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Generalitat
de Catalunya
Departament
de la Presidéncia
SecretariaGeneralde l'Esport
ConsellCataláde I'Esport
RESOLUCIÓ
d'inscripcióde la modificacióestatutáriaal Registred'
Generalitatde Catalunya efectuada pels clubs esportius relacionats en
resolució.

***,:+gi3 lSei,lsi&
$'Hs

€ü4;¡¡ii¡es

pquesta
rl,: 'l,a'r;;;-l';'; I

Fets
1. Els clubs esportiusrelacionats
en I'annexd'aquestaResolució,inscritsal
Catalá de
han presentaten aquest
esportivesamb el númerod'inscripciócorresponent,
relativa
aprovadaper acordde
I'Esportla documentació
a la modificació
de la sevanormaestatutária,
a la normativaesportivad'aplicacióen el
les respectives
assembleesgenerals,per tal d'adequar-se
momentde I'acord.
2. La Seccióde Registrei Assessorament
Jurídicd'EntitatsEsportivesha proposatla inscripció
registralde la modificació
estatutária
aprovadaper les entitatsesmentades.
Fonaments
de dret
de 4 de maig,de les
1. La modificacióaprovadas'adaptaa les previsionsdel Decret5812A10,
entitatsesportivesde Catalunya.
2. Al fet esmentathi és d'aplicacióI'article7.2 de la Llei de l'Esport,aprovadapel Decretlegislatiu
de 9 de marg,del Registred'Entitats
112000,
de 31 de juliol,i l'article4.1,c) del Decret3412010,
Esportives
de la Generalitat
de Catalunya.
3. L'article2, punt2, apartatk) del Decret35/2001,de 23 de gener,sobreels órgansrectorsiel
funcionament
del ConsellCataláde I'Esport,confereixa la personaque ocupala presidéncia
d'aquestorganismela competéncia
d'inscriureal Registred'entitatsesportivesles modificacions
d'estatutsdelsclubsi associacions
esportius.
4. D'acordamb I'article6.4 del Decret34/2010,del Registred'EntitatsEsportives
de la Generalitat
al Registred'entitatsesportivesno convalidenels actes
de Catalunya,la inscripcióo I'adscripció
quesón nulsni les dadesque són incorrectes
d'acordamb les lleis,motiupelqualno es podran
esportivesno reconequdes
considerarinscritesal Reqistrepúbliccitatles modalítats
o disciplines
inscritesni les datesde constitució
no acreditades.
i préviament
Pertant.resolc:

Inscriure
d'entitats
esportives
de ta Gener",',S'$tffifiF'B', nousestatuts
dets
en et Registre
clubsesportiusrelacionatsen I'annexd'aquestaresolució,arphd¿rhti4flhBfpfggUfopgg
acordde les
rluela inscripció
respectives
assembleesgeneralsque hi consten.Tot fent s9n€tas-de{orma-expre'ssa

noconvalida
elsactesquesónnulsni lesdadesquesónincg¡recte2
qffifl

lleis.
2ryffles

recursd'algadaldúvarTbtffi€oqr
Contraaquestaresoluciópot interposar-se
departament
competenten matériad'esports,en el termin¡ffifodl€$üddffigt
notificació,segonsestableixl'article28 del Decret34/20
Esportives
de la Generalitat
de Catalunya.
Esplugues
de Llobregat,
24 d'octubre
de 2011
El directordel ConsellCataláde I'Esport
P.d.(Resolució
VCP/325712Q09,
de 5 de novembre,
1.2009)
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esportivesde la Generalitatde Catalunyade la.modificació estatutári#ü t¿itF*#E*.n:
clubs esportiusque a continuacióes relacionen:

Núm.
DenominacióSocial
lnscrioció
14292 SOCIETATOCELLAIRE
SABADELLENCA
7814
CLUBNATACIOATLETICBARCELONETA
11702 SOCIEDAD
OCELLERA
PASSARELL
DE MOLLET
7959
CLUBKARATEMUSOKEN
12439 CLUBDE BOXAVALLES
7102
CLUBPETANCASANTAMARGARIDA
DE MONTBUI
13405 ASSOCIACIO
EXCURSION
ISTAGEST
LLEIDARECORREGUTS
DE CACAI
13748 CLUBESPORTIU
COMPACK-SPORTING
soclETAT
DE
CAQADORS MONTMAJOR5035
L'ESPUNYOLA-MONTCLAR
6807
SOCIETAT
DE CACADORS
BELLCAIRE
D'URGELL
3517
CLUBDEPORTIVO
MASALTABA
6615
CLUBDE TIRAMBARCPARDINYES
8023
CLUBDE BASQUETL'AMETLLA
DELVALLES
Esplugues
de Llobregat,24
d'octubre
de 2011
El directordel ConsellCataláde l'Esport
P.d.(Resolució
VCP/325712009,
de 5 de novembre,
.11.2009)
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Dataacord
assemblea
25t09t2010
29t04t2011
13t11t2010
13t11t2010
11t11t2010
05t02t2011
27t11t2410
2510612010
19t06t2410
20t06t2010

10t10t2ua
1910212011
04t11t2010
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Generalitat
de Catalunya
ConsellCataláde I'Esport
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Av.Pa'isosCatalans,40-48
08950Esplugues
de Llobregat
Tel.93 48049 00
Fax93 48049 10
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Resi:tred* Errti'J¡
Esplugues
de Llobregat,24 de novembrede 2011
Ref. 2605/kL2LO/ 66L5lea/ ry

Sr. president
CLUBDE TIR AMB ARCPARDINYES
c/ Sant PereClaver, 5
25005 Lleida

Us trameto, adjunta, cópia compulsadade la Resoluciódel directordel ConsellCataláde
l'Esport de data 24 d'octubre de 2OtL, mitjangant la qual s'aprova ratificar els nous
estatuts presentats per la vostra entitat, així corn un exemplar dels vostres estatuts
diligenciatsper aquest Registred'entitats esportives.

la Seccióde Registre
Jurídicd'EntitatsEsportives(e. f)

RamonPlanasi Font
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DE RÉGIMGENERAL
DE CLUBESPORTIU
ESTATUTS

Generalitat
de C;:talunya

GENERALS
OBJECTEI DISPOSICIONS
CAPíTOLPRIMER:DENOMINACIó,
Article 1.
constitullen data20 de agost de 1990 , coma clubesportiude régimgeneral'
El Clubde Tir ambArc Pardinyes,
jurídicai capacitatd'obrari d'actuari senseánimde lucre,formatper
privadaam"bpersonalitat
é. ,n" associació
de
ila prácticacontinuada
qual són el foment,el desenvolupament
del
básics
personesflsiques,'elsobjectius
I'activitatffsicai esPoftiva.
Aquestaentitatesirortivaes constitueixper temps indefinitiniciantles sevesac'tivitatsen el momentde la seva
constitució.
Article 2.
a la localitatde Lleida, carer SanPereClaver, núm.5 , CodiPostal25005, ambel
El domicilisocials'estableix
i amb I'adregade coneu electrónic
amb el nrlmerode fax
nrfm. de teléfon
josep.
es.
brocal@federarco.
-En
cas de módificaciódel domicilisocials'hauráde comunicaral Registred'entitatsesportivesde la Generalitatde
al'electede la sevaínscripció.
Catafunya
Article 3.
següents:
esportives
o disciplines
té coma objectiula prácticade les modalitats
El Clubde Tir ambArc pardinyes,
tir ambarc.
de novesmodalitatso disciplinesespottivesper ala sevaprác'tica
podráproposarfa incorporacié
La ¡üntjOirectiva
-el
general.
la qualcosahaufáde seraprovadaperI'assemblea
en si de I'entitai,
s'hauráde comunicaral Registre
esportíves
o
disciplines
prác-tíca
modalitats
noves
de
lá
En cas d'incorpoiar
a I'efectede la sevainscripció.
de Catalunya
de lá Generalitat
esportives
d,entitats
Article 4.
Ú¿m¡it principald'actuacióradicaa Lleida,peróles activitatsffsiquesi esportivesno quedensubjectesa un ámbit
territorial
determinat.
Article 5
vigentsen matériaesportivaque la
L,entitates regeixper la Llei de l'esporti per les normesreglamentaries
aprovats
pels
de desplegament
reglaments
presents
i
pels
estatuts
-espleguinen-cadámoment,com també,
ea general.
válidamentper l'assembl
CAPÍTOLSEGON:DE LESSÓCIESI DELSSOCIS
Article 6
1. Són sociso sóciesde ple dret d'aquestaentitatesportivales personesffsiquesmajorsde 18 anys que han
sol.licitatI'admissióa lajuntadirectivai hanestatacceptadesper aguesta.
en:
d'íngrésd'unsocio sóciaconsistirá
-2. -a)'
L'expedient
en la
presentada
escrita la juntadirectiva,
mi$angant
de la personainteressada,
sol.licitud-d'admissió
qualhaurande fer constarles sevesdadespersonals'
.
en la primerareunióquerealiEiamb
o no de tajuntadirectivarespectedel peticionari
b) acordd'admissió
posterioritat
a la sol'licitud.
3. per aiord de l'assembleagenerales poden incorporarnoves classesde soci o sÓcia,tot regulantles
condicionsque han de comffir les personesper adquiriraquestacategoriai els se,usdrets í deures.Aquest
de Catalunyaa l'efectede la
de la Generalitat
acords'hauiáde comunicaiat Rejistred'eniitatsesportives
sevainscripció.
4. Elssocisi sóciesde pledrettenenels dretssegüents:
general.
ambveu ivot a I'assemblea
a) Participar
bi Ser el'ector/ai elegiblesper als cáriecs dels órgans de govern de I'entitat,d'acord amb aquests
estatub.
per I'entitat'
c) Participari gaudirde les activitatsesportives,recreativesi culturalsorganitzades
generali de la junta directivai proposarl'exercicide I'accióde
di lmpugnarils acordsde l'assemblea
contraelsmembresd'aquestÓrgande govern'
responsabilitat
el
i, en particular,
de la maxa de l'associació
tenenel dretd'ésserinformades
associades
e) Ledpersones
dretde:
del nombred'altesi baixesi
de la identitatde lesaltrespersonesassocíades,
i)' Ésserinformades
elsllibresde l'associació.
de l,estatde comptes,pera la qualcosapodenconsultar

Gonself GaEal*
de I'Esport
R e g i s t r ed , E n t i t a t sE c p o r l i v e s
Generalitat
de Catalunya

ii)É.sserinformadesper|ajuntadirectiva,uncopconVocada|'assemb|eaiamb|'a@
ques'hagiprevistdetractar-hi,
verbaldurantla reunió.
i rebre'ninformació
delsassumptes
de régimintern,si n'hiha.
ii¡) Obtenirun exemplardelsestatutsvigentsi delsreglaments
delssocisi sóciesde pledret
Sónobligacions
a) A6onarles quotesd'entrada,feriódiques,derrameso qúahevolafira que estableíxinels órgansde
governcompetentsper ala sevaclassede socio sócia.
o de
internsi els acordsdelsórgansde representació
els reglaments
b) eomplirels estatutsde I'enütat,
governadoptatsválidamenten l'ámbitde les sevescompeténcies.
en el Órgans
com de participació
de les activitatsde l'entitat,tant esportives
c) Contribuiral compliment
govern,
quan
escaigui.
o
de
directíus,
consultius,
de I'entitati notificarels canvisd'aquesta
d) Facilitarun domíciliper al lliuramentde les comunicacions
adrega.
La condicióde socio sóciaes perd:
formalmentperescrita la juntadirectiva'
a) Pervoluntatprópiacomunicada
prevista,acordadaper la junta directiva,amb
disciplinaria
fruft
d'infracció
disciplinaria,
b) Per sanció
disciplinarii la conesponentincoaciód'expedient
audiénciapréviaa la personainteressada
c) Pel no pagamentde les quotesestablertespels órgansde govemcompetents,amb la instrucciód'un
guegaranteixieltrámit d'audiénc¡a
del socio de la sócia.
expedientcontradictori
I D'ADMINISTRACó
CAPíTOLTERCER:ÓNCEruSDE GOVERN,DE REPRESENTACIó
Article 7
són:
i representacíó
Els órgansde govern,gestió,administració
general
a) L'assemblea
b) Lajunta directiva
Article 8
generalés l'órgansupremde governde I'entitati els seusacordssónvinculantsper a tots els
1. L'assemblea
socisi sóciesi pera lajuntadirectiva.
generaltotsels socisi sóciesde ple dretque no tinguinsuspesala condicióde soc¡o
2. lntegrenI'assemblea
sóciaen el momentde la convocatória.
generaltécompeténcia
especíalen les matériessegüents:
3. L'assemblea
pera
i pressupost
de I'exercicivengut
a) Aprovar,si escau,la gestiéde l'órgande govem,liquidació
económic
següent.
l'exercici
pera proveirelscárrecsde la juntadirectiva.
d'eleccions
b) La convocatüria
l'activftat.
el vot de censura,els membresde l'órgande governi controlar-ne
c) Elegiri separar,mitjangant
d) Modificarels estatús.
o al pagamerfde les
alfinangamentde I'associació
e) Acordarla formai I'importde les contribucions
o denames.
sevesdespeses,establintles quotesordináriesi d'entradai les quotesextraordináries
de I'associació.
o la dissolució
la fusió,l'escissió
f) Acordarla transformació,
g) AcordarI'ingrési la baixaen federacions
o confederacions.
d'utilitatpública.
la declaració
h) Sol.licitar
i) Aprovarel reglamentde régiminterni les sevesmodificacions.
j') Resoldresobreles qüestionsque no estiguinexpressament
atribu1des
a capaltreórgande I'associació.
generalpotsorordinária
o efraordinária.
4. L'assemblea
generalordinária
s'hade reuni¡coma mfnim,un cop l'anydinsels6 primersmesosde l'exercici
5. L'assemblea
a) del punt3 d'aquestarticle.
económicperaprovar,si escau,lesmatériescitadesen l'apartat
en els casossegüents:
generals'hade reunlramb caráderextraordinari
6. L'assemblea
a) Si la junta directivaho consideraconvenient.
delsassociats.En aquestsupósitl'assembleas'ha de fer en el terminide trenta
b) Si ho sol'licitaun 10o/o
diesa comptarde la sol'licitud.
Article 9
que ha de contenir,
una convocatória
1. LAssembleaés convocadaperacordde laJuntadirediva,mitjangant
coma mfnim,l'ordredeldia,el lloc,la datai I'horade la reunió.
i
s'ha de comunicarquinzedíes naturalsabansde la data de la reunió,individualment
2. La convocatória
que
ple
l'assemblea,
dret
integren
soci
i
de
cada
sócia
al
domicilíde
escrit
adregat
un
mitjangant
de I'entitat.Si no hi és, l'ha de
General,les presideixel presidento presidenta
3. Leéreunionsde l'Assemblea
per ordrede grau,o, en el seu defecte,el o la
o vicepresidenta,
el vicepresident
successivament,
substituir,
quí ocupi el mateixcárreca la Junta
membréde més edat de la Junta.Hi ha d'actuarcom a secretarí/ária
Directíva.
ambel presidento
I'actade cadareunió,que ha de signarconjuntament
4, Ef secretariola secretáriaredada
el text dels acordsadoptats,el resultatnuméricde les
presidenta,
amb un extractede les deliberacions,
votacionsi la llistade les personesassistents.
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Generales llegeixI'actade la sessióante${*áefpq&,s|aprovi
de cadareunióde l'Assemblea
5. Al comengament
os,esmeni,Cincdiesnatura|sabans,detotamanera,|,actaiqua|sevo|a|tradocu@*
disposició
delssocisi sóciesal localsocialde I'entitat.
|
Article 10
quin
el
nombrede socísisÓcies de ple dret
válidament
sígui
sigui
General
es
constitueix
1. L'Assemblea
d'aquesta.
integrants
podensol'licitara la juntradirectivala inclusió
de l'assemblea
2. A {Aolodelssocisi sóciesde ple dretintegrants
podenferpertractar.En el casqueja s'hagiconvocatl'Assemblea,
en l'ordredel dia d'uno mésassumptes
i la dataen qué aquestórgan
ho dinsel primertergdel perlodecomprésentrela recepcióde la convocatória
s'hade reunir.
3. L'assemblearinicamentpot adoptaracordsrespecteals putttsínclososen l'ordredel día, llevat que s'hagi
constitu1tamb carácteruníversalo que els acords es refereixina la convocató¡iad'una nova assemblea
general.
Article 11
un documentpÚblic
mitjangant
han d'acreditar-se
1. Els socisisdcies de ple dret integrantsde l'assemblea
d'acreditacióde la personalitatper poder assistira la reunióconvocadai els hi corresponun vot a cada
membre.
qüestionsper
2. Els acordses prenenper majoriasimplede vots delssocisi sóciespresents,llevatd'aquelles
unamajoriaqualificada.
lesqualsaquestsestatutsestableixin
Arttcle 12
irepresentacióde l'entitatque té la funcióde
1. La junta directivaés l'órgande govern,gestió,administració
comtambé,gestionar
promoure,dirigiri executarles actiütatsesportivesi les altresprevistesestatutáriament,
general.
de l'entitatsegonselsacordsde l'assemblea
el funcionament
estáformadaperun nombremlnimde 3 membres,
2. Lajuntadirectiva
el de secretario secretáriai el de tresorero
3. Els cárrecsde la junta directivasón el de presidento presidenta,
tresorera.A més dels cárrecs abans citats a la junta hi poden haver un, una o més vicepresidento
de les personesmembresde la junta directivaha
í els i les vocalsque calguin.Cadascuna
vicepresidenta
d'ocuparun tiniccánecd'aquestórgande govern.
4. Ladscripciódels cárrecsde junta directivas'hade fer entreles süciesi els socisque la integren,segons
decisiódel/dela presidenUa.
tenenun mandatde 6 anys.Totsels cánecsdirecüussón reelegibles
5. Els i les membresde la juntadirectiva
són totals.
senselimitaciótemporali les renovacions
6. a cada personamembrede la junta directivali és d'aplícacióI'estatutdel directiuprevista la normativa
esportlvad'aplicacióvigent.
Article 13
els órgansde l'entitat.
legalde l'entitati en presideix
té la representació
o presidenta
1. El president
o presidenta,
al president
substituiran
o vicepresidentes
o elsvicepresidents
o vicepresidenta
2. El vicepresident
per ordrede grau,en cas d'abséncia,
vacanto malaltía.
de redac'tarels documentsque
de I'axíu de la documentacíó,
3. El secretario secretáriaha d'encarregar-se
portar
i sóciesi el llibred'actes.
el
de
registre
de
socis
i
llibre
de
I'entitat
afectinala marxaadministrativa
4. El tresorero tresoreraés la personadipositáriade I'entitat,li conesponsignar els rebuts, autoriEarels
quepuguincorrespondre
al
de les competéncies
pagaments
sensperjudici
i portarels llibresde comptabilitat,
presidento presidentai al secretario secretáriade I'entitat.
Article 14
1. La junta directivaha de ser convocádapel presídento presidenta,amb una antelaciómlnimade 2 dies al
prarist per a la reunió i, com a mfnim, s'ha de real?Earuna reunií per trimestre.Restaráválidament
quanhi siguinpresentsla meitatdelsmembresquela componon.
constitulda
s'hand'adoptarpermajoriasimplede les personesmembrespresents.En cas
2. Elsacordsde la juntadirectMa
és diriment.
d'empatelvot de quipresideix
3. Corresponal secretario secretáriaestendreaúa de les reunionsde la junta direc'tiva.
de la juntadirectiva,de maneraespecial:
4. És competéncia
suspensió
o pérduade la qualitatde socio sócia.
a) l'admissió,
de lesassemblees
b) la convocatória
generalde l'informeo la memóriasobreles activitatsde l'entitat,de la
a l'assemblea
c) la presentació
i la programació
i el pressupost
económic
ambel balangi el comptede resultats,
de I'exercici
liquidació
pera l'exercicisegüent.
Article 15
general,per
en reuniód'assemblea
lajuntadirectivahande serelegides,
1. Lespersonesquehande composar
majoriade vots mitjangantsufagi lliure,presencial,directe,iguali secret.
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Artble 16
general'
1. La convocdóriad'eleccionsoorespona I'assemblea
:
la junta directivaconvocaráuna assembleageneralon s'han
2. A I'efected'inícíarun procedimentelec-toral,
d'acordar,coma mínim,les qüestionssegüents:
d'eleccionsper a elegirels membresde lajunta directiva.
a) Convocatória
assistentsde les personesque han de composarla junta
per
bi Designacíó sorteigentreels mernb,res
elec'toral.
será d'accéspriblieper als socisi sóciesde ple dret, a I'efectede
c) Perlodeen el que el censelec.toral
pennetrela presentacióde reclamacionsals efectesd'esmena.
generalon es procedíráa dur a termel'ac'tede votacions.
d) bia ¿Ereunióde I'assemblea
A¡tic;le17
esportivaen l'ámbitelectoral
1. La junta electoralés l'órgana gui conesponI'exercicide la ptestat jurisdiccional
i eJtaráformadaper 3 membres,un delsqualen serápresidento presidentai un altresecretario secretária.
Z. Ha de resoldreies qUestionsque puguin sorgir en el procéselec'torafde I'entitatdins els 2 dies hábíls
de la reclamacióper partdelssocisi sóciesde ple dretque I'haginplantejat
s4üents a la presentació
3. Les sa¡es resolucionses podenrecórrer,en elterminide 3 dies hábilssegf¡éntsal de la notificacióobjectede
recurs o al d'aquellen qué la reclamaciós'entenguidesestimadatácitamentperqué no s'ha dic'tatcap
resolucióexpressaen el temini abanscitat,davantde:
a I'esportprincipalde l'entitatsi
, a) gl coinitéd'apel.laciéde la federacióesportivacatalanacorresponent
pradicaesportfederati estáafiliada.
b) Él tri¡unai Cataláde I'Esportsi I'entitatno practicaesportfederati no está afiliadaa cap Heració
esportivaealalana.
Artble lE
El cessamentde les personesque composenla juntadirectivaes produeix,si és el c¿ts,per les causessegüents:
a) Acabamentdefmandatnaturalper al quales van elegir.
b) Pérduade la condicióde socio süciade ple dretde l'entitat.
c) Mort,declaraciód'absénciao incapacitatque impedeixiI'exercicidel cárrec.
d) Decisió disciplináriaque inhabititila persona per ocupar afgun cárrec dels Órgansde govern o
representacióde l'entitát.
e) Aprovac¡ód'unvot de ceñsura.
per escrit
formalitzada
o interessada
Perdimissióde I'interessat
f)
Article 19
La suspensiódel mandat de les personesque composenla juntadirec{ivaes produeixper les causessegüents:
que ho justÍfiquini ho aproü la
quanhi conconincircumstáncies
o ínteressada
ál Sol-licitudde I'interessat
junta.
de la condicióde socio sÓcia.
b) Suspensió
ci Tenipsque duri la instruccÍód'un expedientdisciptinaria una personaque en sigui component,si aixf
ho acordala juntadirectiva.
temporal,acordadaperdecisiódiscíplinária.
d) Inhabilitació
Artble 20
1. En cas de vacantper cessament,llo¡at per acabamentnaturaldel mandat,o per suspensiódel presidento
el vicepresidento vÍcepresidentao els vicepresidentso
presidenta,l'ha de substÍtuir,successivament,
vicepresidents,per ordrede grau,o la personade mésedatde les que composenla Junta.
2. Les vacantsper cessament,llevatpbr acabamentnaturaldel mandat,o per suspensióde les peft¡onosque
s'han dé cóbrir én )a primaa reunióde I'assembleageneralque tingu¡ lloc a
composeñla junta direlc/twa
l'entitat.Mentrestant,per acordde la junta direc'tivac pot ocuparproüsionalmentel cánec vacant per un soci
o sóciade ple dretde I'entÍtat
Artirc;le2l
1. Per sol.licitarun vot de cénsuracontrael presidento presidentade I'entitat,la totalitatde la junta,o qualswol
general.
del$membresde ple dretde I'assemblea
delsseusmembres,ho ha de sol-licitarun mlnimd'un15o/o
que
ple
pels
dret
de
manera
de
i
sócies
socis
presentar-se,
formali?ada
degudament
ha
de
2. La sol.licitud
permetila swa identificació,
davantla junta directiva.Aquestórgan,a travésdel secretario secretáriaha de
lliurarals sol'licitantsacusamentde rebudade la petició.
3. Un cop comprovadaI'adequacióde la sol'licitudper part de la junta directiva,si aquestaés conec"ta,aquest
órgan convocaráuna assembleageneral,d'acordamb el prwist en aquestsestatuts,a l'únic efecte de
debatrei votarel vot de censurapresentat.
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per tat que t,assembtea
generalconvocadaa l'rlnicefectede debatrei votar d-W-.h:{ilila,^qi9l
de ple
mfnimas'1i3del6T6éÉ*iébcies
hi haurád'haveruna assisténcia
constitulda
válidament
considerada
dret.
a l'assemblea'
5. El vot de censuranomésel potacordarla majoriadels2l3delssocisi sÓciesassistenG
junta
o les persones
la
directiva
de
presidenta,
la'totalitd
presídánt
o
el
acordatel vot de
6. Ún
"en"ura,
"op
qui
automáticament.
cessaran
afecti
membresa

4.

I DOCUMENTAL
CAPíTOLQUART:RÉGIMECONÓMIC
Article 22
principisde les entitatsno
1. L'entitates sotmetal régimde pressupostipatrimoni propi,d'acordamb els
lucratives.
de:
de l'entitates nodreixen
2. ElsrecursoseconÓmics
GeneralperalsseussocisisÓcies.
a) lesquotesquefixal'Assemblea
oficialso particulars
b) lessubvencions
o els.llegats
les heréncies
c) lesdonacions,
qug_espuguinobtenir.
mateixo bé d'altresingressos
di les rendesdeípatrimoni
queda
el 31 de desembre.
tancat
ambI'anynaturali
coíncideix
económic
3. L,exercici
de crédito d'estalvi,hi han de figurarles
en
establiments
obertbs
d'esialvis
llibretes
o
4. En els comptesconents
i el secretari/ária'
el tresorer/a
áel presidenUa,
signatures
o bé la
tresorer/a
S. per poderdisposardelsfonsn'hiha prouambduesfirmes,unade lesqualsha de ser la del
del presidenUa.
Article23
i comptable:
1. Integrenel régimdocumental
a) El llibred'actes.
b) El llibrede registrede socisi sÓcies.
c) Elsllibresde comPtabilitat:
i) Llibrediari
ii) Llibred'inventaris
anuals
iíi) Llibrede comPtes
dels
podráprescindir
de I'impostde..societats,.es
la declaració
a presentar
2. euan I'entitatno estigui oütigaOa
qué
els
es
detallin
en
caixa
portar
de
llibre
peró
un
de
punt
s'haurá
anterior,
en
el
citats
llibresde comptabilitat
i les desPeses.
ingressos
o en el seu defecte,el llibrede caixa,han d'estardegudament
3. El llibred'actesi ets il¡¡resde comptabilitat,
ánquá¿ernatsi foliats i abans d'titilitzar-loshauran d'estar legalitzatspel Registred'entitatsesportives,
diligéncia.
mitjangant
per a la seva
presentar-los
4. euán ientitat;e¿aciiles acteso portiels llibresde manerainlormatleadahauráde
econÓmic.
exercici
seu
dels
a la finalització
iiinsels4 mesossegüents
diligéncia
mitjangánt
legalihació
CAPíTOLCINQUÉ:RÉGIMDISCIPLINARI
Article24
de I'entitats'esténa conéixeri decidirrespectede la jurisdiccióesportivaí de les normesde
rt régimdisciplinari
conductaassociativa.
i I'electoral.
c_ompetitiu,
en tresámbits:el disciplínari
s'exerceix
esportiva
Lajurisdicció
llportiu, el disciplinari
sancionara
i,
si
escau,
enjudiciar
possibilitat
conéixer,
de
la
competents
als
órgans
confereix
discipliirari
í¿g¡rn
Ei
personal
técnic'
i
al
esportistes
comtambé,ab
totsás socisi sóciesde l'entitat,
Article 25
correspon:
de la potestatdisciplinária
L'exercici
i
a)' Rts jutgesl-iuigJ;"r o ets/tesárbítres,pet que la a lajurisdiccióesportivaen l'ámbitdisciplinari
intern
associatiu'
c3i¡.e
joc,
O9
partit
o
competició
diun
compeitiu,Ouát el desenvolupament
comtambé'
i competitiu,
en l'ámbitdisciplinari
eéportiva
pel queta á ta jurisdicció
b)' A ta juntaOiráA¡va,
respéctede les normesde conductaassociativa'
Article 20
recursdavant:
es potinterposar
adoptatsperlajuntadirectiva,
1. Contraelsacordsdisciplinaris
de la'federációeiportiva calalanaóonesponenta I'esportprincipalde I'entitat,si
a)' El comitéd,apel:tació
quan es tracti de sancionsper inftaccionscontrala
I'entitatptá&i." esportfederati está áfitiaCa,
de I'acteimpugnat.
a la notificació
dies
hábilssegüents
10
de
máxim
termini
el
esportiva,'en
conducta

i no estáafiliada,quanes tractide
El TribunalCataláde l'Esport,si l'entitatno practicaesport.federat
máximde 10 dieshábilssegüents
eltermini
en
ésportiva,
cbntrala conducta
sancionsperinfraccions
imPugnat'
l'acte
de
a la notificació
'es-trac.ti
de sanció imposadaper infraccióde les normes de conduc'ta
c) I'iütoritat ¡uOiciat,quan
impugnat.
a la notificacló
següents
40
dies
Qe.l'acte
en el'teiminide
associativa,
p,erl'assembleageneral,
junta
aprovat
i
per
di,reúiva
pro-posat
la
per
lnterior,
i¿gir
oá
reglá;éni
'com
oe
mitjá
2.
i de recursos,de
d'aplicació
procádiments
disciplinaris
eís
un rcgimiipinóatoé sancions,'aixf
s,estableix
previsten el rext únic
disciplinari
régim
és'd'aptic?cr.ó
gl
subsidiáriament
uig"ni.
l"dáiitut
ta
amb
conformitat
de 31 dejuliol'
1l20OA,
de la Lleide l'esport,áprovatpll Decretlegislatiu
b)

I LIQUIDACÉ
ESTRUCTURALS
CAPíTOLSISÉ:MODIFICACIONS
Article2T
de I'entitatés
fusió,escissiói dissolució
transformació,
estatutária,
i. per a adoptarels acordsde modificació
presents
hi
siguln
, almenys,la
generalconvocadaa l'efectecorresponent
necessa¡que en l,assemblea
pot
prendreper
es
I'acord
quórum'd'assisténcia,
produeix
aquest
si
es
meitatdelssocis¡ sóc¡esoá-pte-dret.
malonasimPledelsassistents.
en segona
previsten el punt.anterior,en primeraconvocatória,
Si no es dóna el luOrrr d'assisténcia
assistents.
dels
dels.2J3
calla,maloría
per
l'a@rd,
adoptrar
regrierek,
es
convocatória
de dissolució,s'han de
o pres !la9o1A
estruc'tural
2. Una vegadapr".iu"ls"u6f O"ts'acordsde'modificació
si
de la sevainscripció,
I'efecte
a
Catalunya
de
Generalitat
de
la
esportives
dentitats
comunicard negisiie
escau.
Article 28
i a tal efectes'haurede
DissoltaI'entitat,el romanentdel seu patrimonisocial,si n'hi ha, revertiráa la col'lec-tivitat,
dels béns per al
la
desünació
perqué
acordi
de
l'Esport,
General
Becretaria
a
la
óorrni.., aquéstadissálució
de les activitatsfisicoesportives'
fomenti desenvolupament

Secretari/secretária

DNlnúm,
EP186.qtz nf

Noméeper a diligénciesdel Registred'Entltats Esportives

tt.E.ts;lá
ffi¿sg"Bwe8[
de loffisp$Ft
Reglstrod'EntitatsErPortivos
fillH Generalltat
B.lH de Catalunye

estalutsaprovats
F;iqconstátqueelspfesents
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bu,"eliáñ¡rüganeá
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l BTslH?i
!ili:'Jf-f,
es
anjÉrior.que
disposiciÓ
i derogiienqualsevol

arnbel seucontingut
contrtidigui
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N'AlfredPiñolRoma,amb DNI40.885.962
N, coma secretaridel ClubTir amb
Arc Pardinyes,amb NIF G 25257A64,
i domicilipostalc/ SantPereClaver,5,
de Lleida
GERTIFICO:
Queen JosepBrocalMañas,ambDNI40.861.779W,coma president
del Club
de Tir ambArc Pardinyes,i segonsI'article13, punt 1, delsestatutsaprovatsen
generalcelebrada
assemblea
a Lleida,el dia 19 de febrerde 2011, és el
representant
legalde l'esme¡tadaentitat.
I per a que així consti,i als efectesoportuns,signoel presentcertificata:

Lfeida,
a 13de febrerde 2A12.

El Secretari
AlfredPiñolRoma

