ESTATUTS DEL FOMENT D’ESPORTS DE TONA
CAPÍTOL I
DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I CARÀCTERS DE L’ENTITAT.
Art. 1.- L’entitat “FOMENT D’ESPORTS DE TONA”, constituïda en data 29 de
Juliol de 1.980, com a club esportiu de règim general, és una associació
privada amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar i d’actuar sense ànim de
lucre, formada per persones físiques, els objectius bàsics de la qual són el
foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i
esportiva, a benefici dels socis.
Aquesta entitat està inscrita al Registre d’Entitats esportives del Consell Català
de l’Esport de la Generalitat de Catalunya amb el número 07764.
Art. 2.- El “FOMENT D’ESPORTS DE TONA” es regeix per la Llei de l’Esport i
per les normes reglamentàries vigents en matèria esportiva que la despleguin
en cada moment, com també pels presents estatuts i pels reglaments de
desplegament aprovats vàlidament per l’assemblea general.
Art. 3.- El “FOMENT D’ESPORTS DE TONA” té com a activitat esportiva
principal la pràctica i promoció del tennis, estan afiliada a la Federació Catalana
de Tennis. Així mateix, també es practiquen les altres modalitats o disciplines
esportives següents: pàdel, natació, futbol sala, patinatge i petanca, inscrites en
el Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.
La Junta Directiva pot proposar la incorporació de noves modalitats o
disciplines esportives per a la seva pràctica en el si de l’entitat, la qual cosa
haurà de ser aprovada per assemblea general.
En cas d’incorporar la pràctica de noves modalitats o disciplines esportives
s’haurà de comunicar al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de
Catalunya.
També tindrà potestat en l’organització i celebració de festivals i espectacles en
benefici de l’Entitat.
Art. 4.- L’àmbit principal d’actuació radica a les instal·lacions esportives del
carrer Jaume Balmes, 55, de Tona, que també es fixen com a domicili de
l’entitat.
Art. 5.- El temps de durada de l’Entitat és indefinit.
Art. 6.- Com a persona jurídica, l’Entitat podrà adquirir i posseir béns de tot
tipus, així com alienar-los i gravar-los, contraure obligacions i exercir tot tipus
d’actuacions en l’ordre civil, penal i administratiu, d’acord amb el previst a la
Llei i en els presents Estatuts.

CAPÍTOL II
DELS SOCIS
Art. 7.- El nombre de socis serà il·limitat. La Junta Directiva, no obstant, podrà
suspendre l’admissió de nous socis si així ho exigís la capacitat física de les
instal·lacions.
Art. 8.- Podran ser socis de l’Entitat aquelles persones físiques majors de 18
anys que estiguin en la plena possessió dels seus drets civils i ho sol·licitin per
escrit, amb la proposta de dos socis, i siguin admesos per la Junta Directiva.
Els menors de 18 anys hauran de presentar autorització paterna o tutelar.
Art. 9.- Els socis podran ser:
a. NUMERARIS: Aquelles persones físiques
corresponents fixades per l’Assemblea General.
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b. PROTECTORS: Aquelles persones físiques que ajudin personalment, o per
la seva vinculació a persones jurídiques, mitjançant aportacions econòmiques a
l’Entitat i que no participin dels beneficis, drets i obligacions del soci.
c. HONORARIS: Aquelles persones físiques, ja socis de l’Entitat, que pels seus
mèrits s’hagin fet creditors d'aquesta distinció i així siguin designades per
l’Assemblea General. L’Estatus de soci d’honor implica gaudir dels mateixos
drets que qualsevol soci titular, però eximeix de qualsevol càrrega econòmica.
Art. 10.- Els acords de la Junta Directiva sobre l’admissió o no de socis seran
recurribles davant l’Assemblea General.
Art. 11.- S’estableix el principi d’igualtat de tots els associats sense
discriminació per raons de raça, religió, sexe, ideologia o qualsevol altra
condició o circumstància personal o professional i s’incorporaran en els
programes esportius mesures adequades per a l’aplicació efectiva del principi
d’igualtat entre dones i homes.
Art. 12.- Seran beneficiaris directes: el cònjuge i els fills dels socis, aquests
últims fins l’edat fixada en els presents Estatuts. Les persones que estiguin sota
la tutela del soci s’equipararan als fills.
Els beneficiaris tindran dret a l’ús complet de les instal·lacions de l’Entitat.
Els beneficiaris podran ser:
a. BENEFICIARI A.- El cònjuge del soci numerari, que estarà exempt del
pagament de les quotes o derrames que es puguin fixar.
b. BENEFICIARI B.- Els fills o tutelats del soci numerari, menors de 21 anys,
els quals gaudiran de les mateixes prerrogatives que els beneficiaris A. En tot
cas, els beneficiaris B, majors de 21 anys, no perdran la condició de
beneficiaris mentre estiguin tutelats i convisquin en la mateixa llar del soci
Numerari.

A proposta de la Junta, d’acord amb l’aprovació de l’Assemblea General, podrà
fixar una quota de sosteniment addicional per a aquest beneficiari B.
Art. 13.- A cada soci i cònjuge, se li facilitarà un carnet amb caràcter indefinit,
però renovable per actualització segons necessitats que figuraran en el Règim
Intern. En canvi, els descendents posseiran un carnet de beneficiaris amb data
de caducitat. Tots els carnets portaran una fotografia, amb el segell de l’Entitat,
i tantes dades com puguin servir per a una millor identificació. En cas de
pèrdua o robatori, s’haurà de sol·licitar per escrit a la Junta Directiva un duplicat
amb caràcter provisional.
Art. 14.- Els socis estaran obligats a satisfer periòdicament les quotes de
manteniment reglamentàries i derrames proposades per la Junta Directiva i
aprovades per l’Assemblea General de socis.
Art. 15.- Seran deures dels socis:
a. La lleial observança i compliment del que estableixen els presents Estatuts.
b. Obeir les disposicions emanades de l’Assemblea General de Socis i de la
Junta Directiva.
c. Contribuir el compliment de les activitats de l’entitat, tant esportives com de
participació en els òrgans directius, consultius, o de govern, quan escaigui.
d. Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions de l’entitat i
notificar els canvis d’aquesta adreça.
Art. 16.- Seran drets dels socis:
a. Formar part de la Junta Directiva segons el legislat en els presents Estatuts.
b. Assistir i intervenir amb veu i vot, expressant lliurement les seves opinions en
les Assemblees Generals.
c. Contribuir al compliment de les finalitats específiques de l’Entitat.
d. Exigir que l’actuació de l’Associació s’ajusti al que s’ha disposat a les lleis
vigents de Cultura, Física i Esport, a les seves normes de desenvolupament i a
les disposicions estatutàries.
e. Separar-se lliurement de l’Entitat.
f. Conèixer les activitats de l’Associació i examinar la seva documentació,
guardant el secret corresponent.
g. Ésser elector i elegible pels òrgans de representació, govern i direcció de
l’Entitat, sempre que hagi complert els 18 anys i tingui capacitat d’obrar.
h. Examinar les liquidacions i balanços de l’Entitat al tancament de cada
exercici guardant el secret corresponent.
i. Accedir als locals i utilitzar les instal·lacions de què disposi l’Entitat, seguint
les normes estatutàries i Reglamentàries.
j. Presentar a l’Assemblea General de socis, propostes, suggeriments i altres
qüestions d’interès social.
k. Posseir un exemplar dels presents Estatuts i conèixer els acords adoptats en
l’Assemblea General de socis i les disposicions emanades de la Junta
Directiva.

Art. 17.- Els socis podran donar-se de baixa de l’Entitat de forma temporal o
definitiva:
a. La baixa temporal no comportarà la pèrdua de la condició de soci i haurà de
ser sol·licitada per escrit, raonant la petició a la Junta Directiva, la qual podrà
acceptar-la o no al seu criteri. La durada mínima serà d’un any i la màxima de
tres. Mentre duri la baixa temporal, el soci estarà exempt del pagament de les
quotes de manteniment, però tant ell com els seus beneficiaris quedaran sense
el dret d’ús i de gaudir de les instal·lacions de l’Entitat. Un cop finalitzat el
període de baixa temporal, el soci haurà de comunicar per escrit el seu reingrés
a l’Entitat.
b. Es donarà de baixa definitiva, amb la pèrdua de tots els drets de soci, pels
motius següents:
1. Per voluntat pròpia, expressada per escrit a la Junta Directiva, justificant
estar al dia en el pagament de les quotes de manteniment i la resta de
condicions inherents a la condició de soci.
2. Per traspàs del títol emès per l’Entitat que l’acredita com a soci. En aquest
cas serà també necessari justificar estar al dia en el pagament de les quotes de
manteniment i altres obligacions inherents a la condició de soci. La baixa serà
efectiva en el moment en què s’hagi formalitzat la llegítima transferència del
títol.
3. Per causa de mort. En cas de defunció d’un soci els legítims hereus,
mitjançant la corresponent justificació documental del seu dret, obtindran la
propietat del títol que posseïa el difunt. En cas de coexistir hereus i
usufructuari, seran aquells qui obtindran la propietat del títol social, però sense
dret a gaudir dels beneficis inherents a la condició de soci, podrà exercir
l’usufructuari fins a la renúncia o extinció del seu dret. Tant en el cas que la
transmissió del títol social es produeixi per actes “entre vius” com en cas que
ho sigui per causa de mort, a favor de diverses persones, els adquirents
obtindran la copropietat del títol social que els correspongui, però ja que la
condició de soci és indivisible hauran de designar d’entre ells la persona que
hagi d’ostentar la condició de soci i com a tal gaudir dels drets i obligacions que
li corresponen; i en el mateix s’entendrà en el cas d’existir diversos
usufructuaris. De tota manera, per adquirir les condicions de soci, caldrà reunir
els requisits previstos estatutàriament.
4. Per haver-se esgotat el període de baixa temporal concedida per la Junta
Directiva sense haver-ne sol·licitat la reintegració a l’Entitat.
5. Per manca de pagament de sis mensualitats de les quotes de manteniment o
de la quota d’entrada dins el termini establert. En aquest darrer cas, les
quantitats abonades a compte quedaran en poder de l’Entitat sense que es
pugui reclamar quantitat de cap mena. L’anterior només podrà ser acordat com
a conseqüència de la prèvia instrucció del corresponent expedient disciplinari
per aquest motiu. Fins el moment de la resolució ferma que posi fi a l’expedient
disciplinari, el soci podrà enervar l’acció posant-se al dia amb el pagament dels
deutes pendents.
6. Per incompliment molt greu de les obligacions que li imposen els presents
Estatuts i altres normatives legalment aprovades, o per causa de mals morals o
materials a l’Entitat, segons el previst en l’article 18 dels presents Estatuts que
segueix.

Art. 18.- La Junta Directiva queda facultada per a imposar als socis les
sancions d’amonestació, expulsió temporal o a perpetuïtat, per faltes lleus, en
compliment dels Estatuts, les disposicions complementàries aprovades en
l’Assemblea General i de les normes més elementals de convivència social. En
tot cas es valorarà la importància, transcendència i malícia de les
transgressions i el perjudici moral i material causat a l’Entitat. El soci tindrà dret
de ser escoltat prèviament per la Junta Directiva abans de concloure el
corresponent expedient disciplinari. Contra el dictamen conseqüent podrà
haver-hi recurs davant l’Assemblea General.
Art. 19.- L’Entitat portarà un llibre-registre de socis.

CAPÍTOL III
DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L’ENTITAT
Art. 20.- El “FOMENT D’ESPORTS DE TONA”, estarà regit i administrat per:
a. L’Assemblea General de socis: és l’òrgan suprem de govern de l’entitat i els
seus acords són vinculants per a tots els socis i sòcies i per la junta directiva.
b. La Junta Directiva: és l’òrgan de govern, gestió, administració i representació
de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats
esportives i les altres previstes estatutàriament, com també gestionar el
funcionament de l’entitat segons els acords de l’assemblea general.
Art. 21.- L’Assemblea General de socis estarà integrada per tots els socis amb
dret a vot, majors de 18 anys, que no tinguin suspesa la condició de soci o
sòcia en el moment de la convocatòria.
Si bé només els socis Numeraris amb dret a vot integren l’Assemblea General
de socis, la Junta Directiva podrà autoritzar la presència a les reunions de les
Assemblees Generals, sense veu ni vot, als socis protectors i també als
beneficiaris.
Art. 22.- Les assemblees generals restaran vàlidament constituïdes en primera
convocatòria quan hi concorrin la meitat dels seus membres, i en segona
convocatòria amb independència del nombre d’assistents. Entre la primera i la
segona convocatòria han de transcórrer 30 minuts.
Entre la data de la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de
l’Assemblea General hauran de transcórrer 15 dies naturals com a mínim i 60
com a màxim.
Art. 23.- L’Assemblea General de socis haurà de ser convocada en sessió
ordinària, obligatòriament almenys una vegada a l’any, en el període dels sis
mesos següents després d’haver-ne tancat l’exercici anterior, per l’aprovació
dels comptes i pressupostos. I també quan correspongui elecció dels membres
de la Junta Directiva.

L’Assemblea General de socis haurà d’ésser convocada en sessió
extraordinària sempre que ho acordi la junta Directiva per tractar la modificació
d’Estatuts, prendre diner en préstec, alienació de béns immobles, fixació de les
quotes dels socis, per acordar la dissolució i liquidació de l’Entitat, i quan ho
sol·licitin almenys el 10% dels socis amb dret a vot.
Art. 24.- En l’Assemblea General de socis, amb caràcter ordinari, l’Ordre del
dia tindrà almenys els punts següents:
a. Examen i aprovació, en el seu cas, de la gestió social, memòria, balanç i la
resta de comptes de l’exercici anterior.
b. Aprovació del pressupost per a l’exercici següent.
c. Informe esportiu de l’Entitat.
d. Precs i preguntes.
Art. 25.- L’Assemblea General de socis serà convocada mitjançant un anunci
fixat a la taula d’anuncis de l’Entitat, amb un mínim de quinze dies naturals
d’antelació.
La convocatòria també serà comunicada individualment i mitjançant un escrit
adreçat al domicili de cada soci o sòcia Numerari que integren l’assemblea,
expressant-hi clarament el lloc, data, hora i ordre del dia de la reunió.
Art. 26.- En les Assemblees Generals ordinàries i Extraordinàries, només
podran ser tractats els assumptes per als quals hagin estat convocades, si no
és que hi assisteixin tots els socis de l’Entitat amb dret a vot.
Art. 27.- Per tal que els socis puguin sol·licitar la convocatòria d’Assemblea
General Extraordinària, caldrà que la petició vagi signada per un nombre mínim
de socis Numeraris equivalent al 10% del total dels socis amb dret a vot de
l’Entitat, fent-s’hi constar el número de soci de cadascun d’ells, així com els
motius de la sol·licitud i les propostes que vulguin exposar per a la confecció de
l’Ordre del dia.
Un cop presentada la sol·licitud de convocatòria d’Assemblea General
Extraordinària pels socis al President de l’Entitat, aquest l’examinarà, i un cop
comprovat que la sol·licitud compleix les formalitats exigides, la convocarà en el
termini de quaranta-vuit hores, per a la seva celebració en el termini de quinze
dies naturals com a mínim i abans dels trenta.
Art. 28.- Cada soci major d’edat inscrit en el Llibre-Registre en la data de la
convocatòria de l’Assemblea General té dret a participar-hi i emetre el seu vot.
En cas justificat podrà fer-se representar per escrit, en el qual farà constar nom,
cognoms i signatura per cada Assemblea General.
Art. 29.- Els acords en l’Assemblea General Ordinària es prendran per majoria
simple dels vots presents i seran necessàries les dues tercers parts dels vots
presents, per acordar la modificació d’Estatuts, prendre diner a préstec,
l’alienació o gravamen de béns immobles i la dissolució i liquidació de l’Entitat.

Art. 30.- L’Assemblea General serà presidida pel President de l’Entitat i, en la
seva absència, per la persona que legalment el substitueixi en la seva funció.
En absència d’aquests, l’Assemblea serà presidida per la persona que la
mateixa nomeni; i actuarà de secretari el que ho sigui en la Junta Directiva, el
seu substitut o el que, en tot cas, sigui nomenat per l’Assemblea.
El President de l’Assemblea dirigirà el debat i tindrà cura que no hi hagin
desviacions o es sotmetin a la decisió de l’Assemblea General qüestions no
incloses en l’ordre del dia, i mantindrà l’ordre i disciplina en la reunió.
Art. 31.- En les Assemblees Generals, després de tractar temes de l’ordre del
dia, es procedirà a la designació de dos socis no directius, per tal que com a
interventors, i en representació dels concurrents, aprovin l’acta de la reunió,
signant en el llibre d’actes en el termini de quinze dies, junt amb el President i
el Secretari de l’Assemblea. En l’acta s’hi farà constar la data de l’Assemblea,
el lloc i hora de la celebració, composició de la “mesa”, nombre de socis
presents, acords adoptats i altres qüestions previstes en els estatus i en la Llei.

DE LA JUNTA DIRECTIVA
Art. 32.- La Junta Directiva estarà formada per un nombre de membres no
inferior a cinc ni superior a deu; i quedarà integrada per: un President, un Sotspresident, un Secretari, un Tresorer, essent els altres Vocals. Cap dels
esmentats càrrecs serà remunerat.
Art. 33.- El President de la junta i en la seva absència, el sots-president,
ostentaran la representació legal de l’Entitat, actuaran en el seu nom i estaran
obligats a executar els acords vàlidament adoptats en les Assemblees
Generals de socis i altres òrgans de govern de l’Entitat.
Art. 34.- Tots els càrrecs directius són reelegibles per períodes de sis anys,
sense limitació en el nombre de reeleccions, i les renovacions són totals.
Art. 35.- Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva abans de complirse el termini pel qual van ésser elegits els seus membres, excepte el President,
seran cobertes per un altre titular designat per la Junta Directiva.
Els nomenats per a cobrir aquestes vacants, ocuparan el càrrec mentre duri el
període de mandat del directiu substituït que faltava per transcórrer.
De tota manera, la substitució es comunicarà als socis, mitjançant anunci al
tauler d’anuncis de l’Entitat, i el substitut haurà d’ésser confirmat en el càrrec en
la primera Assemblea General que es celebri, a no ser que aquesta nomenés a
una altra persona.
En el cas que es produís la vacant del President de la Junta Directiva, el sotspresident el substituirà de forma accidental i la vacant del sots-president es
cobrirà de la forma i manera prevista en els apartats anteriors i en el ben entès
que la primera Assemblea General que es celebri, aquesta s’haurà de
pronunciar sobre la confirmació o substitució dels dos càrrecs esmentats.

Art. 36.- En qualsevol cas, els membres de la Junta Directiva hauran de cessar
en el seu càrrec:
a. Per finalitzar el termini del seu mandat.
b. Per renúncia, dimissió o incapacitat.
c. Per pèrdua de la condició de soci.
d. Per aprovació d’un vot de censura.
Art. 37.- El President convocarà reunió de la Junta Directiva cada vegada que
ho cregui necessari i, si més no, un cop al mes i també quan ho demani un terç
dels components de la Junta Directiva, aixecant-se acta de cada una de les
reunions.
Art. 38.- La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan assisteixin a
la reunió la meitat més un dels seus membres. Els acords es prendran per
majoria de vots, tenint cada component un vot, essent de qualitat, a efectes de
desempat, el vot del President, o en la seva absència el del sots-president si
aquest presidís la reunió. No seran vàlides les representacions i delegacions
dels directius per absència.
La Junta Directiva quedarà també vàlidament constituïda quan estiguin
presents tots els seus membres, encara que no hi hagués convocatòria prèvia.
Art. 39.- Són funcions de la Junta Directiva:
1. Prendre els acords i determinacions referents als assumptes de la seva
competència i portar a l’Assemblea General, per a la seva resolució, aquelles
qüestions que li corresponguin segons els Estatuts i altres disposicions vigents,
així com convocar, per mitjà del President, assemblea General quan ho estimi
necessari o en els casos previstos en els Estatuts o en la Llei.
2. Complir i fer complir els Estatuts i Reglaments de l’Entitat, i altres resolucions
de l’Assemblea General de socis així com els propis acords de la Junta
Directiva.
3. Interpretar els Estatuts i Reglament de Règim Intern i resoldre aquells casos
no previstos en els mateixos.
4. Fixar les quotes i derrames per a la seva aprovació a l’Assemblea General
de socis.
5. Nomenar i contractar el personal adequat i necessari per a les diverses
feines de l’Entitat i fixar els seus sous i remuneracions.
6. Admetre, donar de baixa o expulsar els socis d’acord amb el previst en els
presents Estatuts.
7. Mantenir l’ordre i disciplina a l’Entitat.
8. Realitzar tots els actes de l’administració i règim interior de l’Entitat, podent
nomenar un gerent per a les tasques que la Junta Directiva cregui convenient.

9. Confeccionar els Reglaments esportius i de règim interior necessaris; regular
la participació en competicions organitzades per l’Entitat i les diferents
federacions, organitzar actes cívics i socials i en general tot el que fa referència
a activitats de l’Entitat.
10. Constituir comissions de treball entre els socis pel que sigui necessari i
beneficiós per a l’Entitat.
11. Formular inventari i balanç anual, així com redactar la memòria anual de
l’Entitat i en general aplicar totes les mesures esportives, econòmiques, socials
i administratives necessàries per al foment i pràctica de l’esport de l’Entitat i
compliment de l’objecte social.
Art. 40.- Són funcions del President de l’Entitat:
a. Ostentar la plena representació de l’Entitat davant de qualsevol Jutjat,
Tribunal o Magistratura en l’exercici d’accions civils, penals, administratives o
laborals; i davant de qualsevol organisme Estatal, Autonòmic o Municipal.
b. Convocar i presidir les Assemblees Generals i les reunions de la Junta
Directiva.
c. Vetllar pel compliment dels presents Estatuts.
d. Adoptar les mesures que cregui oportunes per al millor govern, règim i
administració de l’Entitat d’acord amb la Llei, els presents Estatuts i amb els
acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General i la Junta Directiva.
e. Signar, juntament amb el Secretari, les actes de les Assemblees Generals i
de les reunions de la Junta Directiva, i també donar el vist i plau amb la seva
signatura a les certificacions que d’elles s’expedeixin.
f. Resoldre els incidents imprevistos i els urgents, donant-ne compte a la Junta
Directiva.
g. Delegar aquelles funcions que segons la Llei siguin delegables a qualsevol
dels components de la Junta Directiva.
Art. 41.- El sots-president substituirà al President en l’Entitat en els casos de
vacant, mort, absència o malaltia, d’acord amb el previst en els articles 33, 35 i
38 dels presents Estatuts.
Art. 42.- El Secretari actuarà com a tal en les reunions de la Junta Directiva i
Assemblees Generals, portarà els Llibres d’actes i el Llibre de Registre de
socis. També cuidarà de l’arxiu de la documentació de l’Entitat i de la
correspondència, i redactarà els documents que afectin a l’administració, tenint
cura de les altres obligacions pròpies del seu càrrec.
Art. 43.- El Tresorer vetllarà i programarà l’aspecte econòmic de l’Entitat i
portarà els Llibres de Comptabilitat, en els que hi constaran tots els ingressos i
despeses de l’Entitat.
El Tresorer, com a dipositari de l’Entitat, firmarà els rebuts i autoritzarà els
pagaments necessaris. També estarà obligat a vetllar pel fidel compliment de la
distribució dels fons econòmics segons els pressupostos aprovats i
confeccionarà el balanç anual, així com els comptes de despeses i ingressos
de l’Entitat.

Art. 44.- Els Vocals de la Junta Directiva col·laboraran amb els altres membres
de la mateixa, portant a terme les funcions que els hi siguin encomanades.
Art. 45.- La Junta Directiva podrà nomenar un Administrador o Gerent, amb o
sense sou.
La seva funció serà vetllar i tenir cura dels interessos de l’Entitat seguint les
directrius que marqui la Junta Directiva, així com recollir i fer saber a la mateixa
els suggeriments i consideracions formulades pels socis.

CAPÍTOL IV
PROCEDIMENT ELECTORAL
Art. 46.- Els membres de la Junta Directiva s’han de proveir mitjançant sufragi
lliure, directe, igual i secret entre els seus socis amb dret a vot.
Art. 47.- Són electors i elegibles els socis Numeraris amb les condicions
següents: ser majors d’edat i no tenir suspesa la condició de soci en el moment
de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures.
Art. 48.- El procediment electoral s’ha d’ajustar a les fases següents:
1. Convocatòria de les eleccions i constitució de la Junta Electoral, i aprovació
del cens electoral.
2. Presentació i proclamació de les candidatures.
3. Realització de l’elecció, l’escrutini i la proclamació dels guanyadors. Entre el
dia de la convocatòria de les eleccions i el dia de la realització ha de transcórrer
un mínim de 30 dies hàbils i un màxim de 60.
Art. 49.- La convocatòria d’eleccions correspon a la Junta Directiva. L’acte de
les votacions pot fer-se coincidir amb una assemblea general o bé realitzar-se
independentment.
Art. 50.- La convocatòria d’eleccions per finalització natural del mandat ha de
fer-se dins els darrers 6 mesos de vigència, i sempre amb l’antelació
necessària perquè l’elecció es faci abans que es clogui el mandat.
Art. 51.- La Junta Directiva ha de fer pública la convocatòria d’eleccions
mitjançant l’anunci en un diari d’àmplia difusió a la localitat del domicili de
l’Entitat, o per tramesa directa als socis, i en tot cas, s’ha de fer pública al tauler
d’anuncis de l’Entitat. Igualment, s’ha de comunicar a la Federació Catalana de
l’activitat esportiva principal de l’Entitat.
Art. 52.- La convocatòria que anunciï les eleccions ha d’informar almenys del
següent: nombre de llocs que cal proveir, càrrecs, condicions per ser elector i
candidat, dia i lloc del sorteig per a la designació dels components de la Junta
Electoral, terminis d’exposició del cens electoral i reclamacions per a la
presentació de candidatures, dia i lloc de les eleccions i temps d’obertura del
col·legi electoral i forma d’acreditació d’electors.

Art. 53.- Simultàniament a l’acord de convocatòria d’eleccions, la Junta
Directiva ha de designar mitjançant sorteig els components de la junta
Electoral, que ha d’estar integrada per un nombre de 3 membres, i designar-ne
un nombre igual de suplents. Un dels membres serà el president o presidenta i
un altre secretari o secretària.
Art. 54.- Dins els dos dies següents a la seva designació, els components de la
junta electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment, i
elegir-ne el president o presidenta i secretari o secretària.
Art. 55.- Correspon a la Junta Electoral: conèixer i resoldre les reclamacions
durant el procés, l’admissió i el refús de les candidatures i proclamar-les,
decidir incidents i en general, conèixer i resoldre les reclamacions que
presentin els socis o candidats i publicar.
Art. 56.- Les reclamacions davant la Junta Electoral s’han de fer en un termini
màxim de 3 dies, després que s’hagi produït el fet objecte d’impugnació. La
resolució de la Junta, que serà executiva, s’ha de dictar dins els 2 dies
següents.
Les seves resolucions es poden recórrer, en el termini de 3 dies hàbils
següents al de la notificació objecte de recurs o al d’aquell en què la reclamació
s’entengui desestimada tàcitament perquè no s’ha dictat cap resolució
expressa en el termini abans citat, davant de:
a) El comitè d’apel·lació de la federació esportiva catalana corresponent a
l’esport principal de l’entitat que practica esport federat i que està
afiliada, en el present cas, la Federació Catalana de Tennis.
b) El Tribunal Català de l’Esport si l’entitat no practiqués esport federat i no
estigués afiliada.
Art. 57.- Les candidatures han d’incloure el nom dels socis candidats,
encapçalades pel candidat a president, si aquest càrrec figura en la elecció.
Art. 58.- Si es presenta o fos vàlida només una única candidatura, la Junta
Electoral procedirà directament a la proclamació dels seus components com a
elegits per a la Junta Directiva.
Art. 59.- 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 a la
Comissió Gestora, òrgan que ha de convocar noves eleccions en un termini
màxim de tres mesos.
Art. 60.- La realització de les eleccions s’ha de dur a terme 20 dies després de
la proclamació de candidatures.
Art. 61.- L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora s’ha de
comunicar, mitjançant certificació dins els 3 dies següents, a la Junta i al
Registre d’entitats esportives i a les federacions esportives catalanes a què
estigui afiliada l’Entitat.

Art. 62.- Els candidats elegits han de prendre possessió dins els 5 dies
següents a la seva elecció.
Art. 63.- El cessament de components de Junta Directiva es produeix, si és
cas, per les causes següents:
1. Acabament del mandat natural pel qual van ser elegits.
2. Pèrdua de la condició de soci o sòcia de l’Entitat.
3. Pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegit.
4. Mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.
5. Decisió disciplinària executiva que l’inhabiliti per ocupar algun càrrec dels
òrgans de govern o representació de l’entitat.
6. Aprovació d’un vot de censura.
7. Per dimissió de l’interessat o interessada formalitzada per escrit
Art. 64.- La suspensió del mandat com a membre de la Junta directiva es
produeix per les causes següents:
1. Sol·licitud de l’interessat quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i
ho aprovi la Junta.
2. Suspensió de la condició de soci o sòcia.
3. Temps que duri la instrucció d’un expedient disciplinari a un dels
components, si així ho acorda la Junta Directiva.
4. Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària.
Art. 65.- En cas de suspensió o cessament del president, ha d’exercir les
funcions el sots-president. En cas d’absència d’aquest, l’ha de substituir el
membre de la Junta amb més antiguitat com a soci.
Art. 66.- En cas d’existir vacants a la Junta Directiva perquè no s’ha proveït la
totalitat dels càrrecs o pel cessament o suspensió d’algun dels seus
components, sempre i que no afecti al càrrec de president, la provisió
transitòria de vacants que ha de recaure sempre sobre socis que tingui la
consideració d’elegibles per al càrrec a proveir, i només pel temps que resti de
mandat al càrrec, es delega a la Junta Directiva i la decisió haurà de ser
ratificada en la propera Assemblea General.

CAPÍTOL V
RÈGIM DOCUMENTAL
Art. 67.- El règim documental de l’Entitat constarà dels següents Llibres: de
Socis, d’Actes i de Comptabilitat.
Art. 68.- En el Llibre de Registre de Socis, hauran de constar els noms i
cognoms dels socis, el seu Document Nacional d’Identitat, professió i en el seu
cas els càrrecs de representació, govern o administració que exerceixin en
l’Entitat. També s’especificaran dates d’alta i baixa i les de cessament i presa

de possessió en els càrrecs expressats, i en general la seva situació en l’Entitat
i altres aspectes que la Junta Directiva cregui convenient consignar.
També es portarà un Llibre de Registre de socis protectors i honoraris i dels
beneficiaris, per a un convenient i efectiu control de les persones lligades d’una
manera o altra a l’Entitat.
Art. 69.- En els Llibres d’Actes, es consignaran els resums de les reunions que
celebrin tant la Junta Directiva, com d’Assemblees Generals, amb expressió de
la data, assistents, afers tractats, actes adoptats i altres qüestions de debat.
Les actes seran signades, en tot cas, pel President i el Secretari.
Art. 70.- En els Llibres de comptabilitat figuraran tant el patrimoni com els drets
i obligacions: ingressos i despeses de l’Entitat, amb expressió de la
procedència d’aquells i la inversió i destí d’aquestes.

CAPÍTOL VI
RÈGIM ECONÒMIC
Art. 71.- El “Foment d’Esports de Tona” es sotmet al règim de pressupost i
patrimoni propi, d’acord amb els principis de les entitats no lucratives.
Tindrà un patrimoni i una activitat econòmica pròpia encaminats a la
consecució de les finalitats socials. No podrà destinar els seus béns a finalitats
industrials, professionals o de serveis, ni exercir activitats d’igual caràcter amb
l’afany de repartir beneficis entre els socis, ja que en tot cas els possibles
rendiments s’haurien d’aplicar íntegrament a la conservació de l’objecte social.
La totalitat dels ingressos de l’Entitat hauran d’aplicar-se al compliment de les
finalitats socials. Quan es tracti d’ingressos procedents de competicions o
manifestacions esportives o d’esbarjo dirigides al públic en general, aquests
beneficis hauran d’aplicar-se al foment de les activitats físiques i esportives dels
socis.
Integren el règim documental i comptable:
a) El llibre d’actes
b) El llibre de registre de socis i sòcies
c) Els llibres de comptabilitat
i. Llibre diari
ii. Llibre d’inventaris
iii. Llibre de comptes anuals
Quan l’entitat no estigui obligada a presentar la declaració de l’impost de
societats, es podrà prescindir dels llibres de comptabilitat citats en el punt
anterior, però s’haurà de portar un llibre de caixa en què es detallin els
ingressos i les despeses.
El llibre d’actes i els llibres de comptabilitat, o en el seu defecte, el llibre de
caixa, han d’estar degudament enquadernats i foliats i abans d’utilitzar-los

hauran d’estar legalitzats pel Registre d’entitats esportives, mitjançant
diligència.
Quan l’entitat redacti les actes o porti els llibres de manera informatitzada haurà
de presentar-los per a la seva legalització mitjançant diligència dins els 4
mesos següents a la finalització del seu exercici econòmic.
Art. 72.- L’Entitat podrà gravar i alienar els seus béns immobles, prendre diner
a préstec i emetre títols transmissibles representatius de deute, sempre que
compleixi els següents requisits:
a. Que aquestes operacions siguin autoritzades i aprovades per majoria de dos
terços dels socis presents en Assemblea General Extraordinària.
b. Que aquests actes no comprometin de manera irreversible el patrimoni de
l’Entitat o l’activitat físico-esportiva que constitueix l’objecte social. Per a
l’adequada justificació d’aquest extrem podrà exigir-se, sempre que ho sol·licitin
com a mínim el cinc per cent dels socis Numeraris, el pertinent dictamen
econòmic-actuarial.
c. Quan es tracti de prendre diner a préstec en quantitat superior al 50% del
pressupost anual o que representi un percentatge igual del valor del patrimoni,
així com en els supòsits d’emissió de títols, serà necessari l’informe i aprovació
per part dels organismes competents.
Art. 73.- L’exercici social coincidirà amb l’any natural. El dia 31 de desembre de
cada any es tancaran els comptes, i es formalitzarà el balanç i altres
documents comptables i el pressupost per al proper exercici.
Art. 74.- El règim econòmic de l’Entitat es basarà en el sistema de
pressupostos anuals, en els que hi figuraran ingressos i despeses classificats
per capítols i conceptes.
Art. 75.- Dintre dels sis primers mesos de cada any, la Junta Directiva de
l’Entitat presentarà a l’Assemblea General Ordinària el balanç corresponent a
l’exercici anterior, d’acord amb el previst en l’article 23 dels presents Estatuts,
per a l’aprovació de comptes i pressupostos.
El balanç i pressupost de l’exercici corresponent hauran d’estar a disposició
dels socis per al seu examen deu dies abans de la data de celebració de
l’Assemblea General en què s’hagin d’aprovar.
Art. 76.- Constituiran els ingressos de l’Entitat:
1. L’import de la venda dels títols emesos per l’Entitat.
2. Les quotes aprovades en Assemblea General.
3. Les derrames per despeses extraordinàries i aprovades per l’Assemblea
General.
4. Les quantitats excedents de l’organització de festivals, proves i concursos.
5. El taquillatge, en el seu cas, de partits i activitats.
6. Préstecs i crèdits.
7. Subvencions.
8. Herències, llegats i donacions que, en el seu cas, s’atorguin a favor de
l’entitat.

9. Els fruits, rendes i interessos dels béns patrimonials.
10. Els drets, d’ús o suplència, de despeses que impliquin la utilització de les
instal·lacions, que reglamentàriament s’acordin.
11. Ingressos en concepte de publicitat.
12. Qualsevol altre ingrés lícit de naturalesa anàloga.
Art. 77.- Les disposicions de fons sobre comptes corrents de l’Entitat i llibretes
d’estalvi, s’autoritzaran per dues signatures d’entre les del President, Sotspresident, Tresorer i Gerent de l’Entitat.
Art. 78.- En cada Assemblea General Ordinària de l’Entitat exigiran, d’entre els
socis presents, un mínim de dos censors de comptes, la comesa dels quals
serà examinar, informar i donar el vist i plau al balanç i altres qüestions
econòmiques de l’Entitat de l’exercici social en curs, proposant la seva
aprovació o formulant les objeccions que creguin convenients a l’Assemblea
General corresponent. Tot això mitjançant l’estampat de la seva signatura en
els documents corresponents.
Aquests càrrecs i funcions no seran remunerats i els membres Censors de
Comptes cessaran en les seves funcions un cop aprovats per l’Assemblea
General els comptes i balanç de l’exercici social per al que havien estat elegits.

CAPÍTOL VII
REGULACIÓ DEL VOT DE CENSURA
Art. 79.1. Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el President de l’Entitat o
contra la totalitat de la Junta Directiva, o qualsevol dels seus membres, serà
requisit previ la petició per escrit raonat i signat per la majoria dels membres de
la mateixa junta Directiva, en el cas que el vot vagi contra el President o contra
algun dels seus membres; o, per a tots els supostos, com a mínim pel 25% dels
socis amb dret a vot.
2. En un termini de 10 dies següents a la presentació de la sol·licitud, es
constituirà una mesa de 5 persones, integrada per 2 membres que la Junta
Directiva designi, els 2 primers socis signants de la sol·licitud i 1 delegat de la
Federació Catalana de l’esport principal que en serà el President. En cas que
l’Associació no estigui federada en cap esport, l’últim membre serà un soci
escollit de comú acord pels altres membres de la mesa, i si hi ha consens serà
designat per la Secretaria General de l’Esport, en qui recaurà la presidència.
3. A continuació, la Junta Directiva convocarà l’Assemblea Extraordinària de
socis per efectuar l’acta de la votació de la moció de censura que serà
aprovada si obté el suport de la majoria dels 2/3 dels socis i sòcies assistents a
l’assemblea, amb una assistència mínima d1/3 dels socis o sòcies de ple dret.

Acordat el vot de censura, els membres a qui pertoqui cessaran
automàticament.
Art. 80.- En el cas de que el vot de censura afecti al President, aquest és
substituït pel sots-president. Si no hi hagués sots-president, exercirà aquestes
funcions el membre de la Junta Directiva més antic com a soci de l’Entitat.
Art. 81.- En el cas que el vot de censura afecti a membres de la Junta
Directiva, però no al president, aquest acordarà la provisió transitòria dels
càrrecs corresponents, decisió que haurà de ser ratificada en la primera
Assemblea General que es convoqui.
Art. 82.- Si el vot de censura afecta a menys del 50% dels membres de la
Junta Directiva, incloent-hi el President, correspondrà als membres no afectats
decidir la provisió transitòria de vacants, decisió que haurà de ser ratificada en
la primera Assemblea General que es convoqui.
Art. 83.- Si el vot de censura afecta a més del 50% dels components de la
Junta Directiva, incloent-hi el President, l’Assemblea General haurà de decidir
entre proveir transitòriament les vacants, només pel temps que resti de mandat
dels càrrecs, o constituir una comissió gestora amb l’objecte de convocar noves
eleccions.

CAPÍTOL VIII
RÈGIM DISCIPLINARI
Art. 84.- El règim disciplinari esportiu s’entén a conèixer les infraccions de les
regles del joc o competició, de la conducta esportiva o de les normes de
conducta associativa.
Art. 85.- La potestat disciplinària confereix als seus titulars la possibilitat de
reprimir o sancionar als socis, afiliats, esportistes, tècnics i directius.
Art. 86.- L’exercici de la potestat disciplinària correspon:
1. Als jutges i jutgesses o els/les àrbitres, pel que fa a la jurisdicció esportiva de
l’àmbit disciplinari i competitiu, durant el desenvolupament d’un joc, partit o
competició de caire intern associatiu.
2. A la Junta Directiva, pel que fa a la jurisdicció esportiva en l’àmbit disciplinari
i competitiu com també respecte les normes de conducta associativa.
3. A l’Assemblea General de socis.
Art. 87.1. Contra els acords disciplinaris adoptats per la Junta Directiva, es pot
interposar recurs davant:
a) El comitè d’apel·lació de la federació esportiva catalana corresponent a
l’esport principal de l’entitat, si l’entitat practica esport federat i està
afiliada, quan es tracti d’infraccions contra la conducta esportiva, en el

termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte
impugnat.
b) El Tribunal Català de l’Esport, si l’entitat no practica esport federat o no
està afiliada, quan es tracti de sancions per infraccions contra la
conducta esportiva, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la
notificació de l’acte impugnat.
c) L’autoritat judicial, quan es tracti d’una sanció imposada per infracció de
les normes de conducta associativa, en el termini de 40 dies següents a
la notificació de l’acte impugnat.
2. Per mitjà de reglament de règim interior, aprovat per la Junta Directiva i
ratificat per l’Assemblea General, s’estableix un règim tipificat de sancions, així
com els procediments disciplinaris d’aplicació i de recursos, de conformitat amb
la legalitat vigent. Subsidiàriament és d’aplicació el règim disciplinari previst en
el Text únic de la Llei de l’Esport, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de
juliol.

CAPÍTOL IX
REFORMA DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DE L’ENTITAT
Art. 88.- Els presents Estatuts només podran ésser modificats, reformats o
derogats, per acord de l’Assemblea General extraordinària de l’Entitat,
convocada a l’efecte, amb la presència de la meitat dels socis i sòcies del ple
dret. Si es produeix aquest quòrum d’assistència, l’acord es pot prendre pe
majoria simple dels assistents.
Si no es dóna el quòrum d’assistència previst en l’apartat anterior, en primera
convocatòria, en segona convocatòria es requereix, per adoptar l’acord, la
majoria dels 2/3 dels assistents.
En aquest cas, serà preceptiu fer la Convocatòria per escrit, amb acusament de
recepció de tots els socis Numeraris.
Una vegada pres qualsevol dels acords de modificació dels estatuts o la seva
derogació, s’han de comunicar al Registre d’entitats esportives de la Generalitat
de Catalunya a l’efecte de la seva inscripció, si escau.
Art. 89.- El “Foment d’Esports de Tona” es dissoldrà per les següents causes:
a. Per decisió de les dues terceres parts de vots presents en l’Assemblea
General extraordinària convocada expressament per aquesta finalitat, sempre
que els vots representin la majoria total dels socis amb dret a vot. També serà
obligat, en aquesta Assemblea fer la convocatòria per escrit i amb acusament
de recepció de tots els socis Titulars.
b. Per sentència judicial.
c. Per les altres causes que determinin les Lleis.
Art. 90.- En la mateixa Assemblea General extraordinària per la que s’acordi la
dissolució de l’Entitat es nomenarà una comissió liquidadora formada pels

membres actuals de la Junta Directiva i un nombre de socis de l’Entitat no
superior a deu.
Art. 91.- Acordada la dissolució de l’Entitat, es procedirà per la comissió
liquidadora a la liquidació del patrimoni social, i un cop cancel·lats els deutes
socials, serà l’Assemblea General que acordés la dissolució, qui disposés el
destí per al patrimoni social resultant de la liquidació, que sempre revertirà a la
col·lectivitat.
Art. 92.- L’acord de dissolució es comunicarà al Consell Català de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya, perquè acordi la destinació dels béns per al foment i
desenvolupament de les activitats fisicoesportives.
Art. 93.- Els trofeus i arxius de l’Entitat quedaran en dipòsit o en poder de
l’organisme o entitat que designi l’Assemblea General per la que s’acordi la
dissolució de l’Entitat.

