Estatuts del Club Patí Vic
Capítol I
DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI, DURACIÓ I CARACTERS DE L’ENTITAT
Article 1.- El CLUB PATÍ VIC es una entitat privada, constituïda en el mes de setembre de
l’any 1951, formada per persones físiques, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar,
l’objectiu del qual serà el foment, el desenvolupament i la pràctica de l’activitat física i esportiva sense
finalitat de lucre.
L’activitat esportiva principal de l’Entitat es de caràcter federat.
Article 2.- Es fixa el domicili de l’Entitat “Club Patí Vic”, a la Avinguda Olímpia núm 15 de
la Ciutat de Vic.
Article 3,- El Club Patí Vic té com a principal modalitat esportiva la de l’hoquei sobre rodes i
el patinatge i s’afiliarà a la Federació Catalana de Patinatge.
El Club Patí Vic inclou també les modalitats esportives de tennis, pàdel, natació i gimnàstica i
es podran afiliar a les Federacions Catalanes respectives en el supòsit de pràctica federada.
La Junta Directiva podrà acordar la creació de noves modalitats esportives que també es podran
afiliar a les Federacions Catalanes corresponents.
Article 4.- Sens perjudici que la seu social i l’àmbit principal d’actuació radiquin a la Avinguda
Olímpia núm 15 de la Ciutat de Vic, les activitats físiques i esportives no queden subjectes a un àmbit
territorial determinat.
Article 5.- El funcionament del “Club Patí Vic” es regeix per principis democràtics i
representatius, i la sobirania plena resideix en l’Assemblea General.
L’entitat es regeix per la Llei 1/2000 de l’Esport, de 31 de juliol, per altres disposicions que la
despleguin i complementin, i pels Decrets 145/1991 de 17 de Juny, 96/1995 de 24 de Març, 215/2008
de 4 de novembre i 58/2010 de 4 de maig. Es regeix també per aquests Estatuts i pels reglaments i
altres normes de caràcter intern que aprovi l’Assemblea General i la Junta Directiva. Subsidiàriament,
són d’aplicació les normes reguladores de la Federació Catalana a la qual està afiliada per a la
modalitat principal. En qualsevol cas, totes les modalitats esportives han de respectar les normes de les
Federacions corresponents en la mesura que siguin compatibles amb la de la modalitat principal.
Article 6.- El “Club Patí Vic”, no estarà vinculat a cap organització política, sindical o
religiosa.
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Capítol II
DELS SOCIS
Article 7.- Podran ser socis de l’Entitat, aquelles persones físiques que estiguin en plena
possessió dels seus drets civils i ho sol·licitin per escrit, amb la proposta de tres socis avaladors, les
condicions dels quals seran reglamentades. A més els menors de 18 anys d’edat hauran de presentar
autorització paterna o tutelar.
Els socis podran ser :
a).- TITULARS:.- Aquelles persones físiques, que posseeixin un dels títols emesos per l’Entitat.
b).- NUMERARIS:.- Aquelles persones físiques, que una vegada esgotats els títols emesos per
l’Entitat, paguin una quota d’entrada, i la familiar suplementària a fons perdut, que serà fixada per
l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
c)- d’HONOR.- Aquelles persones que pels seus serveis o bé pels suports prestats a l’Entitat se’n
facin mereixedors i siguin així designades per l’Assemblea General, d’acord amb el previst en l’article
89 dels presents Estatuts.
La Junta Directiva pot proposar la creació d’altres tipus de socis, l’aprovació dels quals, i les
condicions per les quals s’hagin de regir, correspondrà a la decisió de l’Assemblea General.
Article 8,- S’estableix el principi d’igualtat de tots els associats sense discriminació, per raons
de raça, sexe, religió, ideologia o qualsevol altre condició o circumstancia personal o professional.
Article 9.-. Seran beneficiaris directes, el cònjuge i els fills dels socis, aquests últims fins a
l’edat fixada en els presents Estatuts. Les persones que estiguin sota la tutela del soci s’equipararan als
fills. Els beneficiaris directes tindran dret a l’ús complet de les instal·lacions.
Els BENEFICIARIS podran ser :
a) BENEFICIARI “A” : El cònjuge del soci titular o numerari o aquella persona que convisqui amb el
soci titular o numerari amb una relació de parella estable.
b) BENEFICIARI “B” : Els fills o tutelats del soci titular o numerari, menors de 10 anys, els quals
gaudiran de les mateixes prerrogatives que els beneficiaris “A”.
c) BENEFICIARI “C” : Els fills o tutelats del soci titular o numerari, en edat compresa entre 10 i 20
anys, els quals hauran de pagar la quota periòdica de manteniment establerta per l’Assemblea.
d) BENEFICIARI “D” : Passaran a aquesta categoria els beneficiaris “C”, en complir els 21 anys
d’edat i s’hi podran mantenir fins que compleixin els 28 anys. Els hi serà d’aplicació la quota de
manteniment establerta per Assemblea.
e) BENEFICIARI “E” : Els ascendents directes del Soci titular o del beneficiari “A”. Hauran de
satisfer la quota de manteniment que sigui d’aplicació.
Article 10.- A cada soci i beneficiaris se’ls facilitarà la corresponent acreditació
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Article 11.- Els socis estaran obligats a satisfer periòdicament les quotes de manteniment
reglamentaries proposades per la Junta Directiva i aprovades en Assemblea General de Socis. Els socis
majors de 65 anys i amb una antiguitat de mes de 25 anys, tindran una reducció del 50 % en el
pagament de la seva quota de manteniment, prèvia petició per escrit a la Junta Directiva
El soci titular amb una permanència al Club de més de 50 anys, quedarà exempt de satisfer la
quota de manteniment i li serà lliurada la credencial d’or.
Article 12.- Altres deures dels socis
a) Complir els Estatuts de l’Entitat, els Reglaments Interns i els Acords dels òrgans de
representació o de govern adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves competències.
b) Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques de l’Entitat mitjançant les
aportacions ordinàries o extraordinàries que estableixin els Estatuts o acordin vàlidament els Òrgans
de representació o de 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
d’instal·lacions o serveis, o per a l’assistència a les manifestacions o competicions esportives que
organitzi l’Entitat, o en que participin els seus esportistes o equips.
c) Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions de l’Entitat i notificar els canvis
d’aquesta adreça.
Article 13.- Altres drets dels socis
a).- Participar amb veu i vot a l’Assemblea General o als òrgans de representació de l’Entitat,
en les condicions establertes per a l’exercici d’aquest dret.
b).- Ser electors i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern, consultius i participatius de
l’Entitat, sempre que s’hagi complert els 18 anys i es tingui capacitat d’obrar.
c).- Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives, culturals o de qualsevol altre
tipus organitzades per l’Entitat, així com utilitzar i gaudir de les instal·lacions que disposi l’Entitat,
d’acord amb les seves normes Estatuàries i reglamentaries.
d).- Contribuir al compliment de les finalitats especifiques de l’Entitat.
e).- Exigir que l’actuació de l’Entitat s’ajusti a allò que disposen els presents Estatuts i la
normativa legal vigent.
f).- Conèixer les activitats de l’Entitat.
g).- Examinar les liquidacions i balanços de l’Entitat al tancament de cada exercici.
h).- Presentar a l’Assemblea General de Socis, propostes, suggeriments i vot de censura al
President de l’Entitat. d’acord amb el que s’estableix a l’article 61 dels presents Estatuts.
i).- Disposar d’un exemplar dels presents Estatuts i conèixer els acords adoptats en l’Assemblea
General de socis i les disposicions emanades de la Junta Directiva.
Article 14.- Els socis podran donar-se de baixa de l’Entitat de forma següent:
A).- Per voluntat pròpia expressada per escrit a la Junta Directiva.
B).- Per traspàs del títol emès per l’Entitat que l’acredita com a soci titular. En aquest cas serà
necessari justificar estar al dia en el pagament de les quotes de manteniment i demés obligacions
inherents a la condició de soci. La baixa serà efectiva en el moment en que s’hagi formalitzat la
legitima transferència del títol.
B-1).- Per causa de mort: en cas de defunció d’un soci titular, els legítims hereus, mitjançant la
corresponent justificació documental del seu dret, ja que la condició de soci es indivisible, hauran de
designar entre ells la persona que hagi de tenir la condició de soci.
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En tot cas, per a la l’adquisició de la condició de soci caldrà reunir els requisits previstos
estatuàriament.
L’adquirent del títol social, li serà adjudicat l’últim número d’ordre del Llibre de Registre de
socis.
B-2) – Per falta de pagament de sis mensualitats de les quotes de manteniment. La pèrdua de la
condició de soci. La pèrdua de la condició de soci serà notificada per conducte fefaent. El soci titular
que causi baixa per aquest motiu, podrà ser readmès en posar-se al dia en el pagament.
B-3).- Per incompliment greu de les obligacions que li imposen els presents Estatuts i demés
normatives legalment aprovades, o per causar mals morals o materials a l’Entitat segons estableix
l’article 15 dels presents Estatuts.

Article 15.- La Junta Directiva queda facultada per a imposar als socis les següents sancions:
amonestació, baixa temporal o baixa definitiva per faltes lleus, greus o molt greus respectivament, en
compliment dels Estatuts i les lleis vigents i siguin d’aplicació referides a l’esport publicades per la
Generalitat de Catalunya, així com també pels Reglaments interns aprovats per l’assemblea General i
les normes elementals de convivència social.
La baixa temporal de la condició de soci serà acordada quan s’hagi produït un incompliment
greu de qualsevol de les obligacions dels socis que estableix l’article 12 dels presents Estatuts. La
baixa serà acordada per la Junta Directiva i notificada al soci amb especificació dels recursos contra
aquesta decisió.
La baixa definitiva de la condició de soci serà acordada per les causes previstes en els presents
Estatuts o per l’aplicació de una sanció disciplinària molt greu. En aquest supòsit caldrà la incoació
d’un expedient disciplinari i serà necessari que els motius per aplicar la sanció mes greu estiguin
expressament previstos en les normes disciplinàries que siguin d’aplicació a l’Entitat i s’apliqui el
procediment previst als articles del Capítol corresponent d’aquests Estatuts en quan a règim
disciplinari.
En tot cas, es valorarà la importància, transcendència i malícia de les transgressions i el
perjudici moral i material causat a l?Entitat.
La baixa definitiva serà notificada al soci amb especificació dels recursos contra aquesta
decisió.
Article

16.-

L’Entitat

portarà

un

Llibre

Registre

de

Socis.

Capítol III
DEL GOVERN, ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ DE L’ENTITAT
Article 17.- El Club Patí Vic serà regit i administrat per:
a) L’Assemblea General de Socis
b) La Junta Directiva
DE L’ASSEMBLEA GENERAL
Article 18.- L’Assemblea General es l’òrgan superior de govern de l’Entitat, i els seus acords
son vinculants per a tots els socis i per la Junta Directiva.

4

Article 19 .- L’Assemblea General de Socis estarà integrada per tots els socis de l’Entitat amb
dret de vot.
Article 20.- Les Assemblees Generals, tant les Ordinàries com les Extraordinàries, quedaran
vàlidament constituïdes en primera convocatòria, quan hi assisteixin la meitat dels socis. En segona
convocatòria és vàlidament constituïda qualsevol que sigui el nombre d’assistents. Entre la primera i la
segona convocatòria han de transcórrer com a mínim 30 minuts.
Entre la data de la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l’Assemblea General
hauran de transcórrer trenta dies naturals com a mínim i un màxim de quaranta dies també naturals.
Article 21 .- Són de competència exclusiva de l’Assemblea General les següents matèries:
a) aprovació de la memòria d’activitats de l’exercici anterior, que haurà de presentar la Junta
Directiva.
b) Aprovació de la liquidació de l’exercici econòmic anterior amb el tancament del balanç i
compte de resultats.
c) Aprovació del pressupost de l’exercici següent.
d) modificació dels Estatuts.
e) Adquisició, venda o gravamen dels béns i mobles o immobles de l’Entitat el valor dels
quals excedeixi del 20 per cent del pressupost anual de l’exercici.
f) Fixació de la quantia de les quotes ordinàries.
g) Establiment de quotes extraordinàries o derrames.
h) Acordar la concessió de distincions honoràries segons el previst en l’article 83 dels presents
Estatuts.
i) Per a la creació de noves disciplines esportives de l’Entitat.
j) Dissolució de l’Entitat.
k) Proposar i sotmetre a vot de censura al President de l’Entitat o a la seva Junta o qualsevol
dels seus membres.
l) Debatre i decidir les propostes presentades pels socis per escrit a la Junta Directiva al
menys amb 7 dies d’antelació a la celebració de l’Assemblea que vinguin avalades per un
mínim del 5 per cent dels socis.
m) Qualsevol altra funció que li encomanin aquests Estatuts.

Article 22 .- L’Assemblea General de Socis amb caràcter ordinari, es reunirà obligatòriament
un cop a l’any dintre dels sis mesos següents al tancament de l’exercici. Les qüestions que s’hi hauran
de tractar seran com a mínim les següents:
a) Lectura i aprovació de l’Acta anterior, si cal.
b) Examen i aprovació, en el seu cas, de la gestió social, memòria, balanç i demés comptes de
l’exercici anterior
c) Aprovació del pressupost per l’exercici següent.
d) Informe esportiu de l’Entitat.
e) Projectes i propostes de la Junta Directiva.
f) Propostes presentades pels socis fetes d’acord al previst a l’article 21 dels presents Estatuts.
g) Peticions i preguntes.
Totes les demés Assemblees seran de caràcter Extraordinàries
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Article 23 .- La Junta Directiva podrà denegar la inclusió en l’ordre del dia d’aquelles propostes
que no s’ajustin als requisits exigits en l’article 22 apartat l) dels presents Estatuts.
Article 24 .- L’Assemblea General de Socis serà convocada mitjançant un anunci al tauler
d’anuncis de l’Entitat i per publicació a la premsa local o per tramesa directa als socis.
Les convocatòries han d’indicar la data, l’hora i el lloc de realització de l’Asemblea, i l’ordre
del dia de la reunió
Article 25.- L’Assemblea es convocarà per acord de la Junta Directiva a iniciativa pròpia o a
petició dels socis quan ho sol·licitin un mínim d’un 10%, fent-s’hi constar en la sol·licitud el número
de soci i fotocopia del DNI 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 de l’Assemblea General Extraordinària pels
socis a la Junta Directiva, aquesta, l’examinarà, i un cop comprovat que la sol·licitud compleix les
formalitats exigides, la convocarà en el termini de quaranta-vuit hores, fixant la seva celebració en el
termini de quinze dies naturals com a mínim i abans dels trenta, a contar des de el dia en que la Junta
rebi la sol·licitud
Article 26.- Cada soci major d’edat inscrit en el Llibre Registre de Socis en la data de
convocatòria de l’Assemblea General, i que no tingui suspesa la condició de soci en el moment de la
convocatòria, té dret a participar-hi i emetre el seu vot.
Article 27.- Els acords en l’Assemblea General es prendran per majoría dels presents en el
moment de la votació, excepte en aquelles matèries en que s’hagi previst una majoria qualificada.
Article 28 .- L’Assemblea General estarà presidida per una mesa integrada pel President de
l’Entitat i altres components de la Junta Directiva, i actuarà com a Secretari qui ho sigui de la Junta.
En cas de absència del President, estarà presidida per els vicepresidents en el seu ordre, i en
absència d’aquests per un altre membre de la Junta Directiva.
En cas d’absència del Secretari, actuarà com a tal el seu substitut.
El President de l’Assemblea dirigirà el debat, concedirà i retirarà la paraula, fixarà els torns
màxims d’intervenció, ordenarà les votacions i disposarà el que convingui per el bon ordre de la
reunió. Si es produïssin circumstàncies que alteressin de manera greu l’ordre o fessin impossible la
realització o continuïtat de l’Assemblea la mesa pot suspendre-la. En aquest cas, haurà de preveure i
comunicar a l’Assemblea la data de la seva represa, que haurà de fer en un termini no superior a 15
dies.

DE LA JUNTA DIRECTIVA
Article 29 .- La Junta Directiva es l’òrgan de Govern de l’Entitat que té la funció de promoure,
dirigir i executar les activitats de l’Entitat i gestionar-ne el funcionament.
Article 30 .- La Junta Directiva estarà formada per un número de membres no inferior a cinc ni
superior a vint-i-un, al capdavant dels quals hi haurà un President, quedant integrada a més del
President, per fins a tres vicepresidències, un Secretari, un Tresorer, essent els demés, vocals. Hauran
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de reunir, com a mínim, els requisits següents: ser majors d’edat civil i no tenir suspesa la condició de
soci al moment de la convocatòria.
Els càrrecs de la Junta Directiva, llevat el de President, seran designats pel President entre els
socis membres de la Junta.
Article 31 .- Els càrrecs de la Junta Directiva, inclòs el de President, tindran una durada de sis
anys, podent ser reelegits per un altra mandat.
Els membres de la Junta Directiva son responsables de la seva actuació davant de l’Assemblea
General.
Article 32 .- Son funcions de la Junta Directiva:
a).- 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 demés disposicions vigents.
b).- Complir i fer complir els presents Estatuts i demés resolucions de l’Assemblea General de
Socis així com els seus acords.
c) .- Interpretar els Estatuts i resoldre els casos que no hi siguin previstos.
d) .- Fixar les quotes per a la seva aprovació en l’Assemblea General de Socis.
e) .- Nomenar i contractar el personal adequat i necessari per a les diverses feines de l’Entitat i
fixar els sous i remuneracions.
f) .- Admetre, donar de baixa o expulsar als socis d’acord amb l’establert en els presents
Estatuts.
g) .- Realitzar tots els actes d’administració i règim interior de l’Entitat.
h) .- Confeccionar els Reglaments esportius i de règim interior del Club, regular la participació
en competicions organitzades pel propi Club i les diferents Federacions, organitzar actes civic-socials i
en general tot el que fa referència a l’organització de l’Entitat.
i) .- Constituir comissions de treball entre els socis per quan sigui necessari.
j) .- Publicar i divulgar per els mitjans adequats, la informació institucional de l’Entitat.
k) .- Acceptar i denegar la publicitat en la vestimenta representativa i en els demés elements
publicitaris de l’Entitat.
l) .- Convocar les Assemblees Generals i la convocatòria d’eleccions.
m) .- Totes les altres funcions previstes en els Estatuts i en general, totes les que no
correspongui específicament a l’Assemblea General.

Article 33.- El cessament dels components de la Junta Directiva es produeix, en tot cas, per les
causes següents:
a) Per l’acabament del mandat natural pel qual van ser elegits
b) Per la pèrdua de la condició de soci de l’Entitat
c) Per la pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegit.
d) Per mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.
e) Per decisió disciplinaria executiva que l’inhabiliti per ocupar algun càrrec dels òrgans de
govern o representació de l’Entitat.
Article 34.- La suspensió del mandat dels membres de la Junta Directiva es produeix per les
causes següents:
a) Per sol·licitud del interessat.
b) Per la suspensió de la condició de soci.
c) Pel temps que duri la instrucció d’un expedient disciplinari a un dels membres de la Junta,
si així ho acorda la Junta Directiva.
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d) Per inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària.
Article 35.- En cas d’existir vacants a la Junta Directiva, el President podrà proveir els càrrecs
que cregui convenient hi ho ratificarà la primera Assemblea General que realitzi l’Entitat.
Article 36 .- El President serà qui convocarà la reunió de la Junta Directiva cada vegada que ho
cregui necessari, amb un mínim d’un cop cada tres mesos i també quan ho demani un terç dels
components de la Junta.
La convocatòria es realitzarà almenys amb tres dies d’antelació. 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 a la
seva petició, quedant vàlidament constituïda quan assisteixin a la reunió com a mínim la meitat 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 Vicepresident si aquest
presidís la reunió. No seran valides les representacions ni les delegacions dels directius.
El Secretari aixecarà acta de les reunions de la Junta Directiva, que s’aprovaran per a la
mateixa Junta i es transcriuran en el Llibre d’Actes corresponent, amb la signatura dels assistents.
Els membres de la Junta poden exigir que quedi reflectit a l’acta el vot en contra que puguin
emetre contra una decisió o un acord i la seva explicació en forma succinta.
La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan estiguin presents tots els seus
membres, encara que no hi hagués hagut convocatòria prèvia.
Article 37 .- Son funcions del President de l’Entitat:
a) La representació legal de l’Entitat
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 de l’Entitat.
d) Nomenar i cessar els membres de la Junta Directiva
e) Donar el Vist i Plau amb la seva signatura, juntament amb la del Secretari a les Actes de
l’Assemblea General i certificacions que s’expedeixin d’acords de l’Assemblea i de la Junta
Directiva.
f) El President podrà delegar aquelles funcions que segons la Llei i els presents Estatuts siguin
delegables a qualsevol dels components de la Junta Directiva.
g) En general, totes les facultats que li confereixin els presents Estatuts i les normes legals
vigents.
Article 38 .- Els Vicepresidents, substituiran al President de l’Entitat, pel seu ordre, en els casos
de vacant, absència, malaltia i defunció.
Article 39 .- El Secretari actuarà com a tal en les reunions de la Junta Directiva i Assemblees
Generals, portarà els llibres d’Actes, en els que hi farà constar els acords adoptats en les susdites
reunions. Portarà el llibre-Registre de Socis, el llibre d’Actes de les Assemblees Generals i de les
reunions de la Junta Directiva, la correspondència i la documentació de l’Entitat, i tindrà cura de les
demés obligacions pròpies dels seu càrrec.
Article 40.- El Tresorer tindrà cura de 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, havent de justificar tots
els ingressos i despeses de inversió o destí d’aquestes. Vetllarà pel fidel complement de la distribució
dels fons segons els pressupostos aprovats i confeccionarà el Balanç anual, així com els Comptes
d’ingressos i Despeses de l’Entitat.
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Article 41 .- Els vocals col·laboraran amb els altres membres de la Junta Directiva duent a
terme les funcions que el siguin encomanades.
Article 42 .- La Junta Directiva podrà nomenar un administrador o gerent amb sou o sense sou.
La seva funció serà vetllar i tenir cura dels interessos de l’entitat seguint les directrius que marqui la
Junta Directiva.

DE LES ELECCIONS
Article 43 .- L’any en que han de cessar les funcions de President i demés membres de la Junta
Directiva, la Junta Directiva convocarà eleccions per proveir els nous càrrecs, que seran elegits per
sufragi lliure, directe, igual i secret entre els socis amb dret a vot. La convocatòria es farà abans de la
data de l’1 d’abril.
Article 44 .- La Junta Directiva o, si procedeix, la Junta Gestora, faran pública la convocatòria
de les eleccions mitjançant l’anunci en un diari d’àmplia difusió en la localitat del domicili del club o
per tramesa directa als socis i, en tot cas, al tauler d’anuncis del club i es comunicarà a la Federació
Catalana de Patinatge.
La
següents:
a)
b)
c)
d)
e)

convocatòria que anunciï eleccions a President i Junta Directiva hi constarà els punts

condicions per ser elector i candidat.
dia i lloc del sorteig públic per a la designació de la Junta Electoral i la Mesa Electoral
terminis d’exposició del cens electoral i reclamacions.
termini per a la presentació de candidatures.
Dia i lloc de les eleccions i temps d’obertura i tancament del col·legi electoral per exercir el
dret a vot.
f) Forma d’acreditació dels electors.

Entre el dia de la convocatòria de les eleccions i el dia de la celebració de l’Assemblea General
Extraordinària Electoral hauran de transcórrer un mínim de 30 dies hàbils i un màxim de 60.

Article 45.- Simultàniament a l’acord de convocatòria de les eleccions, la Junta Directiva
disposarà la constitució de la Junta Electoral i de la Mesa Electoral, que seran elegides per sorteig
públic entre tots els socis i es compondran de tres membres titulars i tres suplents.
Els càrrecs de membre de la Junta Electoral i de la Mesa Electoral, son incompatibles amb la
condició de candidat o de familiar de candidat, tant per afinitat com per consanguinitat fins a un tercer
grau. Si es produeix aquesta incompatibilitat o concorre en el designat alguna circumstància plenament
justificativa de la impossibilitat d’exercir el càrrec, ha de ser substituït pels suplents elegits.
Dins dels dos dies següents a la seva designació o elecció, els components de la Junta electoral
i de la Mesa Electoral han de prendre possessió del càrrec i es constituiran formalment en el mateix
acte.

9

A l’acte de constitució de la Junta han d’elegir el President i ha d’actuar com a Secretari de la
Junta Electoral, amb veu però sense vot, el que ho sigui de l’entitat, i ha d’estendre Acta de totes les
reunions i els acords que prengui la Junta electoral, amb el vist-i-plau del President.
A l’acte de constitució de la Mesa, s’elegirà el President i el Secretari de la mesa.
La Junta electoral així constituïda ha de mantenir el seu mandat i les funcions fins a
l’acabament del procés electoral.
Article 46.- Son funcions de la Junta Electoral.
a) conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis respecte al cens o les llistes
electorals.
b) L’admissió o el refús de les candidatures i la seva proclamació.
c) Decidir, a instància de qualsevol soci o candidat, o per iniciativa pròpia,sobre qualsevol
incident que sorgeixi en el curs del procés electoral que pugui constituir una infracció o
desviació de la normativa electoral o pugui afectar als principis de publicitat, d’igualtat
d’oportunitats, de llibertat, de no discriminació i de secret de vot, que han de ser presents en
tot el procés electoral.
d) i , en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis o candidats en
qualsevol fase del procés electoral.
e) Publicar els resultats de les eleccions i fer les comunicacions oportunes, d’acord amb lo que
disposa l’Article 57 dels presents Estatuts.
Article 47.- Totes les reclamacions davant la Junta electoral han de fer-se en un termini màxim
de 3 dies després que s’hagi produït el fet objecte d’impugnació, i la resolució de la Junta, que serà
executiva,s’ha de dictar dins els tres dies següents. Contra els acords de la Junta Electoral pot
interposar-se recurs d’alçada davant el comitè jurisdiccional de la Federació Catalana de Patinatge.
Article 48.- Son funcions de la Mesa:
a) Presidir i controlar l’acte de les votacions amb els objectius de facilitarl’exercici del dret de
vot i vetllar per la màxima puresa del procés. Disposarà el nombre d’urnes que cal instal·lar,
repartir els censos entre diferents urnes, nomenar les persones que, per delegació de la Mesa,
siguin necessàries per a la realització de les votacions i l’escrutini i, en general, prendre totes
les mesures necessàries per al bon funcionament de les votacions.
b) Autoritzar als interventors que han de nomenar els candidats i lliurar les acreditacions.
c) Controlar la identificació dels electors i la comprovació de la seva condició.
d) Controlar l’emissió de vot i el dipòsit de les paperetes a les urnes.
e) Fer l’escrutini i el recompte dels resultats finals.
f) Resoldre amb immediatesa tots els incidents, consultes i problemes que sorgeixin en l’acte de
la votació.
g) Estendre acta del procés de votació, amb especificació del nombre de vots vàlids i vots nuls,
els resultats de les votacions, la descripció de qualsevol incidència, els acords presos per la
Mesa i les manifestacions que vulguin fer els candidats o els seus Interventors.
h) Publicar els resultats de les eleccions juntament amb la Junta Electoral.
Article 49.- Des de l’endemà de la constitució de la Junta Electoral s’han d’exposar,al domicili
de l’Entitat, i durant deu dies, les llistes dels socis amb dret a vot perquè pugui ser consultada pels
socis de l’Entitat.
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Les reclamacions dels socis per les omissions, rectificacions o inclusions indegudes de socis al
cens s’han de fer per escrit,adreçades a la Junta Electoral, dins el període d’exposició de les llistes.
Contra els acords de la Junta Electoral, es poden interposar els recursos que preveu l’Article 57 dels
presents Estatuts.
Dins els tres dies naturals següents a la finalització del termini d’exposició del cens electoral, la
Junta Electoral aprovarà la llista definitiva, que no es pot modificar en la resta del procés electoral.
Article 50.-Des de l’endemà que la Junta electoral aprovi el cens definitiu, i durant un període de
quinze dies, es presentaran les candidatures, que hauran de reunir els requisits següents:
a) Hauran de presentar-se tancades, per escrit en exemplar duplicat, dirigides a la Junta Electoral,
que hauran d’anar signades pels candidats com a prova de la seva acceptació i acompanyades
de la fotocopia del document nacional d’identitat.
b) Inclouran el nom dels socis candidats encapçalades pel candidat a President i com a mínim,
inclouran un nombre de candidats no inferior a cinc, i hauran d’estar promogudes per un mínim
de cent socis amb dret a vot. En cas de presentar-se a reelecció no caldrà signatures que
promoguin la candidatura.
c) Les signatures que subscriguin les candidatures, hauran d’estampar-se en els impresos oficials
que expedirà la Junta Electoral en els que hi constarà el nom,cognoms i número de soci i als
quals s’haurà d’adjuntar fotocòpia dels DNI. a fi i efecte de comprovar les signatures, i haurà
de constar-hi l’acceptació dels candidats.
d) Cap soci podrà subscriure més d’una candidatura, quedant invalidades les signatures que
incorrin en duplicitat.
Article 51.- Dins els tres dies següents a la finalització del termini per presentar candidatures, la
Junta electoral ha de comprovar que en els candidats presentats i en els socis que els donen suport, hi
concorren, respectivament, les condicions per ser elegibles i electors, i que han complert tots els
tràmits establerts als Estatuts per a aquesta fase del procés electoral. A continuació, la Junta Electoral
ha de proclamar les candidatures que poden participar en les eleccions i refusar les que no tinguin els
requisits necessaris.
Aquestes decisions s’han de fer constar a l’acta de la Junta Electoral i es notificaran per escrit
als candidats que encapçalin cada candidatura. En cas de que la Junta refusi alguna candidatura o algun
candidat o candidats que l’integren, ha d’indicar-ne els motius.
Article 52.- La Junta Electoral ha de trametre una certificació de l’acta de proclamació de les
candidatures a la Junta Directiva, o a la Comissió Gestora, si procedís, dins dels dos dies següents a la
seva proclamació, i les candidatures proclamades seran exposades a la taula d’anuncis de l’Entitat i es
lliurarà copia de l’Acta als interessats que en faran recepció.
Article 53.- Si només es presentés o restés vàlida una única candidatura, la Junta Electoral ha
de procedir directament a la proclamació dels seus components com a elegits per la Junta Directiva de
l’Entitat.
Si no es presentés cap candidatura o no fos vàlida cap de les presentades, la Junta Electoral ho
ha de comunicar a la Junta Directiva o, si procedeix a la Comissió Gestora del Club, que haurà de
convocar noves eleccions en un termini de trenta dies naturals.
Article 54.- A partir del dia següent de la proclamació de les candidatures, quedarà oberta la
campanya electoral pels respectius candidats, fins al dia anterior a la vigília de les eleccions.
Els candidats podran fer els actes de promoció o propaganda de la seva candidatura que creguin
convenients, i la Junta Electoral resoldrà totes les sol·licituds i reclamacions que puguin presentar-se
durant la campanya electoral, i adoptarà les mesures que cregui necessàries per mantenir la igualtat
d’oportunitats dels candidats o per impedir situacions abusives o incorrectes.
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Article 55.- Tots els incidents, com reclamacions o impugnacions, que produeixin els candidats,
els seus interventors o els socis electors durant l’acte de les votacions, els ha de resoldre la Mesa
Electoral, i els seus acords són immediatament executius, sense que s’interrompi ni es pugui suspendre
per aquesta causa l’acte de les votacions i sens perjudici dels recursos establerts en l’Article 47 dels
presents Estatuts.
Article 56.- El temps de votació serà com a mínim de vuit hores.
La votació es farà mitjançant la papereta oficial.
Finalitzat el temps de la votació, la Mesa electoral disposarà la realització de l’escrutini i el
recompte de vots i farà el resum final dels resultats, que inclourà el total dels votants, els vots vàlids
que hagi obtingut cadascuna de les candidatures i els vots anul·lats o en blanc. Tot i això es reflectirà
en l’acta que estendrà la Mesa, d’acord amb el que disposa l’Article 48g.
Article 57.- Immediatament després de finalitzar l’escrutini la Junta Electoral farà la
proclamació de la candidatura elegida.
La candidatura que hagi obtingut la majoria de vots vàlids serà proclamada guanyadora.
Si es produís empat entre les dues o mes candidatures que hagin obtingut més vots, s’hauran de
repetir les votacions al setè dia següent, al mateix lloc i hora, entre els empatats.
L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora es comunicarà mitjançant certificació, en
els tres dies següents, a la Junta Directiva de l’Entitat, Federació Catalana de Patinatge, Registre
d’Entitats Esportives de la Generalitat, demés candidatures oponents i es publicarà al tauler d’anuncis
del Club.
Contra l’acte de proclamació de la candidatura guanyadora es podran interposar els recursos
establerts en l’article 47..
Els candidats elegits prendran possessió dins els tres dies següents a comptar des de la data de
l’elecció.
Article 58.- Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades o si la
dimissió, renúncia o el cessament dels components de la Junta Directiva es produeix de forma
simultània i generalitzada, i afecta més del 50 per cent dels components, incloent-hi el President, es
constituirà una Comissió Gestora, la composició de la qual ha de ser d’un mínim de 5 membres La
designació dels components de la Comissió Gestora es farà d’entra els socis més antics de la Comissió
Consultiva, i en serà President el que tingui més edat.
La Comissió Gestora convocarà eleccions per proveir els càrrecs de la Junta Directiva, que ha
de ser en el termini màxim de tres mesos des que s’hagi pres possessió dels càrrecs.
La Comissió Gestora exercirà totes les facultats de govern, administració i representació que
corresponen a la Junta Directiva, d’acord amb els Estatuts, si bé ha de
limitar les funcions i decisions necessàries al manteniment de les activitats normals del club i la
protecció dels seus interessos.
Article 59.- No procedirà proveir les vacants ni nomenar la Comissió Gestora en el supòsit de
que la dimissió, renúncia o cessament dels components de la Junta Directiva es produeixi per la decisió
dels cessants de presentar-se a unes properes eleccions quan hagin estat convocades. En aquest supòsit,
si resten a la Junta un mínim del terç dels seus membres, la Junta es mantindrà amb aquests
components i amb plena capacitat durant el període de transició del procés electoral.
Si resta vacant el càrrec de President, exercirà les seves funcions els vicepresidents en el seu
ordre.
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Article 60.- Tindran dret a vot, tots els socis majors d’edat, donats d’alta a l’Entitat almenys
amb sis mesos d’antelació a la data de convocatòria, no tenir suspesa la condició de soci i no s’admetrà
delegació o representació de cap mena per a l’exercici del dret de vot.
Seran requisits necessaris i imprescindibles per ser elegibles:
a) ser socis major d’edat, amb una antiguitat mínima d’un any, i que estiguin en ple ús dels drets
civils.
b) no estar subjectes a sanció que inhabiliti per a desenvolupar càrrecs directius.
c) no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el temps de
presentació de les candidatures.
DEL VOT DE CENSURA
Article 61 – Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el President de l’Entitat, caldrà
que ho demani per escrit motivat la majoria dels membres de la mateixa Junta o, com a mínim el
20% dels socis de l’entitat amb la signatura i els requisits necessaris per a la identificació dels
socis.
Un cop presentada la sol·licitud de vot de censura s’ha de constituir, dins els 10 dies següents
una mesa de 5 persones formada per dos membres de la Junta Directiva, designats per aquesta, els
dos primers socis signats de la sol·licitud i el soci mes antic que serà el president.
Un cop comprovada l’adequació de la sol·licitud als requisits indicats al punt primer, la Junta
Directiva ha de convocar l’acte de votació, que s’haurà de celebrar en un termini no inferior a 10
dies ni superior a 20. La convocatòria s’haurà d’ajustar a les condicions estatuàries per a la
convocatòria d’Assemblea.
El vot de censura només es podrà acordar pels 2/3 d’assistents a l’assemblea, els quals hauran
de representar, com a mínim, el 20% dels socis de l’entitat amb dret a vot..
Un cop acordat el vot de censura, el President cessarà automàticament dels seu càrrec i quedarà
constituïda la Junta Gestora que haurà de convocar eleccions d’acord amb el que preveuen els
presents Estatuts.
En el cas que no prosperi el vot de censura, no es podrà plantejar de nou pels mateixos motius
fins transcorregut el termini d’un any, comptat des de la realització de l’assemblea en la qual es va
acordar la denegació.

CAPITOL IV
DE L’EMBLEMA I UNIFORME DE L’ENTITAT
Article 62.- Es distintiu de l’Entitat, l’emblema en el centre del qual hi figura un patí flanquejat
per dos estics encreuats, tenint de fons cinc llistes diagonals vermelles i sis de blanques, i a la part
inferior l’escut de la Ciutat de Vic. Anirà acompanyat del nom i la data de l’any de fundació 1951.
Article 63.- Els jugadors o representants esportius de l’Entitat, portaran, excepte en casos
justificats, l’uniforma identificatiu del Club. Els colors bàsics del 1er. equipament esportiu seran el
blanc i el vermell.
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REGIM DOCUMENTAL
Article 64.- El règim documental i comptable de l’Entitat constarà dels següents llibres: de
socis, d’actes, de comptabilitat i dels balanços i comptes de pèrdues i guanys.
Article 65.- En el Llibre de Registre de socis, que serà numerat hi constarà mitjançant el fitxer
escaient o instrument idoni, la data d’ingrés, el nom, cognoms, domicili i DNI dels associats.
Article 66.- En el Llibre d’Actes es consignaran les reunions de l’Assemblea General i de la
Junta Directiva, amb indicació de la data, el número d’assistents a les reunions, els assumptes
tractats i els acord presos. Les actes han de ser subscrites pel President i el Secretari de l’Entitat.
Article 67.- Els Llibres de Comptabilitat s’adequaran a la legislació vigent.
Article 68.- El balanç i compte de pèrdues i guanys i la memòria econòmica, s’hauran de
formalitzar durant el primer quadrimestre següent a l’acabament de l’exercici.

REGIM ECONOMIC I COMPTABLE
Article 68.- El Club Patí Vic tindrà un patrimoni i una activitat econòmica pròpia, encaminats a
la consecució de les seves finalitats socials, podent exercir activitats de caràcter industrial, comercial,
professional o de servei, sempre que els possibles rendiments d’aquestes activitats s’apliquin
íntegrament a la conservació i acompliment del seu objectiu social, sense que per cap raó es puguin
repartir beneficis entre els seus associats.
Article 69.- L’exercici social, conclourà a tot efecte a 30 de juny de cada any, data en que es
tancaran els comptes i es formalitzarà el balanç i el pressupost per al proper exercici.
Article 70.- El règim econòmic de l’entitat, es guiarà pel sistema de pressupostos anuals, en els
que hi figuraran ingressos i despeses classificats per capítols i conceptes.
Article 71.- Dins dels quatre primers mesos de cada exercici, la Junta Directiva del Club Patí
Vic, presentarà a l’Assemblea General Ordinària el balanç corresponent a l’exercici anterior, d’acord
amb lo previst en l’article 21 dels presents Estatuts per a l’aprovació de comptes i pressupostos.
Els balanços i pressupostos de l’exercici corresponent de l’entitat, hauran d’estar a disposició
dels socis per al seu examen deu dies abans de la data de celebració de la citada Assemblea General.
Article 72.- Constituiran ingressos de l’Entitat els següents:
a) L’import de la venda de títols emesos per l’Entitat.
b) Les quotes d’entrada de socis numeraris.
c) Les quotes de manteniment dels socis.
d) Les derrames establertes per l’Assemblea General.
e) Quotes extraordinàries aprovades en Assemblea General.
f) Les quantitats excedents de l’organització de festivals, proves i concursos.
g) El taquillatge dels partits i activitats en els que n’hi hagués.
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h)
i)
j)
k)
l)

Préstecs i Crèdits.
Subvencions i ajuts
Les herències, llegats o donacions que li atorguin.
Els fruits, rendes i interessos de béns patrimonials.
Els drets d’ús o suplerts de que impliquin la utilització de les instal·lacions que
reglamentàriament s’acordin.
m) Els ingressos publicitaris.
n) Qualsevol altre ingrés lícit de naturalesa anàloga.
Article 73.- La Junta Directiva té les facultats de disposició econòmica de l’Entitat. Pot
disposar dels fons socials en els límits del total de despeses previstes en el pressupost anual
degudament aprovat per l’Assemblea, amb una variació màxima d’un 20 per cent. Per comprometre o
realitzar despeses que excedeixin en més d’un 20 per cent de l’import autoritzat al pressupost s’ha de
convocar Assemblea general per tal que autoritzi el pressupost complementari.
Les disposicions de fons s’autoritzaran per la signatura de la persona o persones en que delegui
o designi la Junta Directiva.
Article 74.- L’Assemblea General només pot autoritzar en forma general a la Junta Directiva
per a l’adquisició, el gravamen i l’alineació de bens immobles o acceptar diners en crèdit o préstec
durant l’exercici, fins a un import conjunt que no excedeixi del 20 per cent del pressupost
d’ingressos..
Article 75.- L’alineació o gravamen de bens immobles i la obtenció de préstecs que superin en
quantia el 20 % del pressupost ordinari s’ha de tractar en Assemblea General i ho han d’aprovar les 2/3
parts dels assistents.

CAPITOL VI
REGIM DISCIPLINARI
Article 76.- El règim disciplinari vindrà determinat pel reglament de règim interior, aprovat per
la Junta Directiva i ratificat per l’Assemblea General, s’establirà 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 la Llei de l’Esport vigent.

CAPITOL VII
REGIM EXECUTIU
Article 77.- De conformitat amb l’establert en l’article 3 dels presents Estatuts, l’entitat podrà
fomentar disciplines esportives i organitzar actes cívics i culturals que consideri oportuns.
D’acord amb el que determinen els presents Estatuts, cada disciplina podrà estar a càrrec d’un
Directiu-Delegat, que serà designat per la Junta Directiva, el qual traslladarà totes les resolucions i
qüestions de la seva activitat a la Junta.
Aquest podrà nomenar i fer-se ajudar per al desenvolupament de la seva tasca, de les persones
que cregui més idònies, prèvia aprovació de la Junta Directiva.
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CAPITOL VIII
DELS TITOLS EMESOS PER L’ENTITAT
Article 78.- Les característiques dels títols que emeti l’Entitat, seran les següents:
a) Els títols seran nominatius.
b) Els títols s’inscriuran en un Llibre-Registre que a aquest efecte portarà l’Entitat en el que
s’anotaran les successives transferències, tal com estableixen els presents Estatuts.
c) En els títols hi constarà el valor nominal i la data d’emissió..
d) Els títols seran transferibles en les condicions que reglamentàriament estableixi la Junta
Directiva.
f) L’emissió es farà a proposta de la Junta Directiva.
Article 79.- Els títols socials emesos per l’Entitat i que estiguin disponibles, es podran adquirir
fins el límit fixat i aprovat per l’Assemblea General de Socis, al preu per ella estipulat a proposta de la
Junta Directiva.
Les condicions de pagament de l’import del
títol, seran fixades per la Junta Directiva. L’adquirent del títol quedarà subjecte als deures, drets i
obligacions establerts

pels vigents Estatuts, havent de satisfer les consegüents quotes reglamentàries aprovades en Assemblea
General a proposta de la Junta Directiva.
Els títols socials s’entregaran quan se n’hagi satisfet l’import total.
Article 80.- Per les transferències de títols socials de l’Entitat, aquesta percebrà una taxa del 10
per cent sobre el valor actualitzat de cotització.
De realitzar-se la transmissió a beneficiaris directes, l’Entitat no percebrà quantitat de cap
mena, tampoc la percebrà en el cas de que un soci numerari accedeixi a soci titular.
Les transferències o vendes de títols, hauran de formalitzar-se a través de l’Entitat, el Club
tindrà prioritat en totes les transaccions, podent adquirir els títols, anular o parar les transaccions quan
així ho aconsellin els interessos de l’Entitat.
En qualsevol cas l’adquirent haurà de complir les condicions per ser soci segons el previst a
l’article 7é.
Article 81.- Quan l’Entitat disposi de títols socials, tindran prioritat d’adquisició els socis o
beneficiaris de més antiguitat. Per als beneficiaris, l’antiguitat vindrà determinada per la del soci titular
o numerari.
Article 82.- Els títols propietat de socis donats de baixa per impagament de les quotes, seran
amortitzats un cop la quantia impagada sigui igual o superior al de l’import del títol vigent en aquell
moment, que es fixat per l’Assemblea.
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CAPITOL IX
DELS PREMIS I DISTINCIONS CONCEDITS PER L’ENTITAT
Article 83.- Per tal de premiar i distingir actuacions significatives i de mèrit en pro de l’Entitat,
es procedirà a la creació de les següents distincions que es podran concedir facultativament a títol
personal o col.lectiu.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Títol de Soci d’Honor amb insígnia d’or i brillants
Medalla d’or amb insígnia d’or.
Insígnia d’or
Insígnia de plata
Diploma d’Honor
Atorgament del Premi “Nadal”, amb periodicitat bianual, per distingir i premiar
l’activitat de socis de l’Entitat.

Article 84.- SOCI d’HONOR, és la distinció de més categoria atorgada per l’Entitat.
a) Es concedirà a les persones que per significativa i excepcional actuació en favor de l’Entitat,
s’hagin fet mereixedores del més gran reconeixement per part d’aquesta.
b) Serà promoguda la seva concessió, a proposta de la Junta Directiva, per un mínim de 30
socis amb dret a vot o per la Comissió Consultiva.
c) La proposta serà estudiada per la Comissió Consultiva i presentada de ser acceptada la
proposta per la Junta Directiva a la primera Assemblea General que se celebri per la seva aprovació.
Article 85.- La condició de SOCI D’HONOR, implica el gaudi dels mateixos drets que
qualsevol soci ordinari de l’Entitat, però eximeix de qualsevol càrrega econòmica. Garanteix finalment
un lloc preferent en tots aquells actes organitzats per l’Entitat. El títol de Soci d’Honor serà en tot
moment personal i intransferible.
Article 86.- MEDALLA D’OR, es concedirà a les persones que pels seus bons afers en pro de
l’Entitat, se’n facin mereixedores, seguint-se la mateixa normativa de l’article 84, b) c) per la seva
concessió.
Article 87.- INSIGNIA D’OR, serà concedida a proposta de la Junta Directiva a les persones
que al seu parer se’n facin mereixedores i també als socis que arribin a una antiguitat de 50 anys a
l’Entitat, i als esportistes sèniors que guanyin algun títol estatal o internacional per primera vegada
lluint els colors del Club.
Article 88.- INSIGNIA DE PLATA, serà concedida a proposta de la Junta Directiva als
esportistes júniors i juvenils del Club guanyadors per primera vegada de títols estatals o internacionals
i a les persones que al seu parer se’n facin mereixedores i també als socis que arribin a una antiguitat
de 25 anys de permanència a l’Entitat.
Article 89.- DIPLOMA D’HONOR, es concedirà a proposta de la Junta Directiva a les Entitats
o col·lectius, la labor dels quals els faci mereixedors d’un reconeixement notori.
Article 90.-El Secretari de l’Entitat, portarà un Llibre-Registre on constaran totes les dades
referents a les insígnies o distincions concedides.
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CAPITOL X

COMISSIO CONSULTIVA
Article 91.- En el si del Club Patí Vic i amb caràcter autònom, es crearà i estructurarà una
Comissió Consultiva formada per un mínim de 5 membres i estarà integrada pels expresidents de
l’Entitat que siguin socis i que hagin finalitzat el seu mandat natural, per socis honorífics i també per
aquells altres socis que pel seu demostrat interès i havent fet mèrits suficients siguin proposats per la
Junta Directiva. La seva composició serà comunicada a l’Assemblea General. El càrrec de membre de
la Comissió Consultiva és incompatible amb el de la Junta Directiva de l’Entitat.
Article 92.-La Comissió Consultiva, té les següents funcions:
a) assessorar a la Junta Directiva de l’Entitat en tots els assumptes en que li sigui requerida
opinió.
b) Donar la seva preceptiva opinió i dictament sobre l’atorgament de distincions i diplomes de
l’Entitat,seguint el que s’exposa en l’article 84 dels presents Estatuts.
c) Les demes funcions previstes en els presents Estatuts.
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CAPITOL XI
REFORMA DELS ESTATUTS
Article 93.-Els Estatuts poden ser modificats o reformats per acord de l’Assemblea General
convocada a l’efecte mitjançant votació favorable de les 2/3 parts dels socis assistents amb dret de vot

CAPITOL XII
DISSOLUCIO I LIQUIDACIO

.

Article 94.- El Club Patí Vic es dissoldrà per les següents causes:
a) Per acord de l’Assemblea General Extraordinària celebrada i convocada
expressament amb aquesta finalitat, amb el vot favorable de la majoria de 2/3 dels
socis assistents, sempre que l’esmentada majoria representi la majoria del total dels
socis amb dret a vot de l’Entitat.
b) Quan el nombre de socis de l’Entitat sigui inferior al cent.
c) Per Sentència judicial.
d) I per les demés causes que determinin les Lleis.

Article 95.-Acordada la dissolució de l’Entitat, es constituirà una Comissió Liquidadora
composta per la Junta Directiva, la Comissió Consultiva i un mínim de cinc altres socis de l’Entitat.
Article 96.-Dissolta l’Entitat, els trofeus i arxius passaran a mans de l’Ajuntament de la ciutat i
el seu patrimoni net un cop feta la liquidació escaient es lliurarà a les Germanetes de la Caritat i a
l’assemblea local de Càrites a parts iguals
Article 97.-Dita dissolució es comunicarà a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat
de Catalunya.
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