ESTATUTS I REGLAMENTS
Del Club Tennis Reus Monterols
CAPITOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- EL CLUB TENNIS REUS MONTEROLS, és una entitat esportiva privada amb
personalitat jurídica pròpia i amb capacitat per obrar, l’objectiu de la qual serà
exclusivament el foment, la pràctica i la difusió de l’activitat física i de l’esport. La present
associació no té cap ànim de lucre.
Article 2.- EL CLUB TENNIS REUS MONTEROLS, té com a objecte social principal facilitar
als seus socis la pràctica de l’esport del tennis i promoure el desenvolupament d’aquesta
modalitat esportiva, amb especial dedicació a la formació. Sotmetrà els presents estatuts a
la preceptiva ratificació en el Registre de Clubs i Entitats Esportives de la Secretaria General
de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i s’afiliarà a la Federació Catalana de Tennis.
La Junta Directiva, amb l’aprovació de l’Assemblea General, podrà acordar la creació de
noves seccions per a la pràctica d’altres modalitats esportives, que es podran adscriure a
les Federacions Catalanes corresponents.
Article 3.- EL CLUB TENNIS REUS MONTEROLS, es regirà pels presents Estatuts,
reglaments específics i acords vàlidament adoptats pels seus òrgans de govern, així com
de les disposicions legals vigents de compliment obligat.
El domicili social es fixa a Reus, carretera de Cambrils, quilòmetre 1, Partida Blancafort,
telèfon 977 751 560, C.P. 43206, i en cas de variació hauran de donar-ne compte a la
Direcció General de l’esport.
El CLUB TENNIS REUS MONTEROLS, també compta amb els locals i instal·lacions pròpies
que a continuació s’anomenen:
Pistes de Tennis, Frontó-Tennis, Piscines recreatives, Zona infantil, Xalet, Pistes de Pàdel,
Gimnàs, Camp de Fútbol i Masia. Sense perjudici que la seva seu social radiqui en el lloc
abans esmentat, les seves activitats físiques i esportives no quedin subjectes a un àmbit
territorial determinat.
Article 4.- La durada del Club és per temps indefinit.

CAPITOL II
DELS SOCIS
Article 5.- El nombre de socis serà il·limitat. No obstant, la Junta Directiva podrà suspendre
l’admissió de nous socis quan ho exigeixin raons d’aforament o de capacitat de les
instal·lacions. Els socis podran ser de les següents classes: de número, aspirants, d’honor i
familiars.
Article 6.- Són socis de número totes les persones que hagin estat admeses per la Junta
Directiva, hagin adquirit un títol social, per mitjà de l’entitat esportiva, satisfacin la quota
social establerta i compleixin els presents estatuts.
Són socis aspirants les persones que siguin admesos per la Junta Directiva i que satisfacin
la quota establerta, però que encara no s'hagin satisfet en la seva totalitat el pagament del
títol de soci. També seran socis aspirants qualsevol persona que estigui acollida a una
promoció que tingui com a finalitat l'obtenció de títol de soci.
Seran socis d’honor aquelles persones que són designades com a tals per la Junta
Directiva, designació que és ratificada per l’Assemblea General en atenció als mèrits
contrets en ordre esportiu o social; també podran se designats socis d’honor els socis més
antics del Club; els socis d’honor estan exempts del pagament de quotes.
Són socis familiars els conjugues i les parelles estables que ho acreditin i els fills, fins a 28
anys, dels socis titulars i de les seves parelles.
Article 7.- No hi haurà cap discriminació entre els socis per motiu de la raça, del sexe, de la
religió, de la ideologia ni de qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
Article 8.- Per ingressar en el Club caldrà cursar l’oportuna proposta i complir la resta de
requisits que assenyalen els reglaments interiors del Club.
Article 9.- El posseïdor d’un Títol Social està obligat a satisfer independentment del mateix,
les quotes de soci així com les derrames que puguin fer-se per a una finalitat determinada,
ja sigui per una sola vegada o periòdicament, prèvia aprovació de l’Assemblea General.
Article 10.- BAIXES.- La Baixa podrà ser:
a.- Voluntària, previ escrit dirigit a la Secretaria del Club. S’ha d’estar al corrent del
pagament de totes les quotes i serveis en la data en que se sol·liciti la baixa.
b.- Forçosa.- La Junta Directiva podrà, prèvia incoació d’expedient contradictori, excloure
un soci en els casos següents:
1.- Quan degui a l’entitat les quotes de més de sis mesos d’antiguitat o qualsevol tipus de
servei prestat pel Club, després que li hagi estat reclamat, perdent d’aquesta manera els
drets adquirits pel títol social i el propi títol.
2.- Quan per la seva conducta es faci mereixedor de tal mesura. En aquest cas, l’Assemblea
de Socis haurà d’acordar la baixa definitiva si així ha resultat de l’expedient sancionador

instruït i sentenciat per la Junta d’acord amb el que preveuen els articles 36 i 37.
c.- Temporal.- Serà sol·licitada a la Junta Directiva que l’haurà d’acceptar sempre i quan la
durada de la baixa sigui d’un mínim de sis mesos i un màxim d’un any. El soci haurà
d’abonar el rebut mensual a raó del 33% del preu del rebut de soci numerari normal. Per la
seva comoditat podrà avançar el pagament per trimestres o semestres. Per accedir a Baixa
Temporal, a part de les condicions de durada, la Junta Directiva li demanarà al soci
sol·licitant que les raons de la petició siguin justificades: Lesió greu o llarga malaltia o canvi
de domicili per motius professionals, personals o d’estudi. Mentre es trobi en situació de
Baixa Temporal no tindrà veu ni vot en les Assemblees, ni podrà usar les instal·lacions ni
gaudir del serveis del Club. En el cas de voler fer us de les instal·lacions i serveis durant dos
períodes de 7 dies consecutius, pagant la quota que s’estableixi, durant la baixa temporal
s'haurà de sol·licitar per escrit a la Junta Directiva a traves de la secretaria. La Junta directiva
haurà de pronunciar-se en el termini de 15 dies.
L’esmentada suspensió temporal dels drets del soci podrà resultar del desenllaç de
l’expedient sancionador el procediment del qual es preveu en els articles 36 i 37.
Article 11.- El Club portarà un Registre de Socis en el qual es registraran tots els associats
amb el seu document d’identitat, classe de soci, i qualsevol circumstància que s’estimi
rellevant, rebent el número correlatiu que li correspongui per la data d’ingrés.
Article 12.- Tots els socis estan obligats a estar en possessió almenys d’una llicència
federativa expedida per la Federació Catalana, d’una de les modalitats esportives
pràcticades al Club i que aquest hi pertanyi com a Entitat o complir amb l’establer en
l’article 23.3 de la llei 8/1988.
Article 13.- Els socis de número tindran els drets següents:
a.- Contribuir als fins específics del Club.
b.- Exigir que l’actuació del Club s’ajusti a allò que disposen els presents Estatuts i la
normativa legal vigent
c.- Separar-se lliurament del Club, un cop satisfetes les obligacions amb aquest.
d.- Conèixer les activitats del Club i examinar-ne la documentació.
e.- Tenir veu i vot en les Assemblees Generals.
f.- Ser elector i elegible per als òrgans de representació i govern sempre i quan la seva
antiguitat com a soci sigui anterior al 31 de desembre de l’any anterior al de la celebració de
les corresponents Assemblees.
g.- Participar en les activitats esportives, recreatives, culturals o de qualsevol altre tipus que
el Club pugui organitzar, així com usar i gaudir lliurement de les instal·lacions, tot d’acord
amb el règim previst en els estatuts i en el Reglament de Règim Interior.
Són obligacions dels socis:

a.- Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques del Club mitjançant les
aportacions ordinàries o extraordinàries que estableixin aquests Estatuts o que acordin
vàlidament els òrgans de representació i govern, en l’àmbit de les seves competències, en
forma de quotes d’entrada, periòdiques, derrames o qualsevol altra que es pugui establir
específicament per a la utilització de les instal·lacions o serveis o per l’assistència a les
manifestacions o competicions esportives que organitzi el Club o en els quals participin els
seus esportistes o equips.
b.- Complir els estatuts del Club, els reglaments interns i els acords dels òrgans de
representació i govern adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves competències.
c.- Contribuir al compliment de les activitats del Club, tant esportives com de participació
en els òrgans directius, consultius o de govern, quan procedeixi. d.- Facilitar un domicili per
la tramesa de les comunicacions del Club i notificar els canvis de direcció.
Els socis aspirants, previ pagament de la quota que correspongui, tindran dret a gaudir dels
serveis i instal·lacions del Club. Els familiars dels socis de número tindran dret a gaudir dels
serveis i instal·lacions que es determinin, previ pagament de la quota fixada.

CAPITOL III
DEL GOVERN DE L’ENTITAT Secció primera.- De l’Assemblea General de Socis.
Article 14.- L’òrgan suprem de govern del Club serà l’Assemblea General de Socis que
estarà integrada per tots els socis amb dret a vot. Són de competència exclusiva de
l’Assemblea General les següents matèries:
1. Aprovació de l’Informe o Memòria de les activitats de l’exercici que venç, que haurà de
presentar la Junta Directiva.
2. Aprovació de la liquidació, balanç de tancament de l’exercici i comptes.
3. Aprovació del pressupost de l’exercici següent.
4. Fixació de la quantia de les quotes ordinàries o d’entrada, excepte en els casos en què la
variació tingui com a únic objecte adequar l’import a l’increment del Preu al Consum
(IPC) + 0,5% del de l’última modificació.
5. Atoritzar a la Junta Directiva per fer modificacions de la quota fins a un 0,5% + l’IPC anual
6. Establiment de quotes extraordinàries o derrames.
7. Adquisició, venda o gravamen dels béns mobles o immobles del Club el valor dels quals

excedeixi del 20% del pressupost anual.
8. La competència disciplinària que li atorguen els presents Estatuts
9. Les propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a l’Assemblea.
10. Propostes presentades pels socis i que vinguin avalades per un mínim del 5% dels
socis del Club.
11. Modificació dels Estatuts.
11.Propostes de fusió o segregació del Club.
12.Dissolució del Club o Associació.
13.Qualsevol altra funció que li encomanin aquests Estatuts
14.Precs i preguntes.
Les seves decisions obliguen a tots els socis, inclosos els absents, dissidents o que
s’abstinguin. Les Assemblees seran Ordinàries o Extraordinàries.
Article 15.- Les Assemblees Generals, tant Ordinàries com Extraordinàries, quedaran
vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorri la majoria dels socis. En
segona convocatòria, que se celebrarà al cap de mitja hora, serà vàlida la constitució, sigui
quin sigui el nombre de socis concurrents. Entre la data de la convocatòria i el dia
assenyalat per a la celebració de l’assemblea en la primera convocatòria hauran de
transcórrer, com a mínim, quinze dies i, com a màxim seixanta dies naturals.
Les convocatòries s’han de fer mitjançant comunicació directa als socis o mitjançant
publicació en un diari d’àmplia difusió en la localitat del domicili del Club i les ha de realitzar
el President de la Junta Directiva per iniciativa pròpia, per acord de la Junta Directiva o bé a
petició d’un 10% dels socis amb dret a vot.
La informació sobre les matèries objecte de l’assemblea estarà a la disposició dels socis a
la seretaria del club, com a mínim, durant 10 dies naturals anteriors al de la realització de
l’assemblea.
Article 16.- L’Assemblea Ordinària es reunirà obligatòriament un cop a l’any dintre dels
quatre mesos següents al tancament de l’exercici. Les qüestions que s’hi hauran de tractar
seran com a mínim les següents:
a.- Informe o Memòria de les activitats de l’exercici que venç, que haurà de presentar la
Junta Directiva.
b.- Liquidació, balanç de tancament de l’exercici i comptes.
c.- Pressupost de l’exercici següent.

d.- Projecte i propostes de la Junta Directiva.
e.- Proposicions que formulin per escrit, deu dies abans, com a mínim, de la celebració de
l’Assemblea, un mínim del 5 % dels socis amb dret a vot.
f.- Precs i preguntes.
Article 17.- Totes les Assemblees que no tinguin el caràcter del que s’ha especificat en
l’article anterior serà extraordinària. Entre la data en què ho sol·licitin els socis i la de la
convocatòria no poden passar més de trenta dies. En la convocatòria es consignarà l’ordre
del dia, al qual s’haurà de cenyir forçosament i exclusivament.
Article 18.- Tots els acords es podran prendre per majoria simple de vots, tret dels que
facin referència a qüestions per a les quals els Estatuts o la legislació vigent
exigeixin una majoria reforçada; en aquest cas, s’aplicarà el que es disposa en la norma
d’aplicació. Es portarà un llibre d’actes en el qual es reflectiran succintament les opinions
exposades pels socis i, de manera més concreta, els acords adoptats.
Secció segona.- De la Junta Directiva.
Article 19.- La Junta Directiva estarà formada amb un mínim de 3 persones i un màxim de
vint-i-un, el front de la qual hi haurà un President, un secretari i un tresorer, i de la qual
formaran part, si s’escau, un o més vice-presidents, i almenys un vocal per cada una de les
seccions federades.
Article 20.- La Junta Directiva és l’òrgan executiu de l’entitat. Li corresponen les següents
atribucions:
a.- Prendre tota mena d’acords o decisions relacionats amb el govern i el règim del Club.
b.- Complir i fer complir el Estatuts i Reglaments, així com les altres disposicions i acords
que emanin de la pròpia Junta o de l’Assemblea.
c.- Interpretar el Estatuts en cas de dubte i resoldre els casos que no estiguin previstos tot
respectant les lleis, els reglaments i l’esperit de la norma estatutària.
d.- Redactar els reglaments de règim intern i els de caràcter esportiu.
e.- Adquirir, despendre’s de i resoldre sobre béns mobles amb els límits que la Llei preveu
per aquests supòsits.
f.- Atorgar amb tercers els contractes necessaris per a l’administració del Club, inclosos
contractes laborals, d’arrendament de serveis i d’obra, sempre i quan respectin allò que es
disposa en els presents Estatuts en relació amb el règim econòmic.
g.- Decidir sobre la sol·licitud d’admissió de nous socis i sobre la suspensió o pèrdua de la
qualitat de soci.
h.- Formular l’inventari, proposar els estats de comptes i efectuar el balanç al final de cada

exercici econòmic.
i.- Modificar les quotes socials. La Junta Directiva té la potestat per fer modificacions de la
quota fins a un 0,5% + l’IPC anual. Quan es pretengui incrementar les quotes en un
percentatge superior al 0,5% + l’IPC de l’any inmediatament anterior es requerirà que aquest
increment sigui aprovat per l’Assemblea General. En el cas de un IPC negatiu es
considerarà que té valor 0.
j.- Convocar les Assemblees Generals i la Convocatòria d’eleccions per proveir els càrrecs
de la Junta Directiva. k.- Totes les altres funcions previstes en els Estatuts i, en general,
totes les que no corresponguin específicament a l’Assemblea General.
Article 21.- La durada dels càrrecs dels membres de la Junta Directiva serà de sis anys, i
podran ser reelegits de manera indefinida. Les eleccions i renovacions són totals. Es
reuniran tantes vegades com calgui, amb un mínim d’un cop cada tres mesos, prèvia
convocatòria cursada pel President per iniciativa pròpia o bé a petició d’un terç dels
membres de la Junta. La convocatòria es realitzarà almenys amb tres dies d’antelació i
quan sigui sol·licitada per un terç dels membres de la Junta; el President l’haurà de
convocar en un termini màxim de set dies des que sigui requerit.
Per constituir-se han d’estar presents com a mínim la meitat dels seus membres i els
acords es prendran per majoria simple dels presents. El Secretari aixecarà acta de les
reunions de la Junta Directiva que s’aprovaran per la pròpia Junta i es transcriuran en el
Llibre d’Actes corresponent, amb la seva firma i el vist-i-plau del President.
Els membres de la Junta poden exigir que quedi reflectit en l’acta el vot en contra que
puguin emetre contra una decisió i acord, juntament amb les raons que el justifiquin.
La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan estiguin presents tots els seus
membres, encara que no hi hagués hagut convocatòria prèvia.
Article 22.- Correspon al President:
a.- La representació legal del Club, firmar en nom seu en tots els actes, escriptures,
documents, contractes i escrits que calgui, sense perjudici de delegar tal representació i
firma en la persona o persones que expressament designi, atorgant en els casos que ho
requereixin tota mena de poders.
b.- Convocar, presidir i dirigir les sessions de la Junta Directiva i presidir la Mesa en les
Assemblees Generals i dirigir-ne els debats.
c.- Dirigir la gestió econòmica del Club. Ordenar l’obertura de comptes, lliurar talons i xecs,
firmar pòlisses de crèdit, acceptar efectes corrents amb Bancs, establiments de crèdit,
estalvi i similars, tot conjuntament amb el Tresorer i amb les limitacions que estableixen els
propis estatuts.
d.- En general, totes les facultats que li confereixen els presents Estatuts i les normes legals
vigents.

Article 23.- Correspon als Vice-presidents:
a.- Els Vice-presidents presidiran les comissions que el President els hi assigni, i el
substituiran, per ordre primer al tercer, en cas d’absència, incapacitat, llarga malaltia o mort.
Article 24.- Correspon al Tresorer;
a.- Dirigir la comptabilitat del Club i la formalització del balanç de comptes d’ingressos i
despeses dintre del primer mes de cada any perquè es posi en coneixement de tots els
associats, així com l’exercici del control econòmic.
b.- Obrir i cancel·lar tota mena de comptes, lliurar talons i xecs, firmar pòlisses de crèdit,
acceptar efectes corrents en Bancs, establiments d’estalvi, crèdit i similars, tot
conjuntament amb el President i amb les limitacions que estableixen els propis estatuts.
c.- Disposar que es portin els llibres de comptabilitat necessaris en els quals figuraran totes
les despeses i ingressos del Club amb indicació de l’origen i la destinació.
Article 25.- Correspon al Secretari:
a.- Estendre i autoritzar les Actes de la Junta Directiva i de les Juntes Generals
b.- Estendre els documents propis de la Secretaria.
c.- Portar un Registre de Socis per ordre cronològic.
d.- Portar el llibre d’actes de les Assemblees Generals i de les reunions de la Junta
Directiva.
Article 26.- Correspon als vocals: Exercir les funcions corresponents a les seccions a què
es trobin adscrits i altres
confiades per la Junta Directiva.
Secció Tercera.- Del règim d’elecció del President i Junta Directiva.
Article 27.- L’elecció del President i de la Junta Directiva s’efectuarà per un període de sis
anys. Seran elegits mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret dels associats en
candidatura tancada. En la candidatura hi haurà de figurar la relació dels seus components
amb la designació del càrrec que cadascú hagi d’ostentar, el front de la qual hi haurà un
President, amb un secretari i un tresorer, i de la qual formarà part, si s’escau, un o més
vicepresidents i almenys un vocal per cada una de les seccions esportives federades.
Les candidatures hauran d’estar avalades com a mínim pel deu per cent dels socis amb
dret a vot, i hi haurà de constar el nom i el cognom tant del President que encapçali la
candidatura com dels altres components, el número d’associat i l’acceptació dels
interessats.
Els membres de l’Assemblea que avalin les candidatures faran constar, a sota de les seves
firmes, el seu nom i cognoms, número de soci i DNI. Cap soci no podrà presentar ni avalar

més d’una candidatura. En cas de duplicitat de firmes, es tindran per no posades.
Article 28.- Supòsits en què tindran lloc les eleccions: a.- Per expiració del mandat de la
Junta Directiva.
b.- Quan per dimissions, renúncies, defunció o incapacitat física, la Junta Directiva hagi
quedat reduïda a menys d’un terç dels seus membres.
c.- Per vot de censura al President i a la Junta Directiva, aprovat en Assemblea General
Extraordinària convocada a efecte i per l’acord amb el règim previst a l’article 35.
Article 29.- Els candidats hauran de reunir els següents requisits: a.- Ser majors d’edat,
estar en ple ús dels drets civils i no estar suspesos els seus drets
de soci en el moment de la convocatòria.
b.- Ser soci de número del Club sempre i quan ho hagi estat des del 31 de desembre de
l’any anterior al de la celebració de les eleccions.
c.- No estar subjecte a cap sanció disciplinària esportiva que l’inhabiliti.
d.- En cas que resulti elegit, haurà de presentar la seva dimissió de qualsevol altre càrrec
directiu que pogués ostentar en un altre club o entitat esportiva que tingui com objecte
social la pràctica de l’esport del tennis i promoure el desenvolupament d’aquesta modalitat
esportiva, amb especial dedicació a la formació.
Article 30.- La Junta Directiva o, si procedeix, la Junta Gestora, mitjançant un anunci
publicat en un diari d’àmplia difusió en la localitat del domicili del Club o mitjançant
comunicació escrita a tots els integrants de l’Assemblea General i, en tot cas, en el plafó
d’anuncis del Club anunciarà la convocatòria d’eleccions i informarà sobre el extrems
següents:
1.- Número de càrrecs a proveir.
2.- Condicions per ser elector i candidat.
3.- Dia i lloc del sorteig públic per la designació de la Junta Electoral.
4.- Termini d’exposició del cens electoral i impugnacions.
5.- Termini per a la presentació de candidatures.
6.- Dia i lloc de les eleccions i horari d’obertura i tancament del col·legi electoral per exercir
el dret a vot.
7.- Forma d’acreditació dels electors.
Article 31.- Simultàniament a la convocatòria es constituirà la Junta Electoral que serà
elegida per sorteig entre tots els socis i es compondrà de tres membres titulars i tres
suplents. El càrrec de membre de la Junta Electoral és incompatibles amb el de directiu,

familiar o membre d’alguna de les candidatures.
Seran funcions de la Junta Electoral:
a.- Admetre i proclamar les candidatures.
b.- Resoldre les impugnacions que es puguin presentar.
c.- Impulsar, controlar i vigilar tot el procés electoral. Pot decidir sobre qualsevol qüestió
que afecti directament la celebració de les eleccions i el resultat.
d.- Proclamar el nou President i la nova Junta Directiva.
Les reclamacions que s’efectuïn en matèria electoral es formularan davant de la Junta
Electoral dintre del tres dies naturals següents al de la decisió impugnada. El termini per
resoldre no podrà excedir dels tres dies naturals al de la presentació de la impugnació. Les
resolucions de la Junta Electoral podran ser impugnades davant de la Federació Catalana
de Tennis, però no se suspendrà el procés electoral.
Article 32.- La convocatòria electoral estarà exposada fins el dia de la data en què finalitzi
el termini per a la presentació de candidatures, i durant aquest període es posarà a
disposició dels socis la llista d’associats amb dret a vot perquè els interessats, en un termini
màxim de cinc dies naturals des de l’anunci de la convocatòria, formulin les reclamacions
oportunes davant de la Junta Electoral. Un cop transcorregut aquest termini i després de
resoldre les reclamacions que hi hagi hagut, la Junta Electoral aprovarà la llista definitiva
dintre dels tres dies naturals següents.
Quan el termini per a la presentació de candidatures hagi expirat, i durant els tres dies
naturals següents, la Junta Electoral estudiarà la validesa de les candidatures presentades i
només hi hagi una candidatura acceptada per la Junta Electoral, serà immediatament
proclamada com a nova Junta Directiva, sense que calgui celebrar la votació.
Finalitzat el termini d’estudi i d’acceptació de candidatures per la Junta Electoral, es faran
publiques les candidatures acceptades i rebutjades i s’obrirà un nou termini de tres dies
com a mínim perquè puguin efectuar les reclamacions oportunes contra les decisions
adoptades per la Junta Electoral, que les haurà de resoldre en un termini màxim de tres
dies, i que haurà de comunicar als interessats l’acord que adopti.
La votació es realitzarà dintre de l’horari que s’hagi determinat en el Calendari Electoral. La
votació s’efectuarà mitjançant papereta prèviament confeccionada per la Junta Electoral i
que haurà de ser complimentada de la manera que es determini. La Junta Electoral, que
exercirà les funcions que li són pròpies, així com les que la llei preveu per a la Mesa
Electoral, podrà acordar que un representant de cada una de les candidatures assisteixi a
l’acta de votació i escrutini de vots. Els integrants de la Junta Electoral exerciran el seu dret
a vot, en cas que el tinguin els últims.
La Junta Electoral, un cop realitzat el recompte de vots proclamarà la candidatura
guanyadora, que prendrà possessió de la direcció del Club en el termini màxim de tres dies
a comptar des de la data de la proclamació.

Article 33.- Durant el període electoral, els membres de la Junta Directiva que es presentin
a la reelecció hauran de dimitir dels seus càrrecs. En el supòsit que la Junta quedi reduïda a
menys d’un terç dels seus membres, la Junta Electoral assumirà les funcions pròpies de la
Junta, si bé s’ha de limitar a les funcions i decisions necessàries al manteniment de les
activitats normals del Club i la protecció dels seus interessos.
Article 34.- Si es produís la dimissió de càrrecs de la Junta Directiva i quedés reduïda a
menys d’un terç dels seus membres, es constituirà automàticament una Gestora formada
per un nombre de membres no inferior al 50% del total de la junta directiva del club i que
seran els socis més antics sota la Presidència del que tingui més edat d’entre ells, que
assumirà les funcions que corresponen a aquella a fi de procedir a la immediata
convocatòria per a l’elecció de President i Junta Directiva.
Article 35.- Vot de censura.- Perquè es pugui sol·licitar el vot de censura contra el President
de l’entitat, la totalitat de la seva Junta o qualsevol dels seus membres, cal que la majoria
dels membres de la Junta o, com a mínim el 20% dels socis de l’entitat, ho sol·licitin per
escrit motivat.
Un cop presentada la sol·licitud del vot de censura, dintre dels deu dies següents, s’ha de
constituir una mesa formada per cinc persones i integrada per dos membres de la Junta
Directiva designats per la mateixa Junta, els dos primers socis signants de la sol·licitud i un
delegat de la Federació Catalana de Tennis que serà el President.
Un cop comprovada l’adequació de la sol·licitud als requisits indicats, la Junta Directiva ha
de convocar l’acte de la votació que s’haurà de celebrar en un termini no inferior a deu dies
ni superior a vint dies. La convocatòria s’haurà d’ajustar a les condicions estatutàries per a la
convocatòria d’Assemblees.
El vot de censura només el pot acordar la majoria de 2/3 del nombre de socis amb dret a
vot assistents a l'acte i sempre que en l'acte de la votació participi, com a mínim, un 25% del
total de membres de ple dret del club. Un cop acordat el vot de censura, el President, la
Junta Directiva o els membres als quals afecti, cessaran automàticament.
En el cas que el vot de censura afecti membres de la Junta Directiva però no el President,
aquest acordarà la provisió transitòria dels càrrecs corresponents, decisió que ha de ser
ratificada per la primera Assemblea que es convoqui.
Si el vot de censura afecta menys dels 2/3 dels membres de la Junta Directiva, el President
inclòs, els membres no afectats decidiran la provisió transitòria de les vacants, decisió que
ha de ser ratificada per la primera Assemblea que es convoqui.
Si el vot de censura afecta més dels 2/3 dels components de la Junta Directiva, el
President inclòs, s’haurà de constituir la Junta Gestora prevista en l’article 33 dels presents
Estatuts.

CAPITOL IV
REGIM DISCIPLINARI
Article 36.- La potestat sancionadora correspon a la Junta Directiva, que estarà facultada
per conèixer i sancionar els actes comesos pels associats que atemptin contra el patrimoni
o el nom del Club, contra els drets dels altres socis o contra la moral i l’ordre públic.
La Junta haurà de reunir-se i incoar el corresponent expedient sancionador, que actuarà
d’ofici o per denúncia fundada d’algun soci. La Junta podrà denegar la sol·licitud d’incoació
d’expedient sancionador si estimés que la denúncia del soci no està prou fonamentada.
Article 37.- Un cop formulada la denúncia, es remetrà al soci expedientat un plec de
càrrecs i se li concedirà un termini de deu dies perquè formuli per escrit les al·legacions
que estimi pertinents i perquè proposi les proves que cregui oportunes per a la defensa
dels seus drets. La Junta haurà de prendre una decisió en un termini màxim de vint dies des
de la presentació de l’escrit d’al·legacions. La seva resolució s’haurà de motivar i s’hauran
d’especificar els recursos que correspongui.
Els acords de la Junta hauran de ser adoptats per majoria simple dels seus membres. Les
decisions de la Junta són executives i seran vinculades per al Club i el soci expedientat.
Quan es tracti de sancions disciplinàries per infraccions greus o molt greus relatives a la
conducta esportiva o per incompliment de les prescripcions estatutàries, el soci sancionat
podrà interposar recurs d’alçada davant de l’Assemblea General dintre dels quinze dies
hàbils següents a la notificació de la sanció. L’Assemblea resoldrà necessàriament en la
primera convocatòria que se celebri. Mentre no es resolgui el recurs quedaran suspesos
tots els drets del soci. Transcorregut el termini de quinze dies indicat, la sanció serà ferma.
El Reglament de Règim Interior del Club recollirà les següents qüestions sobre el règim
disciplinari:
1.- Un sistema tipificat de faltes amb una diferenciació del seu caràcter de lleu, greu o molt
greu.
2.- Un sistema de sancions proporcional al sistema d’infraccions previstes.
Quan la falta comesa causi danys o perjudicis a l’entitat, a un empleat o a un soci dintre de
les instal·lacions de l’entitat, l’infractor tindrà l’obligació d’abonar el seu import en metàl·lic.
L’import de la reparació serà determinada per la Junta, previ assessorament tècnic oportú.
Als efectes que es valori com a reincidència, les faltes molt greus prescriuran al cap de tres
anys, les greus al cap d’un any i les lleus, al cap d’un mes. La Secretaria del Club portarà un
llibre de faltes comeses i sancions imposades.

CAPITOL V
REGIM DOCUMENTAL
Article 38.- El règim documental i comptable del Club constarà de: registre de socis, llibre
d’actes, llibres de comptabilitat i dels balanços i els comptes de pèrdues i guanys del Club.
També es portaran els Llibres que siguin necessaris per a un compliment millor dels
objectius del Club.
Article 39.- En el de socis mitjançant el fixer escaient o registre idoni hi hauran de constar
els noms i cognoms dels socis de número, el seu DNI, l’adreça, amb el seu numero d’ordre
d’ingrés, i, en el seu cas, els càrrecs de representació, govern i administració que exerceixin
en el Club. També s’especificaran les dates d’altes i baixes i les de presa de possessió i de
cessament en els càrrecs al·ludits.
Article 40.- En els llibres d’actes es consignaran les reunions que celebri l’Assemblea
General i la Junta Directiva, amb expressió de la data, dels assistents, dels assumptes
tractats i dels acords adoptats. Les actes seran subscrites pel president i el secretari de la
Junta Directiva.
Article 41.- En els llibres de comptabilitat hi hauran de figurar tots els ingressos i les
despeses del Club, i s’hi haurà de precisar la procedència d’aquells i la inversió i el destí
d’aquestes.

CAPITOL VI
DELS RECURSOS ECONOMICS
Article 42.- Els recursos econòmics del Club estaran constituïts: a.- Per les quotes dels
socis.
b.- Per les aportacions inicials amb ocasió dels drets d’entrada que es pugui establir per a
les persones que causin alta com a socis.
c.- Per les subvencions, donacions o herències que es fessin a favor del Club.
d.- Pels rendiments que puguin produir-se els béns i drets que integrin el patrimoni del
Club.
e.- Per qualsevol altra raó o motiu no contrari a dret.
Article 43.- El Club se sotmet al règim de pressupost i patrimoni propi amb les següents
limitacions:
a.- No podrà destinar béns a fins industrials, comercials, professionals o de servei, ni exercir
activitats d’igual caràcter amb el fi de repartir beneficis entre els seus socis. Els seus
ingressos s’aplicaran íntegrament a la conservació dels seu objectiu social.

b.- Podrà fomentar manifestacions de caràcter fisico-esportiu dirigides al públic en general,
i els beneficis que n’obtingui s’aplicaran íntegrament al desenvolupament de les activitats
físiques i esportives dels seus associats.
c.- El Club podrà gravar i alinear béns immobles, prendre diners en préstec i emetre títols
transmissibles representatius de deute sempre que es compleixin els següents requisits:
1.- Que aquestes operacions siguin autoritzades per una majoria de dos terços dels socis
presents o representats en l’Assemblea General Extraordinària convocada a l’efecte.
2.- Que els esmentats actes no comprometin de manera irreversible el patrimoni de l’entitat
o l’activitat fisico-esportiva que constitueixi el seu objecte social. Per a l’adequada
justificació d’aquest extrem es podrà exigir, sempre que ho sol·liciti en cinc per cent, coma
mínim, dels socis de número, l’oportú dictamen econòmic actuarial.
3.- Quan es tracti de prendre diners en préstec en una quantia superior al 50% dels
pressupost anual o que representi un percentatge igual respecte al valor del patrimoni, així
com en els supòsits d’emissió de títols de deute, es requerirà l’informe favorable de la
Federació Catalana de Tennis i l’aprovació de la Secretaria General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya.

CAPITOL VII
DE L’EMISSiÓ DE TITOLS SOCIALS
Article 44.- Els títols seran nominatius i s’inscriuran en un Registre que es portarà a tal
efecte. En tots el títols constarà la data d’emissió.
Article 45. Els títols socials seran subscrits pels associats i en cap cas no podran donar dret
a la percepció de dividends o beneficis.
Article 46.- Els títols socials són lliurement transferibles únicament per herència.
Les transmissions fetes en vida es subjectaran a les següents regles:
El soci numerari solament podrà transmetre el títol de soci a la parella, al fill/a o
germans/nes menors de 28 anys, comunicant-ho a la Junta Directiva, mitjançant escrit
dirigit a la Secretaria del Club. La transmissió del títol no comporta el pagament de la quota
d’entrada per el receptor del títol. Perquè aquesta transmissió sigui efectiva i reconeguda
per l’entitat, El transmissor haurà d’estar al corrent de totes les seves obligacions com a
soci.
La Junta Directiva, en el termini de quinze dies, haurà de donar resposta denegant o
acceptant la transmissió. En aquest darrer cas haurà de transmetre el títol al nou socis.

Serà motiu de denegació de la transmissió el fet que el soci transmissor no estigui al
corrent de les seves obligacions socials.

CAPITOL VIII
DE LA DISSOLUCIO DEL CLUB Article 47.- El Club es dissoldrà:
a.- Per acord de l’Assemblea General Extraordinària celebrada a tal fi, a proposta de la Junta
Directiva, amb el vot favorable de la majoria de dos terços dels socis assistents, sempre
que l’esmentada majoria representi més del 50% del total dels socis amb dret a vot.
b.- Per sentència judicial.
Article 48.- Acordada la dissolució, la pròpia Assemblea nomenarà una Comissió
Liquidadora que substituirà la Junta Directiva durant el període de liquidació i tindrà plenes
facultats per al compliment de la seva missió: un cop realitzat l’actiu i pagat el passiu, el
patrimoni que resulti de la liquidació revertirà en la col·lectivitat, per la qual cosa es
comunicarà la dissolució a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya
perquè doni als béns el destí que s’estimi més convenient per al foment i desenvolupament
de les activitats esportives.

