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Modificació dels Estatuts que regeixen el Club de Tir Olímpic 
de Cambrils, aprovats per l’Assemblea General de l’entitat en 
data 14 de desembre de 1992, amb la finalitat d’adequar-los a 
la legislació vigent. 
 
 
Modificació de l’article 5:  
 
ARTICLE 5.- El funcionament de l’entitat esportiva es regeix per 
principis democràtics i representatius, residint la sobirania plena en 
l’Assemblea General. 

 
L’entitat es regeix pel present Estatut, pel reglaments interns 

de desplegament i acords degudament aprovats pels òrgans de 
govern de l’entitat, per la Llei 1/2000, de 31 de Juliol, per la qual 
s’aprova el Text Únic de la Llei de l’Esport, pel Decret 145/1991, de 
17 de juny, per la qual es regula la constitució, les classes i el 
Registre de clubs i associacions esportius, i d’aprovació del reglament 
del seu règim i funcionament intern, pel Decret 96/1995, de 24 de 
març, de modificació parcial del Decret 145/1991, de 17 de juny, i 
subsidiàriament per les normes reguladores de la Federació catalana 
a la qual hi està afiliada per la seva modalitat principal. 
 
 
Modificació de l’apartat segon, quart, cinquè, sisè de l’article 6 
així com incorporació de l’apartat setè en l’esmentat article: 
 
ARTICLE 6.2.- L’expedient d’ingrés d’un soci en el Club consistirà 
bàsicament en un escrit de sol·licitud en que figurin el desig de 
pertànyer a l’entitat les dades personals i la declaració expressa que 
l’interessat es compromet a complir les obligacions que imposa la 
legislació aplicable a l’entitat, els Estatuts socials, els reglaments 
interns i acords adoptats vàlidament pels òrgans de govern de 
l’entitat.  
 
ARTICLE 6.4. La condició de soci es perd: 
 

1.- Per voluntat pròpia comunicada formalment per escrit a la 
Junta Directiva. 

 
 2.- Per acord de la Junta Directiva basat en faltes de caràcter 
molt greu, amb audiència prèvia a l’interessat, mitjançant expedient 
disciplinari. 
 
 3.- Per impagament de les quotes ordinàries, extraordinàries i 
derrames aprovades en els pressupostos i pels òrgans de 
representació i govern, conforme a la seva classe de Soci. 
 



ARTICLE 6.5.- Els drets dels Socis d’Honor, Numeraris i Aspirants 
són: 
 a) Lliure accés a tots els llocs on el Club organitza o celebri 
actes, competicions o festivals, siguin instal·lacions pròpies o no, 
excepte quan per causes d’importància es decideixi mitjançant la 
junta Directiva, establir una quota o una entrada per a casos 
determinats. 
 
 b) Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i 
culturals del Club atenent-se a les normes, reglament i disciplines 
establertes per a elles. 
 
ARTICLE 6.6.- Els Socis Numeraris tindran dret a: 
 

1.- Participar en veu i vot en l’Assemblea General. 
  

2.- Ser electors i elegibles pels òrgans de representació i 
Govern del Club. 
 
ARTICLE 6.7.- Els deures dels Socis són: 
 

1.- 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.  
 

2.- Abonar puntualment de les quotes ordinàries, 
extraordinàries i derrames aprovades en els pressupostos i pels 
òrgans de representació i govern, conforme a la seva classe de Soci.  

 
 3.- Contribuir en el compliment de les activitats de l’entitat, 
tant esportives, com de participació en els Òrgans directius, 
consultius o de govern, quan escaigui. 
 
 4.- Comportar-se en tot moment amb la correcció que l’esport i 
la bona convivència exigeixen, respectant especialment les normes de 
seguretat en l’ús de les armes, evitant la seva exhibició i manipulació 
fora dels llocs establerts. 
 
 5.- Fer un ús correcte de les instal·lacions del Club evitant actes 
que les deteriorin, responsabilitzant-se davant d’ella dels danys 
ocasionats pel mal ús de les mateixes, bé pel propi Soci, o bé pels 
seus acompanyants, familiars o visitants per ell recomanats. 
 
 6.- Facilitar el domicili pel lliurament de les comunicacions de 
l’Entitat i notificar els canvis d’aquesta adreça. 
 
 



Modificació de l’apartat quart de l’article 7, així com 
incorporació del punt j) a l’apartat cinquè de l’esmentat 
article: 
 
ARTICLE 7.4.- Les Assemblees Generals poden ser ordinàries o 
extraordinàries. És ordinària l’assemblea que preceptivament ha de 
tenir el Club un cop a l’any per conèixer i decidir sobre qualsevol 
matèria de la seva competència però com a mínim de les següents 
matèries: 1) Informe a memòria de les activitats de l’exercici vençut, 
2) Liquidació de l’exercici econòmic vençut amb el tancament del 
balanç i compte de resultats, 3) Pressupost de l’exercici econòmic 
següent. Són extraordinàries la resta de les assemblees que es 
convoquin durant l’any. 
 
ARTICLE. 7.5. j) Precs i qüestions 
 
 
Modificació de l’article 8: 
 
ARTICLE 8.1.- La convocatòria de les assemblees, tant ordinàries 
com extraordinàries s’han de fer per acord de la Junta Directiva, a 
iniciativa pròpia o a petició dels socis. En aquest últim supòsit, 
sempre que el tema proposat per a la seva deliberació no es refereixi 
a una qüestió ja tractada i resolta per l’òrgan assembleari mateix en 
els últims 6 mesos anteriors a la data de la sol·licitud, es tindrà 
l’obligació de fer la convocatòria si ho demanen un mínim d’un 10% 
del socis numeraris. Des del dia en que la Junta Directiva rebi la 
sol·licitud en forma dels socis que demanin la realització d’una 
assemblea i la seva convocatòria no poden transcórrer més de 30 
dies.  
 
ARTICLE 8.2.- Entre la convocatòria de l’assemblea i la seva 
realització ha de transcórrer un mínim de 15 dies naturals i un màxim 
de 60 dies naturals. 
 
ARTICLE 8.3.- L’assemblea ordinària és preceptiva i ha de celebrar-
se necessàriament dins el quatre mesos naturals següents a la 
finalització de l’exercici.  
 
ARTICLE 8.4.-  Les convocatòries han d’indicar la data, l’hora i el lloc 
de realització de l’assemblea, i l’ordre del dia en la qual hi hauran de 
contar totes les matèries que es tractaran a l’assemblea. La 
informació sobre les matèries objecte de l’assemblea es posaran a la 
disposició dels socis a la secretaria de l’Entitat durant els 10 dies 
naturals anteriors a la celebració de la mateixa. 
 



ARTICLE 8.5.- Les convocatòries s’han de publicar en un diari 
d’àmplia difusió a la població de Cambrils, o per tramesa directa a 
tots els socis. 
 
ARTICLE 8.6.- L’assemblea serà presidida per una mesa integrada 
pel President i la resta de components de la Junta Directiva. Actuarà 
com a secretari, el que ho sigui de la Junta Directiva o el seu 
substitut, el qual ha d’aixecar acta de la reunió. 
 
ARTICLE 8.7.- L’assemblea, es considera vàlidament constituïda en 
primera convocatòria quan hi assisteixen la meitat dels socis 
convocats. En segona convocatòria és vàlidament constituïda 
qualsevol que sigui el nombre d’assistents. Entre la primera 
convocatòria i la segona ha de transcórrer 30 minuts. 
 
ARTICLE 8.8.- Els acords s’han de prendre per majoria dels presents 
en el moment de la decisió o votació, excepte en aquelles matèries 
en què els Estatuts de l’Entitat hagin previst una majoria qualificada. 
 
ARTICLE 8.9.- L’Acta es pot aprovar en la mateixa assemblea o en 
la següent que es realitzi. L’Acta haurà d’estar signada pel President i 
pel Secretari. 
 
 
Modificació dels apartats segon, setè i vuitè de l’article 9: 
 
ARTICLE 9.2.- La Junta Directiva estarà integrada per socis 
numeraris majors de 18 anys que no tinguin suspesa la condició de 
soci, amb un nombre de membres no inferior a 5 i no superior a 21, 
els càrrecs de que estarà compost són president, vice-president, 
tresorer i secretari, sent considerats la resta de components com a 
vocals. 
 
ARTICLE 9.7.- Les competències de la Junta Directiva abasten totes 
les matèries i qüestions que exigeixin les funcions executives, 
directives, administratives i d e gestió que té encomanades, llevat de 
les que estiguin expressament reservades a l’assemblea General. De 
forma especial és competència de la Junta Directiva, l’admissió, 
suspensió o pèrdua de la qualitat de soci, la convocatòria de les 
assemblees, la convocatòria d’eleccions per proveir els càrrecs de la 
Junta Directiva, i la presentació a l’assemblea general ordinària, en 
finalitzar l’exercici de l’informe o la memòria sobre les activitats del 
Club, de la liquidació de l’exercici econòmic amb el balanç i el compte 
de resultats, i el pressupost i la programació per a l’exercici següent. 
 
ARTICLE 9.8.- L’elecció dels membres de la Junta Directiva es 
realitzarà mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre els 
socis amb dret a vot, per un període de 4 anys naturals. Tots els 



càrrecs són reelegibles sense limitació temporal i la seva renovació és 
total. Els membres de la Junta Directiva són responsables de la seva 
actuació davant l’Assemblea General. En cap cas poden tenir 
compensació econòmica.  

 
La convocatòria de la Junta Directiva és atribució del President. 

Almenys s’ha de realitzar una convocatòria per trimestre. Pot ser 
convocada per iniciativa pròpia del President o per petició d’un terç 
dels membres de la Junta Directiva, en aquest cas s’haurà de 
realitzar dins els 7 dies següents a la seva petició. En el cas de que el 
President no la convoqui, pot convocar-la el membre de la Junta de 
més edat dels sol·licitants. Restarà vàlidament constituïda quan hi 
siguin presents, almenys, la meitat dels membres que la componen. 
Els acords de la Junta Directiva s’adoptaran per majoria simple dels 
membres presents. 

 
Correspon al Secretari aixecar acta de les reunions de la Junta 

Directiva, i les ha d’arxivar o transcriure al llibre corresponent, amb la 
signatura i el vist-i-plau del president o el membre que el 
substitueixi. Qualsevol membre de la Junta Directiva pot exigir que 
quedi reflectit a l’acta el vot en contra que puguin emetre contra una 
decisió o un acord i la seva explicació de vot de forma succinta. 
 
 
Modificació de l’article 24: 
 
ARTICLE 24.- La realització de les eleccions s’ha de dur a terme en 
un mínim de 7 dies i un màxim de 15 dies després de la proclamació 
de les candidatures. 
 
 
Modificació de l’article 29: 
 
ARTICLE 29.-  En cas de dimissió, renúncia o el cessament del 
President, exercirà les seves funcions el vice-president. En cas 
d’absència d’aquest, exercirà aquestes funcions el membre de la 
Junta Directiva amb més antiguitat com a soci de l’Entitat.  
 
 
Modificació de l’article 30: 
 
ARTICLE 30.- En el cas d’existir vacants a la Junta Directiva perquè 
no s’hagin proveït la totalitat dels càrrecs o pel cessament o 
suspensió d’algun dels seus membres, sempre i quan no afecti al 
càrrec de President, la provisió transitòria de les vacants es realitzarà 
d’acord amb el disposat en l’art. 36.1 del present Estatut i les 
disposicions reglamentàries que el desenvolupin.  
 



 
Modificació de l’article 31: 
 
ARTICLE 31.- Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el 
president de l’entitat, la totalitat de la seva Junta o de qualsevol dels 
seus membres, caldrà que ho demani per escrit motivat, amb la 
signatura i els requisits necessaris per a la identificació dels socis, la 
majoria dels membres de la mateixa Junta o, com a mínim el 20% 
dels socis de l’Entitat.  
 
 
Modificació de l’article 33: 
 
ARTICLE 33.- Un cop comprovada l’adequació de la sol·licitud als 
requisits assenyalats en l’article 31 dels presents Estatuts per la 
mesa, en un termini màxim dels 10 dies següents a la seva 
constitució, la Junta Directiva ha de convocar l’acte de la votació. La 
votació es realitzarà durant una assemblea general, convocada 
d’acord amb l’art. 8, en la qual tindran veu els representants dels 
sol·licitants del vot de censura i els censurats. L’assemblea General 
ha de tenir lloc en un termini no inferior a 10 dies ni superior a 20, 
després de finalitzada la comprovació de l’adequació de la sol·licitud 
per part de la mesa. 
 
 
Modificació de l’article 34: 
 
ARTICLE 34.- L’acte de la votació ha de ser controlat per la mesa 
designada, havent de resoldre tots els incidents i reclamacions que 
s’hi puguin produir, sent els seus acords immediatament executius i 
sense que s’interrompi ni pugui suspendre’s per aquesta causa la 
votació. Un cop finalitzada la votació, la mesa ha de disposar la 
realització de l’escrutini i el recompte de vots i fer un resum final dels 
resultats, que haurà d’incloure el total dels votants, els vots vàlids 
obtinguts i els vots anul·lats o en blanc. Tot això s’ha de reflectir en 
una Acta que ha d’estendre la mesa. 
 
 
Modificació de l’article 35: 
 
ARTICLE 35.- 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 hi participi, com a mínim, un 25% dels 
membres de ple dret del Club. En cas de no prosperar 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 se’n va acordar la denegació.  
 



 
Modificació de l’article 36: 
 
ARTICLE 36.1.-La provisió transitòria dels càrrecs vacants es 
realitzarà d’acord amb el següents paràmetres: 
 

a) En el cas de que el vot de censura afecti únicament el càrrec de 
President, exercirà les seves funcions el vice-president, i en el 
seu defecte el membre de la Junta Directiva més antic com a 
soci de l’Entitat. 

 
b) En el cas de que el vot de censura afecti a menys del 50% dels 

components de la Junta Directiva, incloent el càrrec de 
President, correspondrà al vice-president o el membre de la 
Junta Directiva més antic com a soci de l’Entitat que ocupi la 
vacant del càrrec de President, la provisió transitòria de 
vacants, decisió que haurà de ser ratificada en la primera 
assemblea general que es realitzi.  

 
c) En el cas de que el vot de censura afecti a menys del 75% dels 

membres de la Junta Directiva, excloent el càrrec de President, 
li correspondrà al mateix la provisió transitòria de vacants, 
decisió que haurà de ser ratificada en la primera assemblea 
general que es realitzi. 

 
d) En cas de que la Junta Directiva resti constituïda per menys de 

5 persones i en la resta de supòsits no regulats en el present 
article, s’haurà de constituir una Comissió Gestora amb la 
finalitat de convocar eleccions per proveir els càrrecs de la 
Junta Directiva, la qual cosa s’ha de realitzar en el termini 
màxim de tres mesos des que hagin pres possessió dels 
càrrecs. 

 
2.- Els càrrecs vacants proveïts mitjançant aquest procediment 

tenen caràcter de transitoris, i també els designats per ocupar-los, 
només pel temps que resti del mandat al càrrec i sense que la 
designació alteri el temps natural dels mandats previstos en el 
present Estatut. 
 
 
Modificació de l’apartat primer de l’article 37: 
 
Article 37. 1.- El patrimoni fundacional de l’entitat resta integrat per 
les aportacions inicials dels socis fundadors, i és de 961’62 €. 
Igualment, s’incorporen al patrimoni fundacional els béns immobles 
següents: SON BENS MUNICIPALS. 
 
 



Modificació de l’article 41: 
 
ARTICLE 41.- L’exercici de la potestat disciplinària correspon: 
 
a) A la Junta Directiva. 
 
b) Als Jutges o Àrbitres durant el desenvolupament d’un joc o 
competició de caire intern associatiu, amb subjecció a les regles 
establertes a les disposicions de cada modalitat esportiva o a les 
específiques aprovades per a la competició de què es tracti. 
 
 
Modificació de l’article 42: 
 
ARTICLE 42.- La potestat disciplinaria s’exercirà d’acord amb 
l’establert en el Reglament de Règim Intern del Club, en el qual es 
determinarà un sistema tipificat de sancions amb una diferenciació 
del seu caràcter lleu, greu o molt greu, un sistema de sancions 
proporcionals a les infraccions previstes, la determinació de les 
causes modificatives de la responsabilitat i els requisits d’extinció  i 
prescripció d’aquesta, els procediments disciplinaris de tramitació i 
imposició de sancions, i un sistema de recursos contra les resolucions 
dictades en exercici de la potestat disciplinària. 
 


