈGIM PATRIMONIAL I PRESSUPOSTARI

ARTICLE 23
El Club queda sotmès al règim de pressupost i patrimoni propis amb les limitacions
legals que corresponguin. El Club Nàutic El Masnou té un patrimoni que comprèn:
a)

L’Edifici Social i les instal·lacions annexes, situades a la platja de El
Masnou, inscrits al Registre de la Propietat de Mataró formant l’entitat
número 15.564, Volum 3573, Llibre 365 de El Masnou, Foli número 22.

b)

Dret d’ús sobre la piscina exterior que delimita amb l’edifici social

c)

Dret d’ús sobre l’edifici, instal·lacions i superfície pavimentada per al
dipòsit d’embarcacions que configuren la Base Nàutica del Club, situada
al recinte del Port Esportiu de El Masnou i sobre els amarraments
associats a aquest ús

Els béns anteriorment indicats estan construïts sobre sòl utilitzat en règim de concessió
administrativa.
També són de titularitat del club:
a) 60 accions de la Societat Promociones Portuarias SA que donen dret a la
utilització dels amarraments números 111 i 112 al Port Esportiu de El Masnou.
b) Material nàutic i embarcacions diverses.
c) Equips, materials i mobiliari divers.
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ARTICLE 24
La totalitat dels ingressos obtinguts pel Club, per qualsevol concepte, s’aplicaran al
compliment de les seves finalitats socials i a la conservació, millora i ampliació de les
seves instal·lacions, sense que en cap cas puguin distribuir-se beneficis entre els socis.
El Club no podrà destinar els seus bens i ingressos a finalitats industrials, comercials,
professionals o de serveis.

DELS ÒRGANS DE GOVERN DEL CLUB
De l’Assemblea General

ARTICLE 25
L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern del Club i els seus acords són
vinculants per a tots els socis i per a la Junta Directiva.
L’Assemblea General està constituïda directament per tot els socis Numeraris, d’Honor,
de Mèrit i Fundadors, amb o sense títol, majors d’edat, que no tinguin suspesa la seva
condició de soci en el moment de la convocatòria.
ARTICLE 26
L’Assemblea General podrà ser ordinària o extraordinària.
És ordinària l’Assemblea que preceptivament ha de tenir el club una vegada a l’any,
necessariament dins dels quatre mesos naturals següents a la finalització de l’exercici
per conèixer i decidir, com a mínim, de les següents matèries:
a) Informe o memòria de les activitats de l’exercici econòmic vençut, que haurà de
presentar la Junta Directiva.
b) Liquidació de l’exercici econòmic vençut, amb tancament del balanç i compte de
resultats.
c) Pressupost de l’exercici econòmic següent.
Són extraordinàries totes les altres assemblees que es convoquin en el curs de l’exercici.
S’haurà de celebrar necessàriament Assemblea General Extraordinària per tractar les
matèries següents:
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a) Fixació de les quotes d’entrada i les quotes ordinàries excepte quan la
modificació tingui únicament com a finalitat restablir el seu valor i amb aplicació,
com a màxim, del percentatge de variació de l’índex general de preus al consum
(IPC), des de l’última modificació.
b) Establiment de quotes extraordinàries o derrames, així com acords per prendre
diners a crèdit en quantia superior al 20% del pressupost d’ingressos.
c) Adquisició, venda o gravamen dels béns mobles o immobles del Club, els quals
excedeixin del 20% del pressupost anual de l’exercici.
d) Règim disciplinari
e) Propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a l’Assemblea.
f) Propostes que els socis vulguin presentar a l’Assemblea, sempre que comptin
amb el suport, com a mínim, del 5% dels socis del Club.
g) Modificació dels Estatuts.
h) Proposta de fusió o de segregació del Club.
i) Dissolució del Club.
La convocatòria de l’Assemblea es farà per acord de la Junta Directiva, a instància
pròpia o a petició dels socis. En aquest últim supòsit la Junta haurà de convocar
l’Assemblea quan ho sol·licitin un mínim del 10% dels socis ordinaris o numeraris amb
dret a vot. Des del dia en què la junta directiva rebi la sol·licitud en forma dels socis que
demanin la realització d’una assemblea i la seva convocatòria, no poden passar més de
30 dies
Entre la convocatòria i la celebració de l’Assemblea haurà d’haver-hi, com a mínim, un
interval de 15 dies naturals i un màxim de 60 dies, també naturals.
ARTICLE 27
L’Assemblea General estarà presidida per una mesa integrada pel titular de la
presidència i per la resta de membres de la Junta Directiva. Actua de titular de la
secretaria qui ho sigui del Club.
La persona titular de la presidència dirigeix els debats, concedeix i retira les paraules,
fixa el torn màxim d’intervencions per a un mateix assumpte, ordena les votacions i
disposa el que convingui per el bon ordre i funcionament de la reunió.
ARTICLE 28
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Les Assemblees quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan
concorrin la meitat dels socis convocats i en segona convocatòria, l’Assemblea queda
vàlidament constituïda qualsevol que sigui el nombre d’assistents. Entre la primera i la
segona convocatòria hauran de transcórrer com a mínim trenta minuts.
ARTICLE 29
Els acords, tant en les assemblees ordinàries com en les extraordinàries, es prendran
per majoria dels socis presents a la reunió. No són vàlids els vots delegats ni els vots
emesos per correu.
No obstant això es requerirà el vot favorable dels dos terços dels socis presents, en els
casos d’Assemblees extraordinàries en què s’acordi modificar els estatuts, gravar i
alienar béns immobles, emetre títols representatius de deute, aprovar un vot de censura
i acordar la dissolució del Club

De la Junta Directiva

ARTICLE 30
La Junta Directiva és l’òrgan de govern del Club, integrada per socis ordinaris o
numeraris, que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats del Club i
gestionar el seu funcionament llevat que estiguin expressament reservades a
l’assemblea general.
Perquè un soci ordinari o numerari pugui ser membre de la Junta Directiva caldrà que
reuneixi els següents requisits:
a) Ser major d’edat
b) Tenir una antiguitat mínima com a soci del club d’un any
c) No tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria.
És competència específica de la Junta Directiva: l’admissió, suspensió i pèrdua de la
qualitat de soci; la convocatòria de les assemblees; la convocatòria d’eleccions per cobrir
els càrrecs de la pròpia Junta; la presentació a l’Assemblea de l’informe o memòria de
les activitats del Club, de la liquidació de l’exercici econòmic amb el balanç i el compte
de resultats i el pressupost i programació per a l’exercici següent; els acords per prendre
diners a crèdit o préstec en quantia que no excedeixi del 20% del pressupost
d’ingressos, així com qualsevol altre funció que li pugui ser encomanada per aquests
Estatuts o per la legislació vigent.
ARTICLE 31
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La Junta Directiva es reunirà, almenys una vegada al mes i sempre que ho cregui
convenient la persona titular de la presidència. Quedarà vàlidament constituïda quan hi
siguin presents la meitat dels membres que la componen.
Els membres de la Junta, en nombre d’un terç, podran sol·licitar la convocatòria de la
Junta Directiva, que en aquest cas s’haurà de celebrar en els set dies següents a la
petició. En el cas que no es convoqui en el termini establert, podrà convocar-la el
membre de més edat dels sol·licitants.
ARTICLE 32
La Junta Directiva està formada per un mínim de 10 membres i un màxim de 17 i
s’estructura en els següents càrrecs:
President/a, vicepresident/a 1er/a, vicepresident/a 2on/a, secretari/a, vicesecretari/a,
tresorer/a, comptador/a, comodor/a, vicecomodor/a, secretari/a esportiu/va i fins a un
màxim de 7 vocals.
Els càrrecs de la Junta Directiva es proveiran mitjançant el procediment electoral previst
en aquests Estatuts.
ARTICLE 33
La persona titular de la presidència, que ho serà de l’entitat, tindrà la representació legal
del club; dirigirà les sessions de l’Assemblea general de socis i les de la Junta Directiva i
serà responsable, amb la col·laboració del titular de la secretaria, de l’execució dels
acords adoptats per ambdós òrgans.
Amb l’acord previ de la Junta Directiva, la persona titular de la presidència podrà
nomenar un gerent amb les facultats i funcions que estimi convenient.
ARTICLE 34
Els titulars de la vicepresidència substituiran el titular de la presidència en les seves
funcions en tots els casos d’absència, malaltia o impediment.
ARTICLE 35
Correspon a la persona titular de la secretaria donar compte, en les reunions de la Junta,
dels assumptes a tractar de conformitat amb l’ordre del dia; estendre i autoritzar les
actes, reflectint-hi els assumptes que s’hagin tractat i els acords que hagi adoptat la
Junta Directiva.
Tindrà al seu càrrec els llibres de registre de socis i el d’actes del Club previstos en
aquests Estatuts. Passarà nota a la persona titular de la tresoreria de les altes i les
baixes dels socis, estendrà les certificacions, oficis i altres documents corresponents a
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secretaria i custodiarà sota la seva responsabilitat el segell del Club, els llibres i els
documents de secretaria.
La persona titular de la vicesecretaria substituirà al titular de la secretaria en les seves
absències i hi col·laborarà per al millor desenvolupament de la funció encomanada.
ARTICLE 36
Correspon a la persona titular de la tresoreria, sota la seva responsabilitat, la custòdia
dels fons socials i l’anotació en els llibres pertinents, dels ingressos i els pagaments que
s’efectuïn, així com realitzar els pertinents arqueigs.
ARTICLE 37
La persona titular de la comptadoria portarà els libres de comptabilitat de la societat,
intervindrà els ingressos i els pagaments estenent els balanços i lliuraments que fossin
necessaris. El balanç i el compte de resultats es formalitzarà dins del primer mes de
cada any.
ARTICLE 38
És missió específica del comodor o de la comodora, dirigir amb caràcter executiu i per
delegació de la Junta Directiva tota l’organització nàutica del Club. Amb aquesta finalitat
el/la comodor/a presideix la Comissió Esportiva del Club.
El/la vicecomodor/a substituirà al/la comodor/a en totes les seves funcions en el cas de
la seva absència, malaltia o impediment.
ARTICLE 39
Correspon a la persona titular de la secretaria esportiva gestionar dels organismes
federatius la resolució d’aquells assumptes que l’entitat hi tingui interès, auxiliar el
comodor o comodora en les tasques que tinguin connexió amb les seves funcions i
alhora, caràcter esportiu-administratiu.
ARTICLE 40
Les persones que ostentin els càrrecs de vocals realitzaran aquelles tasques per a les
quals siguin especialment comissionats per la presidència.
ARTICLE 41
En els comptes bancaris oberts a nom del Club en entitats financeres i de crèdit
figuraran necessariament el titular de la presidència, la persona titular de la secretaria,
la persona titular de la tresoreria i a la persona titular de la comptadoria de l’entitat. Per
disposar dels fons a càrrec dels comptes es requereix la signatura conjunta de dos
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qualsevol d’ells. Si existís el càrrec de gerent o de director general, podrà disposar dels
comptes corrents o d’estalvi, en les quantitats i forma en què se li hagués autoritzat per
acord de la Junta Directiva.
ARTICLE 42
La durada dels càrrecs de la Junta Directiva serà de sis anys. Tots els càrrecs directius
són reelegibles per un mateix període sense limitació temporal. Les renovacions dels
càrrecs que componen la Junta seran totals.
ARTICLE 43
Els acords de la Junta Directiva s’adoptaran per majoria simple dels membres presents.
En cas d’empat la persona titular de la presidència gaudirà d’un vot diriment o de qualitat
Cada membre de la Junta Directiva podrà exigir que consti a l’acta el vot en contra emès
contra un determinat acord, i que consti la seva explicació del seu vot de forma succinta.

Del Comitè Executiu

ARTICLE 44
La persona titular de la presidència del Club, la persona titular de la vicepresidència, la
persona titular de la secretaria, la persona titular de la tresoreria i el/la comodor/a
integren el Comitè Executiu. L’esmentat òrgan, que no podrà assumir les facultats i
responsabilitats de la Junta Directiva en les matèries de la seva competència exclusiva
segons la normativa vigent, té les següents funcions:
a) El tractament d’aquells temes que es plantegin com a conseqüència de l’activitat del
Club i que requereixin l’adopció de mesures urgents que no sigui convenient demorar
fins a la propera Junta, a la qual estarà obligat a donar-ne compte.
b) Tenir cura de portar a la pràctica els acords adoptats per la Junta Directiva. en
reunions precedents,
c) Les que siguin atribuïdes per la Junta Directiva, sempre que per raó de la seva
naturalesa puguin ser objecte de delegació.
ARTICLE 45
Els membres de la Junta Directiva són responsables de la seva actuació davant
l’Assemblea General. La persona titular de la presidència, qualsevol dels membres
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individualment considerat o la totalitat de la Junta Directiva poden ser objecte d’un vot
de censura en els termes previstos en aquests Estatuts.

DE LA RENOVACIÓ I ELECCIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA.

ARTICLE 46
Per a la renovació de la Junta Directiva, caldrà efectuar un procés electoral que es durà
a terme mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre tots els socis amb dret a vot.
El procediment electoral s’ajustarà a les fases següents:
a)

Convocatòria d’eleccions, constitució de la junta electoral i aprovació
dels cens electoral.

b)

Presentació i proclamació de candidatures.

c)

Realització de les eleccions, escrutini i proclamació dels elegits.

Entre el dia de la convocatòria de les eleccions i el dia de la seva realització ha de
transcórrer un mínim de 30 dies i un màxim de 60 dies hàbils.
ARTICLE 47
Correspon a la Junta Directiva la convocatòria d’eleccions per a la provisió de tots els
càrrecs de la Junta o si és el cas a la Comissió Gestora que preveuen aquest Estatuts.
En el supòsit que existeixin vacants en la Junta Directiva pel cessament, renúncia o
suspensió d’alguns dels seus membres durant la vigència del mandat de la Junta, el
titular de la presidència acordarà la provisió transitòria dels càrrecs vacants pels socis
que estimi més idonis, havent de ser ratificades aquestes provisions en la primera
Assemblea General que se celebri.
Son electors tots els socis d’Honor, de Mèrit, Fundadors i Numeraris, amb o sense títol,
majors d’edat, que no tinguin suspesa la seva condició de soci.
Per ser elegible, es requerirà ser soci ordinari o numerari, major d’edat amb una
antiguitat mínima d’un any com a soci.
La convocatòria d’eleccions es comunicarà individualment i per escrit a cada soci i ha de
ser publicada en el tauler d’anuncis del Club. La convocatòria d’eleccions es comunicarà
també als òrgans de la federació catalana a la qual esta afiliat el club per raó de la seva
disciplina esportiva principal i al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de
Catalunya
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La convocatòria d’eleccions per finalització natural del mandat ha de fer-se dins els
últims sis mesos de la seva vigència i sempre amb l’antelació necessària perquè l’elecció
es faci abans que finalitzi el mandat.
La convocatòria a eleccions ha de contenir, com a mínim, els següents apartats: nombre
de càrrecs a proveir , condicions per ser elector i candidat, terminis d’exposició del cens
electoral i reclamacions, terminis per a la presentació de candidatures, dia i lloc de
celebració de les eleccions, temps d’obertura del col·legi electoral i forma d’acreditació
dels electors.
ARTICLE 48
Simultàniament a l’acord de convocatòria d’eleccions, la Junta Directiva ha de disposar
la constitució de la Junta Electoral.
La Junta Electoral estarà integrada per tres membres i un nombre igual de suplents i, a
més de les pròpies, assumirà les funcions que la reglamentació vigent atribueix a la
Mesa Electoral.
Els components de la Junta Electoral s’elegiran per sorteig entre tots els socis assistents
a l’Assemblea General Extraordinària convocada a tal efecte. Dins dels tres dies
següents a la comunicació de la convocatòria d’eleccions, els components de la Junta
Electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment.
Correspon a la Junta Electoral:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Confeccionar el cens electoral.
Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis, en el
termini de tres dies, respecte al cens o les llistes electorals.
Aprovar el cens electoral.
L’admissió i rebuig de candidatures i la seva proclamació.
Decidir a instància de qualsevol soci o candidat, o per pròpia iniciativa,
sobre els incidents que puguin sorgir durant el procés.
Presidir i controlar l’acte de les votacions.
Publicar els resultats de les eleccions i comunicar-los, mitjançant
certificació, dins dels tres dies següents, a la Junta Directiva, a la
Federació Catalana a la qual estigui adherida el club i al Registre
d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

La Junta Electoral constituïda ha de mantenir el seu mandat i les funcions fins
l’acabament del procés electoral.
Contra els acords adoptats per la Junta Electoral es podrà interposar recurs d’apel·lació
davant del Comitè Jurisdiccional de la Federació Catalana de Vela, en el termini de tres
dies a comptar des de l’adopció de l’acord.
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ARTICLE 49
En el termini de vuit dies a comptar des del següent en què s’aprovi el cens electoral,
podran presentar-se candidatures davant la Junta Electoral, les quals, hauran d’estar
firmades pels candidats i acompanyades pel seu Document Nacional d’Identitat.
Les candidatures es presentaran tancades i inclouran els noms dels socis candidats i la
seva adscripció als càrrecs de la Junta als que es presentin. La candidatura inclourà,
com a mínim, un nombre de candidats no inferior als 2/3 dels llocs a triar.
Si un membre de la Junta Directiva pretén presentar-se com a candidat a les eleccions,
ha de presentar la dimissió i cessar del càrrec abans que s’iniciï el termini de presentació
de candidatures.
La Junta Electoral proclamarà les candidatures que reuneixin els requisits exigits per
participar a les eleccions i refusarà les altres. Aquesta decisió s’ha de notificar per escrit
als candidats que encapçalin cada candidatura.
Dins del dos dies següents a la proclamació de les candidatures, la Junta Electoral ha de
trametre un certificat de l’acta de proclamació a la Junta Directiva o, en el seu cas, a la
Comissió Gestora.
ARTICLE 50
La realització de les eleccions s’ha de fixar per a una data que no superi els 20 dies a
comptar des de l’endemà del dia de la proclamació de candidatures.
El temps previst de les votacions no podrà ser inferior a tres hores, finalitzat el qual, la
Junta Electoral disposarà l’escrutini i recompte de vots i el resum final dels resultats, que
haurà d’incloure el total dels votants, els vots vàlids que hagi obtingut cada candidatura,
els vots anul·lats i els vots en blanc.
ARTICLE 51
Si únicament es presentés una sola candidatura o quedés vàlida una única candidatura,
la Junta Electoral procedirà directament a la proclamació dels seus components com a
elegits. Si no fos aquest el cas, es proclamarà guanyadora la candidatura que hagi
obtingut la majoria de vots vàlids.
Correspon a la Junta Electoral la proclamació de la candidatura elegida, immediatament
després de finalitzar l’escrutini, en un acte públic, al qual podran assistir tots els socis del
Club.
L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora es comunicarà mitjançant
certificació, dins dels tres dies següents, a la Junta Directiva del Club o en el seu cas a la
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Comissió Gestora, a la Federació Catalana a la qual estigui afilada el club i al Registre
d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
Els candidats elegits prendran possessió dels seus càrrecs en el termini màxim de 10
dies des de la seva proclamació.
ARTICLE 52
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 o en el seu cas a la Comissió Gestora,
que han de convocar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.
ARTICLE 53
El cessament del components de la Junta Directiva del Club es produeix per les
següents causes:
a) Per l’acabament del mandat natural pel qual van ser escollits.
b) Per la pèrdua de la condició de soci del club.
c) Per renúncia al càrrec i per la pèrdua de qualsevol de les condicions per ser
elegit.
d) Per mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.
e) Per decisió disciplinària ferma que l’inhabiliti per ocupar algun càrrec dels òrgans
de govern del Club.
f) Per aprovació d’un vot de censura.

Si la dimissió, renúncia o cessament dels components de la Junta Directiva es produeix
de forma simultània i generalitzada i afecta a més del cinquanta per cent dels seus
components, incloent-hi la persona titular de la presidència, s’haurà de constituir una
Comissió Gestora formada pels vuit socis més antics sota la presidència del de més edat
entre ells.
En el supòsit que aquesta dimissió es produís com a conseqüència que els cessants es
presentin a unes properes eleccions que ja estiguessin convocades i sempre que quedin
en la Junta un mínim d’un terç dels seus components , la Junta es mantindrà amb
aquests components i amb plena capacitat durant el període de transició del procés
electoral, no sent necessari proveir les vacants ni nomenar la Comissió Gestora.

19

La finalitat de la Comissió Gestora serà la de convocar eleccions per proveir els càrrecs
de la Junta Directiva, la qual cosa ha d’efectuar en un termini màxim de tres mesos des
de la presa de possessió dels càrrecs.
La Comissió Gestora exercirà totes les facultats de govern, administració i representació
que corresponen a la Junta Directiva, d’acord amb els Estatuts, encara que haurà de
limitar les seves funcions i decisions necessàries al manteniment de les activitats
normals del Club i a la protecció dels seus interessos.

DEL VOT DE CENSURA

ARTICLE 54
Per poder sol·licitar un vot de censura contra la persona titular de la presidència, la
totalitat de la Junta Directiva o qualsevol dels seus membres, serà precís que ho
sol·licitin mitjançant un escrit motivat, la majoria dels membres de la mateixa Junta o,
com a mínim, el 15% de socis ordinaris o numeraris del Club amb dret a vot.
ARTICLE 55
Després de presentada la sol·licitud de vot de censura, es constituirà, dins dels 10 dies
següents, una Mesa de 5 persones formada per dos membres de la Junta Directiva,
designats per l’ esmentada Junta, els dos primers socis firmants de la sol·licitud i un
delegat de la Federació Catalana de Vela que actuarà de president/a. La Mesa haurà de
comprovar l’adequació de la sol·licitud als requisits indicats a l’article anterior.
Un cop comprovat el compliment d’aquests requisits la Junta Directiva ha de convocar
l’acte de la votació.
ARTICLE 56
La votació de la censura s’efectuarà durant una Assemblea General extraordinària
convocada amb aquesta finalitat en la que tindran veu els representants dels sol·licitants
del vot de censura i els censurats. L’Assemblea tindrà lloc en un termini no inferior a 10
dies ni superior a 20 dies hàbils, després de finalitzada la comprovació a la qual es
refereix l’article anterior.
La votació es controlarà per la Mesa esmentada en l’article anterior, la qual resoldrà
totes les incidències i reclamacions, sent executius els seus acords i sense que pugui
interrompre’s ni suspendre’s la votació.
ARTICLE 57
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El vot de censura s’ha d’acordar en Assemblea General i per votació directa i presencial
favorable de 2/3 dels membres que hagin exercit el dret de vot.
Si la votació es favorable al vot de censura, cessaran el càrrec automàticament els
censurats, entrant en vigor el règim de provisió transitòria del càrrec previst a l’article 47
d’aquests Estatuts.

DELS ALTRES ÒRGANS DEL CLUB

De La Comissió Esportiva

ARTICLE 58
La Comissió Esportiva, és un òrgan col·legiat del Club a qui correspon l’organització i
desenvolupament de l’esport i lleure nàutic dins del Club i concretament l’organització
dels entrenaments, les regates i proves esportives, del desenvolupament de cada classe
i activitat esportiva i de fomentar, en definitiva, la pràctica de l’esport.
A càrrec de la Comissió Esportiva està l’Escola de Vela.
ARTICLE 59
La Comissió Esportiva està formada per una persona titular de la presidència i dos
vocals titulars, tres vocals membres de la Junta Directiva designats per aquest òrgan
directiu, un jutge o oficial de regates, un/a delegat/da de salvament, un/a capità/na de
flota per a cada classe de vela aprovada i que estigui activa en el Club i un/a delegat/da
per a cada activitat nàutica diferent de la vela, que sigui aprovada i també activa en el si
del Club.
Serà titular de la presidència de la Comissió qui sigui el/la comodor/a del Club. Els dos
vocals titulars seran el/la vicecomodor/a i la persona titular de la secretaria tècnica
esportiva. Entre els vocals membres de la Comissió es nomenarà una persona titular de
la comptadoria de la Comissió Esportiva.
Podran assistir a les reunions de la Comissió Esportiva, amb veu però sense vot, el
titular de la direcció tècnica esportiva, de la secretaria esportiva, de la direcció de
l’escola de vela i qualsevol altra persona sempre i quan estiguin expressament
convidats pel titular de la presidència de la Comissió Esportiva. La persona que ostenti el
càrrec de presidència de la Comissió Esportiva atendrà la petició de convidar a una
persona determinada si dues terceres parts del membres de la Comissió Esportiva així
ho hagin sol·licitat formalment amb una antelació mínima de 7 dies.
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ARTICLE 60
La Comissió Esportiva es reunirà almenys una vegada cada dos mesos i en aquelles
ocasions que ho consideri convenient el titular de la presidència de la Comissió o ho
demani per escrit la meitat dels seus components.
La convocatòria es farà a instàncies del titular de la presidència set dies mínim
d’antelació a la data de la reunió a i amb indicació dels temes a tractar dins de l’ordre del
dia.
ARTICLE 61
Les reunions de la Comissió Esportiva es subjectaran a l’ordre del dia establert en la
convocatòria, el qual inclourà la deliberació sobre les assumptes que el titular de la
presidència de la Comissió consideri oportú presentar o hagin estat sol·licitats per els
altres membres de la Comissió a la secretaria esportiva amb antelació suficient per serhi incloses.
Les propostes sotmeses a votació seran aprovades per majoria dels assistents a la
reunió.
En cas d’empat decidirà el vot de qualitat del titular de la presidència de la Comissió.
ARTICLE 62
El nomenament i durada dels càrrecs de la Comissió seran els següents:
El/la comodor/a, el/la vicecomodor/a , la persona titular de la secretaria esportiva i els
tres vocals membres de la Junta Directiva, atesa la condició de directius del Club es
regiran pel que estableixen els Estatuts per aquests càrrecs.
El jutge o oficial de regates, així com també el/la delegat/da de salvament seran
proposats pel comodor o per lacomodora i nomenats per la Comissió Esportiva cada
any.
Els/les capitans/es de flota seran elegits pels regatistes de cada classe, segons els
reglaments de la seva flota. En el cas de la no existència de capità/na de flota d’alguna
classe reconeguda i activa en el Club, el/la comodor/a proposarà una persona, que,
després de l’aprovació per la Comissió, serà capità de flota fins que no sigui elegit un
altre pels regatistes de la classe.
El mateix regirà pels delegats/des d’activitats esportives, diferents de la vela, que seran
elegits pels col·lectius practicants de les esmentades activitats.
ARTICLE 63
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Els càrrecs que formen la Comissió Esportiva exerciran, respectivament, les funcions
següents:
Comodor/a
Com a persona titular de la presidència de la Comissió correspon al comodor/a
convocar-la, elaborar l’ordre del dia de les sessions i dirigir els debats de la Comissió,
encarregar-se de l’execució dels acords adoptats per la Comissió amb la col·laboració
del vicecomodor/a i de la persona titular de la secretaria esportiva i traslladar les
propostes d’acords i de resolucions adoptades per la Comissió a la Junta Directiva per a
la seva aprovació, si és el cas.
La persona titular de la presidència de la Comissió en donarà compte dels acords presos
per la Junta Directiva que tinguin relació directa o indirecta amb aquesta Comissió
Esportiva .
Vicecomodor/a
Substituirà el/la comodor/a en totes les seves funcions en el cas de la seva absència.
Persona titular de la secretaria esportiva
Auxiliarà al comodor/a en les relacions amb els Òrgans Federatius. Donarà a conèixer a
la comissió la celebració de regates, campionats i activitats relacionades amb l’esport
nàutic. Tindrà cura amb la deguda antelació, de la preparació dels materials,
embarcacions i persones necessàries pel bon desenvolupament de les regates i
activitats esportives.
Persona titular de la comptadoria
S’encarregarà del seguiment pressupostari de les partides del Pressupost General
destinades específicament a les activitats esportives, controlant les despeses per
partides i la seva periodificació.
S’ocuparà també de la confecció de la proposta de pressupost anual d’ingressos i
despeses destinats a regates, manteniment del material esportiu, escola de vela, flotes,
activitats nàutiques, desplaçaments, bonificacions i subvencions.
Delegat/da de salvament
Tindrà cura del bon funcionament de les tasques de salvament en la mar així com de la
seva organització a terra, també s’encarregarà de fer reparar i reposar l’equip de
salvament. Proposarà a la Comissió les persones que portaran a cap les tasques de
salvament i els seus emoluments. Coordinarà les seves funcions amb el secretari o
secretària del Comitè de Regates.
Capitans/es de flota
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Col·laboraran en l’organització de les regates corresponents a la seva Classe i als
Campionats organitzats pel Club. Presentaran la proposta de Calendari de Regates de la
seva Classe, i vetllaran per l’èxit d’assistència de les mateixes. Seran l’ interlocutor vàlid i
ostentaran la representació de tots els regatistes de la seva flota. Proposaran a la
Comissió les altes i baixes de Socis Esportius afectes a la seva flota i vetllaran pel
compliment de les seves obligacions.
Delegats/des d’activitats nàutiques
Col·laboraran a l’organització de les proves esportives corresponents a la seva activitat i
als campionats de les proves esportives organitzats pel Club. Presentaran el calendari
de proves i concursos de la seva activitat i vetllaran per l’èxit d’assistència als mateixos.
Seran l’ interlocutor vàlid i ostentaran la representació de tots els practicants de la seva
especialitat esportiva.
ARTICLE 64
Dins de la Comissió Esportiva, el/la comodor/a, el/la vicecomodor/a i la persona titular de
la secretaria esportiva, constitueixen el Comitè Executiu, òrgan que té per objecte
l’adopció d’acords que no sigui possible demorar fins la propera reunió de la Comissió, si
bé haurà de donar compte de tots els adoptats, en la primera reunió que es dugui a
terme. Tanmateix ha de tenir cura de que es duguin a terme els acords presos en les
precedents reunions de la Comissió Esportiva i hagin estat prèviament aprovats per la
Junta Directiva.
ARTICLE 65
Per al compliment de les seves finalitats, la Comissió Esportiva, disposarà directament
de la col·laboració del personal empleat del Club, i destinat a funcions específicament
relacionades amb l’activitat nàutica.
Aquest personal serà responsable davant el gerent, de qui rebrà les ordres, en
compliment de les instruccions rebudes del comodor/a i les que acordi la Comissió
Esportiva. El personal esmentat serà:
Director/a tècnic/a
Coordinarà la totalitat de les activitats esportives en estreta col·laboració amb la gerència
i dirigirà l’escola de vela auxiliada per un/a monitor/a coordinador/a.
Depenen del titulat de la direcció tècnica:
Persona titular de la secretaria tècnica
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S’ocupa de les tasques de secretaria relacionades amb la preparació de regates i
campionats, inscripcions i classificacions, correspondència amb d’altres Clubs,
federacions i organismes i serà al seu càrrec l’atenció als esportistes, jurats i alumnes de
l’Escola de Vela.
La persona titular de la secretaria tècnica assistirà a les reunions de la Comissió
Esportiva i serà l’encarregat de redactar les actes sota la supervisió de la persona titular
de la secretari esportiva.
Serà responsable de totes les tasques administratives que siguin sol·licitades pel
comodor/a, pel vicecomodor/a i per la persona titular de la secretaria esportiva. En cas
d’urgència i en absència d’aquests càrrecs, atendrà les sol·licituds de qualsevol membre
de la Comissió Esportiva, donant compte, el més aviat possible, al/la comodor/a.
Marineria
La marineria del Club, estarà dedicada a la vigilància general de les embarcacions i
instal·lacions esportives, a l’atenció de les sortides i arribades, als treballs corresponents
a la realització de regates, a la conservació ordinària i a la neteja de les instal·lacions i
material nàutics del Club.

Del Consell Consultiu

ARTICLE 66
El Consell Consultiu estarà format pels Presidents d’Honor i tots els expresidents del
Club que no siguin membres integrants de la seva Junta Directiva.
La persona titular de la presidència en actiu pot recórrer a aquest Consell com a òrgan
consultiu en sol·licitar amb caràcter no vinculant, el seu parer en aquells assumptes que
el titular de la presidència estimi convenient sotmetre al seu coneixement i dictamen.

DE LA REFORMA DELS ESTATUTS.

ARTICLE 67
Els Estatuts podran ser modificats o reformats per l’acord de l’Assemblea General
Extraordinària convocada a l’efecte, mitjançant votació favorable de les 2/3 parts dels
socis assistents.

DEL RÈGIM DOCUMENTAL I COMPTABLE
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ARTICLE 68
El Club haurà de portar com a mínim els següents llibres:
a)
Registre de socis.
b)
Llibre d’actes.
c)
Llibres de comptabilitat.
Els llibres hauran de ser diligenciats pel Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat
de Catalunya, la Secretaria General de l’Esport, la Federació Catalana de Vela o per
diligència notarial.
ARTICLE 69
En el llibre de registre de socis haurà de constar el nom, cognoms, Document Nacional
d’Identitat, Número d’Identificació Fiscal, domicili, categoria de soci o sòcia, número de
títol- en el seu cas-, número de soci o sòcia i data de baixa, càrrec de representació.
Govern o administració que ostenti – en el seu cas-, podent-se també anotar qualsevol
altra dada o circumstància d’interès a efectes administratiu.
ARTICLE 70
En els llibres d’actes constaran les reunions que se celebrin de l’Assemblea General, de
la Junta Directiva i del Comitè Executiu. Es farà constar a cada acta el lloc i la data de la
reunió, els assistents, els assumptes previstos a l’ordre del dia, els temes tractats i els
acords adoptats.
Les actes hauran de ser firmades per la persona titular de la presidència i per la persona
titular de la secretaria.
ARTICLE 71
En els llibres de comptabilitat figuraran, tant el patrimoni del Club com els seus drets i
obligacions concretes, ingressos i despeses, havent-se de consignar la seva
procedència i la seva destinació.
El Balanç, el Compte de Resultats i la Memòria econòmica es formalitzarà durant el
primer quadrimestre següent a la finalització de l’exercici econòmic.
A més dels anteriors, el Règim documental del Club estarà integrat per tots aquells
documents, instruments o llibres auxiliars que es considerin necessaris per a un millor
compliment dels seus objectius.

DEL RÈGIM DISCIPLINARI I JURISDICCIONAL.
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ARTICLE 72
Queden sotmeses al règim disciplinari regulat en aquest capítol les infraccions a les
normes de conducta esportiva i social, sense perjudici del que està previst en relació a
les infraccions en matèria de regates en els reglaments i normes internacionals o
nacionals sobre aquest tema.
Queden sotmesos al règim disciplinari regulat en aquest capítol els socis del Club, en
qualsevol de les seves categories.
ARTICLE 73
Són infraccions a la conducta esportiva les accions i/o omissions contràries al que
disposen les normes generals de disciplina i convivència esportiva.
Són infraccions a les normes de conducta social les accions i/o omissions que
infringeixin aquests Estatuts, el Reglament de Règim Interior del Club i els acords de
l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
ARTICLE 74
La potestat disciplinària correspon a l’Assemblea General, a la Junta Directiva i als
jutges o àrbitres en les seves respectives competències.
ARTICLE 75
Són faltes molt greus:
a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)

Les agressions a jutges i jurats de regata, directius, autoritats esportives
i a altres persones en el recinte del Club
Les protestes, intimidacions i coaccions, individuals o col·lectives, que
impedissin la celebració d’una regata o un acte social o obliguessin la
seva suspensió.
El manifest i reiterat incompliment del previst en aquests Estatuts, el
Reglament de Règim Interior i els acords de l’Assemblea General i la
Junta Directiva.
Els abusos d’autoritat i usurpació d’atribucions.
La violació de secrets que es coneguin per raó del càrrec que s’ocupi.
El mal ús de les instal·lacions o estris del Club que produïssin danys de
quantia superior als 600 €.
Actuacions destinades a predeterminar, mitjançant la imposició d’un
preu o a través d’una intimidació o d’un simple acord, els resultats
esportius.
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h)
i)
j)

Desobediència a les ordres dels directius del Club donades en el
compliment dels seus càrrecs.
Sostracció de bens del Club, d’altres organismes o persones, socis o
no.
Realització d’actes que atemptin greument contra l’honorabilitat de
persones o entitats.
Són faltes greus:

a)
b)
c)

d)
e)

Els insults i ofenses contra jutges i jurats de regata, directius, autoritats
esportives i altres persones en el recinte del Club
Protestes, intimidacions i coaccions que alterin el desenvolupament
d’una regata.
El simple incompliment del que s’ha previst en aquests Estatuts, el
Reglament de Règim Interior i els acords de l’Assemblea General i la
Junta Directiva.
El mal ús de les instal·lacions o estris del Club que produïssin danys de
quantia superior als 300 €.
La conducta contrària a les normes socials, d’educació i de convivència.
Són faltes lleus:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

La formulació d’observacions incorrectes a jutges i jurats de regata,
directius i autoritats esportives.
Les incorreccions amb els consocis o amb qualsevol persona que es
trobi al Club
L’oblit en la conservació i cura del material, locals i instal·lacions del
Club, tan esportives com socials.
El mas ús de les instal·lacions o estris del Club que causés danys per
quantia que no arribi a 300 € o encara que fos sense causar cap dany.
La simple actitud passiva, en quant al compliment d’ordres i instruccions
de jutges i jurats de regata, directius i autoritats esportives.
En general, l’ incompliment de les normes esportives o socials per
negligència o oblit inexcusables.

L’ incompliment o trencament d’una sanció implicarà la imposició de la sanció en grau
superior a l’anterior.
Les faltes molt greus prescriuran a l’any d’haver-les comès, les greus als sis mesos i les
lleus al mes.
Als efectes de la qualificació de les faltes comeses es consideren com agreujants la
reincidència o reiteració en faltes anteriors i com a atenuants, l’existència de provocació
anterior i penediment espontani.
ARTICLE 76
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Les faltes molt greus podran ser sancionades amb:
a)
b)

Suspensió per més de sis mesos de la condició de soci.
Expulsió del Club i pèrdua de la condició de soci.

Les faltes greus podran ser sancionades amb:
a)
b)

Amonestament públic.
Suspensió per un període de fins a 6 mesos de la condició de soci.

Les faltes lleus podran ser sancionades amb:
a)
b)

Amonestament privat.
Suspensió de fins a un mes de la condició de soci

ARTICLE 77
Quan la Junta Directiva tingui coneixement de la comissió d’un fet que pugui ser
constitutiu de falta, d’ entre els seus membres, un/a instructor/a i un/a secretari/a, cosa
que s’haurà de notificar a l’expedientat en un termini de 8 dies qui en el mateix termini de
temps podrà contestar-lo i proposar les proves que cregui oportunes acordarà l’obertura
d’un expedient a l’efecte, nomenant.
Practicades les proves admeses per l’instructor, en el termini de cinc dies, aquest haurà
d’elevar un informe a la Junta Directiva amb la proposta de sanció que cregui oportú.
Contra les decisions definitives es pot interposar recurs
a)

b)

Davant la Junta Directiva, quan es tracti d’infraccions a les regles de joc o
competició de caire associatiu. Contra aquesta resolució no és possible cap
altre recurs.
Davant de l’Assemblea General, quan es tracti de sancions disciplinàries
qualificades com a greus o molt greus, per infraccions relatives a la conducta
esportiva o per incompliment de les prescripcions estatutàries o reglamentàries
imposades per la Junta Directiva.
DE L’EXTINCIÓ I DISSOLUCIÓ DEL CLUB

ARTICLE 78
El Club s’extingirà per alguna de les causes previstes a la llei o per acord adoptat per
l’Assemblea General de socis, especialment convocada a l’efecte i amb el vot favorable
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de dos terços dels socis assistents sempre que aquests representin la majoria de socis
del Club amb dret a vot.
Si s’acorda la dissolució del Club, l’Assemblea haurà de procedir al nomenament d’una
Comissió Liquidadora, que procedirà a la realització i venda de l’actiu i farà front a la
liquidació del passiu fins a on arribi, amb les preferències que determini la legislació
vigent.
Si existís un romanent de béns, l’administració esportiva de la Generalitat acordarà la
seva destinació.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
Presentat el projecte d'Estatuts en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de
Catalunya, i per al cas que s’estimés la necessitat o conveniència de realitzar
modificacions d'ofici al text presentat, la Junta Directiva queda autoritzada a incorporarles sense necessitat de sotmetre-les de nou a l'aprovació de l'Assemblea General.
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