
Estatuts de club esportiu de régim 

Generahtat de Catalunya  
ConseU Catalá do I'ESpOrt 

Data resolució '94 1621AC(Z¿ 

geneTal  

Capítol primer 
Denominació, objecte ¡ disposicions generais 

Article 1 
L'entitat UNIÓ ESPORTIVA 1 RECREATIVA PINEDA DE MAR, constituida en data 2 de març de 
1953, com a club esportiu de régim general, és una associació privada amb personalitat jurídica i 
capacitat d'obrar i d'actuar i sense ánim de lucre, format per persones físiques, els objectius básics 
del qua¡ són el foment, el desenvolupament i la práctica continuada de l'activitat física i esportiva. 
Aquesta entitat esportiva es constitueix per temps indefinit i inicia les seves activitats en el moment de 
la seva constitució. 

Article 2 
El domicili social s'estableix a la localitat de/d' PINEDA DE MAR, carrer Barcelona, núm. 33-35, codi 
postal 08397, amb el número de teléfon 672666014, amb el número de fax 931154148 i amb l'adreça 
de correu electrónic uerpineda@basquetcatala.com . 
En cas de modificació del domicili social s'haurá de comunicar al Registre d'entitats esportives de la 
Generalitat de Catalunya a l'efecte de la seva inscripció. 

Article 3 
L'entitat UNIÓ ESPORTIVA 1 RECREATIVA PINEDA DE MAR té com a objectiu la práctica de les 
modalitats o disciplines esportives següents: BASQUETBOL. 
La junta directiva podrá proposar la incorporació de noves modalitats o disciplines esportives per a la 
seva práctica en el si de l'entitat, la qua¡ cosa haurá de ser aprovada per I'assemblea general. 
En cas d'incorporar la práctica de noves modalitats o disciplines esportives s'haurá de comunicar al 
Registre dentitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l'efecte de la seva inscripció. 

Article 4 
L'ámbit principal dactuació radica a PINEDA DE MAR, peró les activitats físiques i esportives no 
queden subjectes a un ámbit territorial determinat. 

Article 5 
L'entitat es regeix per la LIei de l'esport i per les normes reglamentáries vigents en matéria esportiva 
que la despleguin en cada moment, com també pels presents estatuts i pels reglaments de 
desplegament aprovats válidament per lassemblea general. 

Capítol segon 
De les sócies ¡ socis 

Article 6 
1. Són socis o sócies de pie dretd'aquesta entitatesportiva les persones físiques majors de 18 anys 

que han sol Iicitat l'admissió a la junta directiva i han estat acceptades per aquesta. 
2. Lexpedient d'ingrés dun soci o sócia consistirá en: 

a) sol licitud d'admissió de la persona interessada, presentada mitjançant escrit a la junta 
directiva, en la qua¡ hauran de fer constar les seves dades personals. 

b) acord d'admissió o no de la junta directiva respecte del peticionari en la primera reunió que 
realitzi amb posterioritat a la sol licitud. 

3. Per acord de l'assemblea general es poden incorporar noves classes de soci o sócia, tot regulant 
les condicions que han de complir les persones per adquirir aquesta categoría i els seus drets 
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deures. Aquest acord s'haurá de comunicar al Registre dentitats esportives de la Generalitat de 
Catalunya a 'efecte de la seva inscripció. 

4. Eis socis ¡ sócies de pie dret tenen eis drets següents: 
a) Participar amb veu i vot a i'assembiea general. 
b) Ser elector/a i elegibles per ais cárrecs deis órgans de govern de Ientitat, d'acord amb 

aquests estatuts. 
c) Participar ¡ gaudir de les activitats esportives, recreatives ¡ cuiturais organitzades per 

lentitat. 
d) impugnar eis acords de i'assembiea general i de la junta directiva i proposar iexercici de 

l'acció de responsabiiitat contra els membres d'aquest órgan de govern. 
e) Les persones associades tenen el dret d'ésser informades de la marxa de iassociació i, en 

particular, el dret de: 
i) Ésser informades de la identitat de les altres persones associades, del nombre daites 

i baixes i de i'estat de comptes, per a la qua¡ cosa poden consultar eis llibres de 
l'associació. 

ii) Ésser informades per la junta directiva, un cop convocada l'assemblea i amb 
i'anteiació suficient, deis assumptes que shagi previst de tractar-hi, i rebre'n 
informació verbal durant la reunió. 

iii) Obtenir un exemplar deis estatuts vigents i deis regiaments de régim intern, si nhi ha. 
5. Són obligacions deis socis i sócies de pie dret: 

a) Abonar les quotes dentrada, periódiques, derrames o qualsevol altra que estableixin eis 
órgans de govern competents per a la seva ciasse de soci o sócia. 

b) Complir els estatuts de l'entitat, eis regiaments interns i els acords deis órgans de 
representació o de govern adoptats váiidament en iámbit de les seves competéncies. 

c) Contribuir al compiiment de les activitats de i'entitat, tant esportives com de participació en 
els órgans directius, consuitius, o de govern, quan escaigui. 

d) Facilitar un domicili per al iliurament de les comunicacions de l'entitat i notificar eis canvis 
d'aquesta adreça. 

6. La condició de soci o sócia es perd: 
a) Per voluntat própia comunicada formalment per escrit a la junta directiva. 
b) Per sanció disciplinária, fruit d'infracció discipiinria prevista, acordada per la junta directiva, 

amb audiéncia prévia a la persona interessada i la corresponent incoació dexpedient 
disciplinad. 

c) Pel no pagament de les quotes esta biertes peis órgans de govern competents, amb la 
instrucció d'un expedient contradictori que garanteixi el trámit d'audiéncia del soci o de la 
sócia. 

Capítol tercer 
Organs de govern, de representació ¡ d'administració 

Article 7 
Eis órgans de govern, gestió, administració i representació són: 

a) L'assembiea general. 
b) La junta directiva. 

Article 8 
1. Lassembiea general és i'órgan suprem de govern de i'entitat i eis seus acords són vinculants per 

a tots eis socis i sócies i per a la junta directiva. 
2. integren i'assembiea general tots eis socis ¡ sócies de pie dret que no tinguin suspesa la condició 

de soci o sócia en el moment de la convocatória. 
3. Lassembiea general té competéncia especial en les matéries següents: 
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a) Aprovar, si escau, la gestió de lórgan de govern, la liquidació de lexercici vençut ¡ el 
pressupost per a l'exercici económic següent. 

b) Elegir i separar, mitjançant el vot de censura, els membres de l'órgan de govern 1 controlar-
ne l'activitat. 

c) Modificar els estatuts. 
d) Acordar la forma i l'import de les contribucions al finançament de l'associació o al pagament 

de les seves despeses, establint les quotes ordináries i dentrada i les quotes 
extraordináries o derrames. 

e) Acordar la transformació, la fusió, l'escissió o la dissolució de l'associació. 
f) Acordar lingrés ita baixa en federacions o confederacions. 
g) Sol licitar la declaració d'utilitat pública. 
h) Aprovar el reglament de régim intern i les seves modificacions. 
i) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuTdes a cap altre órgan de 

l'associació. 
4. L'assemblea general pot ser ordinária o extraordinária. 
5. L'assemblea general ordinária s'ha de reunir, com a minim, un cop l'any dins els 6 primers mesos 

de l'exercici económic per aprovar, si escau, les matéries citades en l'apartat a) del punt 3 
d'aquest article. 

6. L'assemblea general s'ha de reunir amb carácter extraordinari en els casos següents: 
a) Si la junta directiva ho considera convenient. 
b) Si ho sollicita un 10% deis associats. En aquest supósit l'assemblea s'ha de fer en el 

termini de trenta dies a comptar de la sol licitud. 

Article 9 
1. L'assemblea és convocada per acord de la junta directiva, mitjançant una convocatória que ha de 

contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i Ihora de la reunió. 
2. La convocatória s'ha de comunicar quinze dies naturais abans de la data de la reunió, 

individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili de cada soci i sócia de pie dret que 
integren l'assemblea. 

3. Les reunions de l'assemblea general les presideix el president o presidenta de l'entitat. Si no hi 
és, Iha de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta, per ordre de grau, o, en 
el seu defecte, el o la membre de mes edat de la junta. Hi ha d'actuar com a secretari/ária qui 
ocupi el mateix cárrec a la junta directiva. 

4. El secretan o la secretária redacta lacta de cada reunió, que ha de signar conjuntament amb el 
president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text deis acords adoptats, el 
resultat numéric de les votacions i la lista de les persones assistents. 

5. Al començament de cada reunió de i'assemblea general es llegeix lacta de la sessió anterior a fi 
que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies naturais abans, de tota manera, lacta i qualsevol altra 
documentació ha d'estar a disposició deis socis i sócies al local social de l'entitat. 

Article 10 
1. L'assemblea general es constitueix válidament sigui quin sigui el nombre de socis i sócies de pie 

dret integrants d'aquesta. 
2. El 10% deis socis i sócies de pie dret integrants de l'assemblea poden sol licitar a la junta 

directiva la inclusió en I'ordre del dia d'un o més assumptes a tractar. En el cas que ja s'hagi 
convocat l'assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del periode comprés entre la recepció de la 
convocatória i la data en qué aquest órgan s'ha de reunir. 

3. L'assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en I'ordre del dia, Ilevat 
que s'hagi constituit amb carácter universal o que els acords es refereixin a la convocatória duna 
nova assemblea general. 

Article 11 
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1. EIs socis ¡ sócies de pie dret integrants de l'assemblea han d'acreditar-se mitjançant un document 
públic d'acreditació de la personalitat per poder assistir a la reunió convocada ¡ correspon un vot 
a cada membre. 

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots del's socis i sócies presents, Ilevat d'aqueiies 
qüestions per a les quals aquests estatuts estableixin una majoria quaiificada. 

Article 12 
1. La junta directiva és I'órgan de govern, gestió, administració i representació de i'entitat que té la 

funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives i les altres previstes estatutáriament, 
com també, gestionar el funcionament de l'entitat segons els acords de l'assemblea general. 

2. La junta directiva está formada per un nombre mínim de 3 membres. 
3. Els cárrecs de la junta directiva sóri el de president o presidenta, el de secretan o secretária i el 

de tresorer o tresorera. A més deis cárrecs abans citats a la junta hi poden haver un, una o més 
vicepresident o vicepresidenta i els i les vocals que calguin. Cadascuna de les persones membres 
de la junta directiva ha d'ocupar un únic cárrec d'aquest órgan de govern. 

4. L'adscripció deis cárrecs de junta directiva sha de fer entre les sócies i socis que la integren, 
segons decisió del president/a. 

5. Els i les membres de la junta directiva terien un mandat de 6 anys. Tots els cárrecs directius són 
reelegibles sense limitació temporal i les renovacions són totais. 

6. A cada persona membre de la junta directiva Ii és d'aplicació l'estatut del directiu previst a la 
normativa esportiva d'aplicació vigent, per tant exerciran el cárrec de manera gratuita. 

Article 13 
1. El president o presidenta té la representació legal de l'entitat i en presideix els órgans de l'entitat. 
2. El vicepresident o vicepresidenta o els vicepresidents o vicepresidentes substituiran al president o 

presidenta, per ordre de grau, en cas d'abséncia, vacant o malaitia. 
3. El secretan o secretária ha d'encarregar-se de l'arxiu de la documentació, de redactar els 

documents que afectin la marxa administrativa de l'entitat i portar el ¡libre de registre de socis ¡ 
sócies i el ¡libre d'actes. 

4. El tresorer o tresorera és la persona dipositária de l'entitat, Ii correspon signar els rebuts, 
autoritzar els pagaments i portar els llibres de comptabilitat, sens perjudici de les competéncies 
que puguin correspondre al president o presidenta i al secretan o secretária de l'entitat. 

Article 14 
1. La junta directiva ha de ser convocada pel president o presidenta, amb una antelació mínima de 2 

dies al previst per a la reunió i, com a mínim, s'ha de realitzar una reunió per trimestre. Restará 
váládament constituTda quan hi siguin presents la meitat deis membres que la componen. 

2. Eis acords de la junta directiva shan dadoptar per majoria simple de les persones membres 
presents. En cas d'empat el vot de qui presideix és diriment. 

3. Correspon al secretan o secretária estendre acta de les reunions de la junta directiva. 
4. És competéncia de la junta directiva, de manera especial: 

a) Ladmissió, suspensió o pérdua de la qualitat de soci o sócia. 
b) La convocatória de les assemblees. 
c) La presentació a lassemblea general de l'informe o la memória sobre les activitats de 

l'entitat, de la liquidació de lexercici económic amb el balanç i el compte de resultats, i el 
pressupost i la programació per a l'exercici següent. 

Article 15 
1. Les persones que han de compondre la junta directiva han de ser elegides, en reunió 

d'assemblea general, per majoria de vots mitjariçant sufragi lliure, presencial, directe, igual i 
secret. 
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2. Són electores ¡ elegibles les persones que siguin sócies de pie dret, d'acord amb el que preveu 
l'article 8.2. 

Article 16 
1. La convocatória d'eieccions correspon a la junta directiva. Aquesta convocatória es durá a terme 

per acord de la junta directiva, tot tenint present que en aquest s'ha d'incloure el següent: 
a) Determinar el dia en que es realitzará lacte públic per a la designació per sorteig deis 

membres de la junta electoral. 
b) Fixar el termini d'exposició pública per a les persones associades del cens electoral, una 

vegada constituida la junta electoral, per tal que es puguin formular les reciamacions als 
efectes d'esmena dins del termini establert. 

c) Aprovar el calendar¡ electoral fixant el dia de celebració de l'assemblea general, en el 
transcurs de la qua¡, es procedirá a lacte de les votacions per a l'elecció de la junta 
directiva. 

2. Per a poder participar en les votacions, els socis s'hauran d'acreditar mitjançant el document 
d'identitat, de conduir o el passaport. 

Article 17 
1. La junta electoral és l'órgan a qui correspon l'exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en 

l'ámbit electoral i estará formada per 3 membres, un deis qual en será president o presidenta ¡ un 
altre secretan o secretária. 

2. Ha de resoldre les qüestions que puguin sorgir en el procés electoral de l'entitat dins els 2 dies 
hábils següents a la presentació de la reclamació per part deIs socis i sócies de pie dret que 
l'hagin plantejat. 

3. Les seves resolucions es poden recórrer, en el termini de 3 dies hábils següents al de la 
notificació objecte de recurs o al d'aquell en qué la reclamació s'entengui desestimada tácitament 
penqué no s'ha dictat cap resolució expressa en el termini abans citat, davant de: 

a) El comité d'apellació de la federació esportiva catalana corresponent a l'espont principal de 
l'entitat si practica esport fedenat i está afiliada. 

b) El Tribunal Catalá de l'Esport si l'erttitat no practica esport federat i no está afiliada a cap 
federació esportiva catalana. 

Article 18 
El cessament de les persones que componen la junta directiva es produeix, si és el cas, per les 
causes següents: 

a) Acabament del mandat natural per al qua¡ es van elegir. 
b) Pérdua de la condició de soci o sócia de pie dret de l'entitat. 
c) Mart, declaració d'abséncia o incapacitat que impedeixi lexercici del cárrec. 
d) Decisió disciplinária que inhabiiiti la persona per ocupar algun cárrec deis órgans de govern 

o representació de l'entitat. 
e) Aprovació d'un vot de censura. 
f) Per dimissió de l'interessat o ¡nteressada formalitzada per escnit. 

Article 19 
La suspensió del mandat de les persones que componen la junta directiva es produeix per les causes 
següents: 

a) Sol licitud de l'interessat o interessada quan hi concorrin circumstáncies que ha justifiquin ¡ 
ha aprovi la junta. 

b) Suspensió de la condició de soci o sócia. 
c) Temps que duri la instrucció dun expedient disciplinan a una persona que en sigui 

camponent, si així ha acorda la junta directiva. 
d) Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinánia. 
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Article 20 
1. En cas de vacant per cessament, ilevat per acabament natural del mandat, o per suspensió del 

president o presidenta, Iha de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o els 
vicepresidents a vicepresidentes, per ordre de grau, o la persona de més edat de les que 
componen la junta. 

2. Les vacants per cessament, Ilevat per acabament natural del mandat, o per suspensió de les 
persones que componen la junta directiva shan de cobrir en la primera reunió de Vassemblea 
general que tingui iloc a i'entitat. Mentrestant, per acord de la junta directiva es pat ocupar 
provisionalment el cárrec vacant per un saci o sócia de pie dret de i'entitat. 

Article 21 
1. Per sal licitar un vot de censura contra el president o presidenta de l'entitat, la tatalitat de la junta, 

o qualsevol deis seus membres, ha ha de sal licitar un mínim d'un 15% deis membres de pie dret 
de l'assembiea general. 

2. La sol licitud ha de presentar-se, degudarnent formaiitzada peis socis ¡ sócies de pie dret de 
manera que permeti la seva identificació, davant la junta directiva. Aquest órgan, a través del 
secretan o secretéria, ha de lliurar ais sal iicitants acusament de rebuda de la petició. 

3. Un cap campravada ladequació de la sol-licitud per part de la junta directiva, si aquesta és 
correcta, aquest órgan convocará una assemblea general, d'acard amb el previst en aquests 
estatuts, a l'únic efecte de debatre i votar el vot de censura presentat. 

4. Per tal que i'assembiea general convocada a i'únic efecte de debatre i votar el vot de censura 
sigui considerada vélidament constituida hi haurá d'haver una assisténcia mínima d1/3 deis sacis 
i sócies de pie dret. 

5. El vot de censura namés el pat acordar la majoria deis 2/3 deis socis ¡ sócies assistents a 
i'assembiea. 

6. Un cap acardat el vot de censura, el president o presidenta, la totalitat de la junta directiva o les 
persones membres a qui afecti cessaran automáticament. 

Capítol quart 
Régim económic ¡ documental 

Article 22 
1. L'entitat es satmet al régim de pressupost i patrimani prapi, d'acord amb eis principis de les 

entitats no lucratives. 
2. Els recursos ecanómics de lentitat es nodreixen de: 

a) Les quotes que fixa i'assemblea general per ais seus sacis i sócies. 
b) Les subvencions oficials o particulars. 
c) Les dar,acions, les heréncies a eis liegats. 
d) Les rendes del patrimani mateix o bé daltres ingressas que es puguin obtenir. 

3. L'exercici económic coincideix amb i'any natural i queda tancat el 31 de desembre. 
4. En eis camptes carrents a llibretes destalvis obertes en estabiiments de crédit a d'estaivi, hi han 

de figurar les signatures del president/a, el tresarer/a i el secretari/ária. 
5. Per poder disposar deis fons nhi ha prou amb dues firmes, una de les quais ha de ser la del 

tresorer/a a bé la del president/a. 

Article 23 
1. integren el régim documental i camptabie: 

a) El ¡libre dactes. 
b) El ilibre de registre de sacis i sócies. 
c) FIs ilibres de camptabiiitat: 

i) 	Llibre diari 
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u) Llibre d'inventaris 
iii) Llibre de comptes anuals 

2. Quan I'entitat no estigui obligada a presentar la declaració de l'impost de societats, es podrá 
prescindir deis ¡libres de comptabilitat citats en el punt anterior, peró s'haurá de portar un libre de 
caixa en qué es detallin els ingressos ¡les despeses. 

3. El llibre d'actes i els ¡libres de comptabulitat, o en el seu defecte, el llibre de caixa, han d'estar 
degudament enquadernats ¡ foliats ¡ abans d'utilitzar-los hauran d'estar legalitzats pel Registre 
d'entitats esportives, mitjançant d iligéncia. 

4. Quan l'entitat redacti les actes o porti els ¡libres de manera informatitzada haurá de presentar-los 
per a la seva legalització mitjançant diligéncia dins els 4 mesos següents a la finalització del seu 
exercici económic. 

Capítol cinqué 
Régim disciplinarii  

Article 24 
El régim disciplinan de l'entitat sestén a conéixer ¡ decidir respecte de la jurisdicció esportiva u de les 
normes de conducta associativa. 
La jurisdicció esportiva s'exerceix en tres ámbits: el disciplinan esportiu, el disciplinan competitiu, ¡ 
l'electoral. 
El régim disciplinan confereix als órgans competents la possibilitat de conéixer, enjudiciar i, si escau, 
sancionar a tots els socis i sócies de l'entitat, com també, als esportistes i al personal técnic. 

Article 25 
L'exercici de la potestat disciplinária correspon: 

a) Als jutges i jutgesses o els/les ¿rbitres, pel que fa a la jurisdicció esportiva en l'ámbit 
disciplinan i competitiu, durant el desenvolupament dun joc, partit o competició de caire 
intern associatiu. 

b) A la junta directiva, pel que fa a la jurisdicció esportiva en l'ámbit disciplinan i competitiu, 
com també respecte de les normes de conducta associativa. 

Article 26 
1. Contra els acords disciplinaris adoptats per la junta directiva, es pot interposar recurs davant: 

a) El comité d'apellació de la federació esportiva catalana corresponent a l'esport principal de 
l'entitat, si l'entitat practica esport federat i está afiliada, quan es tracti de sancions per 
infraccions contra la conducta esportiva, en el termini máxim de 10 dies hábils següents a la 
notificació de lacte impugnat. 

b) El Tribunal Catalá de l'Esport, si l'entitat no practica esport federat i no está afiliada, quan 
es tracti de sancions per infnaccions contra la conducta esportiva, en el termini máxim de 10 
dies hábils següents a la notificació de lacte impugnat. 

c) L'autonitat judicial, quan es tracti de sanció imposada per infracció de les normes de 
conducta associativa, en el termini de 40 dies següents a la notificació de lacte impugnat. 

2. Per mitjá de reglament de régim interior, proposat per la junta directiva i aprovat per l'assemblea 
general, s'estabieix un régim tipificat de sancions, així com els procediments disciplinaris 
daplicació i de recursos, de conformitat amb la legalitat vigent. Subsidiáriament és d'aplicació el 
régim disciplinan previst en el Text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, 
de 31 de juliol. 

Capítol sisé 
Modificacions estructurais ¡ liquidació 
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Article 27 
1. Per a adoptar els acords de modificació estatutária, transformació, fusió, escissió i dissoiució de 

l'entitat és necessari que en l'assemblea general convocada a l'efecte corresponent hi siguin 
presents, almenys, la meitat deis socis i sócies de pie dret. Si es produeix aquest quórum 
d'assisténcia, I'acord es pot prendre per majoria simple deis assistents. 
Si no es dóna el quórum d'assisténcia previst en el punt anterior, en primera convocatória, en 
segona convocatória es requereix, per adoptar I'acord, la majoria deis 213 deis assistents. 

2. Una vegada pres qualsevol deis acords de modificació estructural o pres l'acord de dissolució, 
s'han de comunicar al Registre dentitats esportives de la Generalitat de Catalunya a lefecte de la 
seva inscripció, si escau. 

Article 28 
Dissolta ientitat, el romanent del seu patrimoni social, si n'hi ha, revertirá a la col lectivitat, i a tal 
efecte shaurá de comunicar aquesta dissolució a la Secretaria General de IEsport, perqué acordi la 
destinació deis béns per al foment i desenvolupament de les activitats fisicoesportives. 

Joaquim Puig Comas 	 Eduard Dotras Barroso 
El president 	 El secretan 
DNI 38790485L 	 DNI 38791135W 
Signatura ori rial 	 Signatura original 

ir 191 l 	 GsneraNtat da Gata!unya 
(i) COnSCjI Ct3 de l i ESr Ort 
LtJJ í- C!SiO a E 'u s 	portivs 

bac constar que e;s presenta estatuts aprovats 
por Assembea gerer cs data  
¡ .scrts por Resakico oc data 
sadeqüen a a normava vigent a la data d'aprovacjó 
i deroguen qualsevol d[sposició anterior que es 
contradoj amh ci seo continqut norrTiatiu, 
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r 	Generalitat de Catalunya 
L 	Conseil Catalá de E'Esport 

EXVII, Generatat de Catal:flya 
Cata de 'Eport 

 Registre d,EntEatS EsporiiVeS 

REGST IR, AT 
amb ci núm. 
del RegiStre de SPOS,lONS 
del Cc.ns&l Cat1 do Esport 

Resolució cI'inscripció de la modificació estatutária al 	 iVide la 
Generalitat de Catalunya efectuada pels clubs esportius relacionats en l'annex d'aquesta 
resoluc ¡ó. 

Fets 

1. Els clubs esportius relacionats en l'annex d'aquesta resolució, inscrits al Registre d'Entitats 
Esportives amb el número d'inscripció corresponent, han presentat en aquest Conseli Catalá de 
l'Esport la documentació relativa a la modificació de la seva norma estatutária, aprovada per acord de 
les respectives assemblees generals, per tal d'adequar-se a la normativa esportiva d'aplicació en el 
moment de l'acord. 

2. La Secció de Registre i Assessorament Juridic d'Entitats Esportives ha proposat la inscripció 
registra] de la modificació estatutária aprovada per les entitats esmentades. 

Fonaments de dret 

La modificació aprovada s'adapta a les previsions del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les 
erititats esportives de Catalunya, modificat pel Decret 55/2012, de 29 de maig. 

2. Al fet esmentat hi és d'aplicació l'article 7.2 de la Llei de l'Esport, aprovada pel Decret legislatiu 
112000, de 31 de juliol, i l'article 4. 1, c) del Decret 34/2010, de 9 de març, del Registre d'Entitats 
Esportives de la Generalitat de Catalunya. 

3. L'article 2, punt 2, apartat k) del Decret 3512001, de 23 de gener, sobre els órgans rectors i el 
funcionament del Consell Catalá de l'Esport, confereix a la persona que ocupa la presidéncia 
d'aquest organisme la competéncia d'inscriure al Registre d'Entitats Esportives les modificacions 
d'estatuts deis clubs i associacions esportius. 

4. D'acord amb l'article 6.4 del Decret 34/2010, del Registre d'Entitats Esportives de la Gerieralitat 
de Catalunya, la inscripció o l'adscripció al Registre d'Entitats Esportives no convaliden els actes 
que són nuls ni les dades que són incorrectes d'acord amb les lleis, motiu pel qua] no es podían 
considerar inscrites al Registre públic citat les modalitats o disciplines esportives no reconegudes 
i .  previament inscrites ni les dates de constitucio no acreditades 

Per tant, resolc: 

lnscriure en el Registre d Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya els naus estatuts deis 
clubsesportiu relacionats en l'annex d'aquesta resolució, amb la data d'aprovació per acord de les 
respectives assemblees generais que hi consten. Tot fent menció expressa que la iriscripció no 
convalida els actes que són nuls ni les dades que són incorrectes d'acord amb les lleis. 

Contra aquesta resolució pat interposar-se recurs d'alçada davant del conseller a corisellera del 
departament competent en matéria d'esports, en el termini d'un mes des del dia seguent a la seva 
notificació, segons estableix l'article 28 del Decret 34/2010, de 9 de març, del Registre d'Entitats 
Esportives de la Generalitat de Catalunya. 

Esplugues de Llobregat, 17 d'octubre de 2017 

El director del Conseil Catalá de l'Esport 
P.d. (Resoktció VCP/325712009, de 5 de novembre, 
DOGCnúm.\5514, de 26.11.2 009) 	< 

Antoni Reia\J Casassas 

jJ1 	Generalitat de Catalunya 
Consefi Catalá de PEsport 

Data 

reprodueix fidelmerit loriginal. 



fi Generalitat de Catalunya 
Conseli Catalá de I'Esport 

Annex a la resolució, de data 17 d'octubre 
Esportives de la Generalitat de Catalunya de la 
esportius que a continuació es relacionen: 

Geriora!itat de Cata!unya 
ConU CtaL de lEsport 
Registre d'Entiats Espor -tives 
REGIS 
amb ej núm. 2 	- 2- 
de! Renistre de DiSPOS!CONS 
de! Consel! Catajá  

de 2017, 
modificacii estatutária aprovada pels clubs 

Núm. 
lnscripcio 

. 	., 	
. Denominado Social 

Data acord 
assemblea 

82 CLUB BÁSQUET SOLSONA 26/0712015 
764 UNIÓ ESPORTIVA 1 RECREATIVA PINEDA DE MAR 28/0712017 
1661 CLUB BÁSQUET CALAFELL 0910212014 
1792 AGRUPACIÓ DEPORTIVA LA LLÁNTIA 0610212017 
3248 CLUB VOLEIBOL MARTORELL 20/06/2017 
5664 CLUB DE BILLAR PUNT D'ATAC 05/0912016 

ASOCIACIÓN DE VETERANOS FUTBOLISTAS DE 
CASTELLDEFELS  

071111201 

7814 CLUB NATACIÓ ATLTIC BARCELONETA 29/04/2016 
8123 ASSOCIACIÓ GYM RIBES 02112/2016 
8462 CLUB DE TENNIS CASTELLAR DEL VALLES 3011112016 
9159 CLUB ESPORTIU ELVILAR 20/07/2016 
9375 CLUB PESCA ESPORTIVA PINEDA DE MAR 11/11/2016 
11287 MOTO CLUB CANYAMARS 22104/2017 
12152 CLUB FUTBOL SALA SANT CLIMENT 2001 12/0812015 
12256 CLUB DE JUDO VILANOVA 1 LA GELTRÚ 0110812016 
12372 CLUB ESPORTIU MUNTANYENC CREIXELL 2710512016 

Esplugues de Llobregat, 17 d'octubre de 2017 

El director del Consell Catalá de l'Esport 
P.d. (Resolució VCP/3257/2009, de 5 de novembre, 
DOGC núm. 5514, de 26.11.2009) 

Generalitat de Catalunya 
UIW Consjj Catalá de i'Esport 

Registre dntltats Esportivos  

Data 24 OCT. 2017 
Faig constar que aquesta fotocó a 
reproduejx fidelment l'original. 
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r 	Generafttat de Catalunya 
L 9 Conseil Catalá de I'Esport 

Av. Falsos Catalans, 40-48 
08950 Esplugues de Llobregat 
Te¡, 93 480 49 00 
Fax 93 480 49 10 

u 	.ii1ry 

C:on%I1 Cat.31 d8 

Nero 0099:i/34i/'017 
3t8 30/10/2017 09i3 - 

d 	rfjr 

RIN.: PO426/Ki 210 N-00764/E-21 90/20 1 7ILG/sc 
2605 

Sr. Joaquim Puig Comas 
UNIO ESPORTIVA 1 RECREATIVA PINEDA DE MAR 

C/ Barcelona, 33-35 
08397 PINEDA DE MAR 

Adjunta, us trameto cópia compulsada de la Resolució del director del Conseli Catalá de 
l'Esport, de data 17 d'octubre de 2017, mitjançant la qual s'aprova inscriure la modificació 
estatutária presentada per la vostra entitat, així com un exemplar deis vostres estatuts 
inscrits al Registre dentitats esportives. 

La cap de la Secció de Registre 
i assessorament jurídic d'entitats esportives (e.f) 

Elis 	 116  

Esplugues de Llobregat, 26 d'octubre de 2017 
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