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canvi de denominacióde I'andga Seccióde luluntarynde IAgrupació Cultural RecredtfiaCan
i es denominá
Aqu¡jstasscclóva ser t'undadaeLse¡er¡brede mil nou-centsseixanta-tres,
5e11¿r¿r.
Grup Excursionístc! Can Sellaris, i 1a secció d'espeleologia es va denominar Gnrp
denoúina¡-se
d'Avencsi CoNes(GEAC)i, perpeticiódelsseussocis,passáa
cl ExplorLtcí¡¿ns
Unió MuntanvencaEramDrunváen datatresde desembrede mil nou-cenlsseixanta-nou.
Fonnadaper pe¡sonesfisiques. amb persoüalitatjuridica própia i capacitatd'obrar,té com a
i la p¡áctica continuadade l'activitat fisica i
objecliu principal el foment,e I d esenvolupament
esponiva,així com cultural i de lleu¡e,totessensefinalitat de lucre.
['acti!itat csDortivaDrinciDalde l'enlitat és de carácterfederat.
Article 2
La llongua de la Unió MuntanyencaEramprunydés el catalá.Es podrá emprar,personalmento
socialment,qualsevolaltra lle¡lgua.
-A.rticle3
El domicili social s'eslableixa la localitatde Gavá(Barcelona),¡ambla de SalvadorLluch. 4, 1r.
pis
En casde va¡iacióes comunicaráals ¡egistrcspertinents.
-A.rticle,l
La Unió Muntanyenca Eramp ¡nyd tó com a principal modalitat o discipljna csportiva
l'excursio¡risme,i s'ahliaráa la Federaciód'EntitatsExcursionistesde Catalunya.
La Unió MuntanyencaEramprunyáinclou tambéles següentsmodalitatso disciplinesesportives:
- Espeleologia.
- Escaladai alpinisme.
-
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En el supósit de prictica federadad aquestesmodalitatso disciplines,I'entitat s'afiliar¿a les
federacionscsponivesc atalanesconesponents,la qu¿l cosa haurá de comunica¡-seal RegisÍe
d'EntitaIsEspoÍives.
l, enllLaL.a r¡és dc 1cs acljvjt¿ls esportivesebxns esnrenladesi¡clou lcs ac¡i!ilaLs cültufals
scgucnrs:
- ar¡iu i recerques(arxiu de documentshistórics de I'entitat, estudis, recol lecció de
a la historianaturali humanade
materialsper a conser'varlosi exposarlos,corresponents
la poblaciói entorns)
mapesi guies)
- biblioteca(llibres,publicacionsespecialitzades,
joves
de les activitatsesportives,cultu¡alsi de
- infantil i juvenil. (foment als i¡fants i als
lleurc própiesde I'entitat)
Lajunta dircctiva po&i acordarla creacióde novesseccionspet a la p¡ácticad'altresmodali¡atso
de I'entitati
disciplinesespofives iro culturals.Tal decisióseráratihcadaper I'assembleage¡1e¡al
comunicadaal Registred'EntitatsEsportives.
Cadascunade les seccionsde la Unió MuntanyencaEramprunyáelegiráenÍe els seusmembrcs
davantla jrmta directiva.
un vocal,que dirigirá la secciórespectivai ia ¡epresentará
Les seccionses ¡eunirancom a mí¡im t¡esvegadesl'any.
Cadaseccióactuarásempreamb el seunom u¡i¡ al de UME.
Ei nom i els símbolsde I'olltitat espo¡tiv¿hi tiguraransemprcde tbrma preeminent
Lajunta podrádissoldreuna seccióen el casde manifestainactivital
Article 5
Sensepe{udici que la seu social i l'¿Lnlbitp¡incipal d'actuacióradiqui a Gavá, les aclivilats
tisiquesi espoftivesno quedensubjectesa Lrnimbit terrilorial dete¡mi¡at.
{rticle 6
El f'u¡cionamentde l'entimt es regeix pels principis democráticsi replesentatius,i la sobir'a¡ja
plcna resideixen l'assembleageneral.
L'enti¡at es ¡egeix pel Text únic de la Llci de I'esport,aprovalpel Decretlegislaliu 112000,de 11
pel Decretl'+5/1991.de 17 de juny i pel
quc la despleguin.
dc juliol, pel altrcsdisposicions
Dec¡et 96,/1995,de 2,1 dc marq. Es regeix, també, pcls seus Estdtutsi pels rcglamentsdc
despleg¿mentaprovats per l'assembleageneaal.Subsidi¿ri¿menl.són d'aplicació les normes
reguladoresde la federació esponiva calalanaa la qual estigui afiliada per la modalitat o
drsciplinaprinctpal.
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CAPÍTOL SEGON:DELS SOCIS
Article 7
Són socis de I'entitat les personesfisjques que, havent sol licitat l'admissió miüanqa¡t el
procedimentestatutarihan es¡atacceptadespe¡ la junta directiva. Els socis podran ser de les
numeraris.d'honori aspirants.
classessegüentsr

l. Són socis numera¡is totes les pe$ones majors d'edat que satisfacin la quota social establerta.
Seran socis d'honor, aquellespeNonesa qui I'assembleageneralconfereixi aquestadistinció, i
tinüan lm lloc de preferénciaen els actesoñcials de I'enti1at.
qualiicals com a socisaspirantsitindran dret a l'ús de les installacions
Els merors d'edat ser¿ur
socialsm itjanga¡rtla quota que fixi I'assembleag enerali passann automáticame[!a ser socis
numeraris en complir la majoria d'edat.
La junta directiva pot proposarla creació d'altrestipus de socis, I'aprovaciódels quals, i les
condicionsper les qualss'haginde regir, conespondráa la decisióde I'assembleageneral.

2. L'expedientd'ingrésd'un soci consistirábásicame¡ten un escrit de sol'licitud, amb les seves
dadespeasonals-

3. En cas d'i[compliment de les obligacionsde soci es podrá acordar,amb car¿cte¡temporal,]a
suspensiód'aquestacondició,la qual cosacaldráque li sigui notificadaespecificantels recursos
contra aquesta decisió. La condició de soci será recuperadaquan quedin restablertesles
condicionsincomplides.

4. La condicióde soci es pe¡d:
a) per volunta¡prdpiacomunicadaibrmalmentper escrita lajlrnta directiva.
b) pe¡ acordde lajunta directiva,basaten laltesde caráctelmolt grcu desprésd'audiénciapr¿via
a l'interessati la coresponentincoaciód'expedien!disciplina¡i.

5. Els socisntu¡e¡aristenenels drctssegüents:
a) pa¡ticiparamb veu i vot a l'assembleageneral.
b) ser electorsi elegiblesper als c¿úecsdels órgansde govem de I'enti¡at
per l'entitat.
c) participari g¿udi¡de les activitatsesportives,¡ec¡eahvesi culturalsorganitzades
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6. Són obligacionsdels socisnume¡aris:
f'. .,,,,",rr.,
alha qtre€lableixin els órgaN
a) abonarles quo:esd'entrada,periódiques,denameso qu{ge-v-ó}
govem.
de rep¡esentació
o de
b) complir els estatutsde I'entitat, els reglamentsintemsi els acordsdels órgansde representació
o de govem adopEtsválidamenten l'dmbit de les sevescompeténcies.
c) cont¡ibuir al complimentde les activitatsde l'entitat, aantespoftivescom de participacióen els
órgansdircctius,consultiuso de govem,quanescaigui.
d) lacilitar un domicili per al llitrramentde les comunicacionsde I'eniitat i notifrc¿rels canvis
d'aouesÉad¡eca,
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Article 8
govem i admillistracióse¡anl
1. Els órgansde rep¡esentació,
a) L'assembleagenerai
b) Lajunta directiva
2. L'assembleageneralés l'd¡gan superiorde govem de la Unió MuntanyencaErampnmyá,i e1s
seusacordssónvinculantsper a tots eis socisi per a lajunta directiva.
3. Integ¡enI'assembleagene¡al tots els socisnumerans,majorsd'edat,que no tinguin suspesala
condicióde soci en el momentde Ia convocatdria.
¿1. L'assemblea general pot ser ordiná¡ia o eatrao¡dmaria.És o¡dinifia l'assemb]eaque
preceprivamenls'hade dur a termeun cop I'an¡rper conéixeri aprovar,com a minim, les matéries
segiicnts:memdria de les activiiatsrealitzades,liquidació de I'exercicivenguti pressupostper a
l'exercicieconómicsegüent.
que es convoquinen el curs dc l'exercrcr.
tolesles alt¡esassemblees
Són extraordináries
a1plrnl ante¡io¡.té compet¿ncia
5. L'assembleageneral.a més de les competénciesesmentades
especialen les matériessegiientsl
a) fi\ació de la quantia de les <¡uotesordiniries id'ing¡és a I'entitat, llevat que la modificació
tingui únicamentla hnalitat de restablir el seu valo¡, i amb l'aplicació, com a mdxim, del
percentatgede variacióde l'índexgeneralde prcus al consum([PC), desde l'últimamodificació.
b) establimentde quotesextrao¡dinirieso de den'ames.
c) ad<luisició,venda o g¡avamendels béns mobles o immobles de l'entitai, el valor dels quals
excedeixidel 20'lodel pressupostanualde I'exercici.
d) régim disciplinari.
e) propostesque la.jun¡adirecliva acordiso¡metrea l'assemblea.
t) propostesque els socis lulguin presentara l'assemblea.sempreque tinguin el suportdel 5%
dels socisnumerarisde l'entitat.
delsEstarurs.
3) modificacio
'l 'D |o p o c| adefusioodesegregaci o d e l. e n |iÍ l1 f } r'
i) dissolucióde l'entitat.
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Article e
s'hade ferperacorddJftiñia-direetiv':ii¡¡¡¡¡Lci. nrdoia
1. La corvocatóriadelesassemblees
o a petició dels socis.En aquestúltim supósit,sempreque el temaproposatper a delibe¡acióno
e sr e fer e ixiaunaqüestiójatraclada ire s o lt a p e rl' ó rg a n a s s e rn b le a rip ro p ie n e ls ú l t i m s s i s
mesosanterio$ a la data de la sollicitud, es tindri ]'obligacióde convocar-1asi ho demanenu¡
m íÍim d 'u nl0Todelssocisnumerar is . De s d e ld ia q u e la ju n t a d ire c t iv a re b ila s o llic it u d e n
forma dels socistins a la convocatóriade l'assembleano podenpassarmés de be¡ta dies
2. Les assembleesgene¡als restaraú válidament constituides en pimera convocatd¡ia qu¿r¡ hi
del nombre
conco¡ainla meitat dels seusmembtes,i en segonacotrvocatóriaamb independéncia
Entle la prime¡ai la segonaconvocatódahan de t¡anscó¡rertenta minuts.
d'assistents.
J. Els aco¡dss'hande prendrcper majoria dels presentsen el mome¡t de la votació, excepteen
aquellesmatériesen qüé s'hagiprevistuna majoriaqualihcada.
gene¡alserápresididaper u:ramesaintegradapel presidenti els altrescomponents
4. L assemblea
jrmta
de la
di.ectiva,i actuarácom a secretariqui ho sigui de l'entitat.
Article l0
1. Lajunta directivaés I'drgande governde I'entitat, i té Ia fúció de promoure,dirigir i executa¡
el funcionament.
les activitatsesportivesi cultuals, com tambégestionar-¡re
2. La junta directivaest¿lormadaper un nomb¡ede membresno infe or a cinc d supedora vintun secretai. un
i-un. Fo¡maranpart de la jwlta directivaun preside¡rt,un o més vicepaesidents.
tresoreri els vocals de les diferentsseccionsexistents,que haruande reuni¡ com a mínim els
¡equisitssegüents:ser majors d'edat i no tenir suspesala condició de soci en el momentde l¿
convocatÓfia.
legal de 1'entital,i al vicepresidento vicepresidents3. Corresponal p¡esidenl:la ¡epresentació
vacanto malaltra.
per ordrede grau,subsdüir el presidenten casd'abséncia,
-1.Ei tresorerés el dipositaride I'entitat.i li corresponsignare1srebuts.autoritza¡els pagame¡tsi
que puguin corespondreal
portar els llibres de comptabilitat.sensepe{udici de les comPet¿ncies
presidenti al sec¡etaride I'entitat.Ha de fo¡malitza¡.durantel prime¡ mes de cadaany.el balanq
que s'hande posa¡en coneixementde lots els
de situaciói c1scomptesd'ingressosi de despeses.
socis.
5. El secretari ha d'encanegar-sede desar i rcdactar els docltrnentsque af-ectinla malr(a
i el llib¡e d'actesadministrativade l'entitat i porta¡el llibre de ¡egist¡ed'associats
6. L'adscripciódels cánecsdejunta di¡ectiva,llevat el de president.s'hade fer entreels socisquc
integrenlajuma, deixant-hoa la decisiódel
ur ]i ]€l ¡
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7. És competénciade la junta directiva: l'admissió.suspensióo pé+da-fdewqualitat de soci; ia
I a c onr ocatóriad'elec.f6iFFEi!?ÑéTiElii@.¡nra
convocaróriade Ies assemblees;
directiva; la presentacióa l'assembleageneralde I'inibrme o la memó¡ia sob¡eles activitatsde
l'entitat. de la liquidació de l'exe¡cici econdmic amb el balal9 i el compte de resultats,i el
pressuposti la prcglamaciópe¡ a I'exercicisegüent.
8. L'elecció dels membrcs de la junta directiva s'ha de realitzar per un pe¡íode de quat¡e anys.
directiussón reelegiblessenselimitació tempoúI, i les ¡elovacionssól totals.
Tots els cáLrrecs
la sevaactrDciód¿vantde I'assemblea
Elsmembresdelajuntadircctivasónresponsablesde
generalEn cap caspodenten compensacióecoÍomtca.
La junta ha de ser convocadapel president,a iüiciativa própia o a petició d'ün terg delsseus
membres i, com a mínim, s'ha de realitzar ula reunió per trimesÍe Resta¡á válidament
constituidaquanhi siguinpresentsla meitatdelsmembresque la componenEls aco¡dsde lajunta directivastrand'adoptarper majoriasimple dels membresp¡esents.
Corespon aLsecreta¡id'estend¡eactade les reunionsde lajunla directiva.
Qualsevolmembrede la junta directivapot exigir que quedi reflectit a l'actael vot en contraque
es pugui emebeconhaurl acordi la sevaexplicacióde vot, de forma succinta
Article 11
Cont¡a els acords presos peis órgans de representació,govem i administració,llevat els de
matéria disciplinifia ¡elatius a la conductaespofiva, es pot intetposarreculs davant l'auto¡itat
judicial en el te¡mini de quarantadies següentsa la datade i'adopció dels acords
CAPÍTOL QUART: PROCf,DIMENT ELECTORAL
Article 12
Els membresde lajunta directivas'hande proveir mitjanqantsufragilliure, directe,igual i secret
ent¡eels socisde I'entitat amb dret a vot.
Article l3
Són electo$ i elegiblesels socis numeradsamb les condicionssegiients:ser majors d'edati no
tenir suspesala condicióde soci en el momcntde la convocató¡iao en e1tempsde presentacióde
les candidaturesi lenir una anligui:¿¡com a sori Li Lln¿ny.

Article 1,1
a le¡ f¿sessggüents:..
El procediment
electorals'had'ajustar
electoral.
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2. Presentació
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J. Realització de l'elecció, I'esc¡utini i la proclamació dels guanyadors Ent¡e el dia de la
corvocatdriade les eleccionsi el dia de la realitzacióha de ranscó¡rerun mínim de t¡entadies
h¡bils i un máxim de seixania.
Article 15
La convocatóriad'eleccionscorrespona la junta directiva L'acte de les votacionspot fer_se
coincidir arnb una assembleageneral o bé realitzar-se independentment.
Article l6
La convocatdriad'eleccionsper finalització n¿turaldel mandatha de fer-se dins els daae¡s sis
perquél'eleccióes faci abansque es ciogut
mesosde vigéncia,i sempreamb I'antelaciónecessária
el mandat.

La junta directiva ha de fer pública la convocatódad'eleccionsmiijangantI'anunci e¡ un diari
d'ámpliadifusió a la localitat del domicili de I'entitat, o per tramesad ectaais socisi, en tot cas,
s'hade fer pública al taulerd'anuncisde I'entjtat. Igualment,s'hade comunicara la fede¡ació
catalanade I'activitatesportivap¡incipalde I'entitat.
Article l8
La convocatd¡iaque anlrncii les eleccionsha dinfbn¡ar. almenys,sobre els pu¡ts següents:
nombre de llocs que cai prcveir, cárecs, condicions per sel electo¡ i candidat,dia i lloc de1
sorteigper a la designaciódels componentsde la junta electoral,terminis d'exposiciódcl cens
dia i lloc de les eleccionsI
termini per a la presentacióde candidatures,
electorali aeclamacions,
d'electors.
i
lorma
d'acreditació
del
col
legi
electoral
tempsd'obefura
Article 19
Laj unta electoraldesignadaha d'estarintegradaper un nombrc de res memb¡esi un nombre
igual de suplents.
Article 20
Dins els dos dies següentsa ser desig[ats.els componentsde la junta electoralhan de prendre
possessiódel cárreci constituirla fomalmenr. i elegir-neel president Ha d'actuarcom a secrelari
de lajunta electoralamb veu, peró sensevot. el que ho sigui de I'entitat.
Article 21
Correspona la junta electoral:conéixeri rcsoldreles reclamacionsdruantel plocés.l'admissiói
el refús de les candidatlüesi proclamarles. decidir incidentsi. en general.conéixeri resold¡eles
que presentinels sociso els candidats.i pubiicar i comunicarels reslrllats
recLamacions
.{rticle 22
má\im de lresdies,després
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La resolucióde lajunta, que seráexecutiva,s'hade dictardins els tre-

recüs davantel comité d'apel'lacióde la
Contra els acordsde la junta electoral,pot interposar-se
principal
de I'entitat, en el termini de 3 dies
a l'activitatespofiva
federaciócatalanacorresponent
següentsa la notifrcació de I'acord impugnat o al d'aquell que s'entengui desestimadatácitament
la reclamacióperquéno sha dictatcap resolucióexpressaen el te¡mini establert.
Article 23
Les candidatureshan d'inciowe el nom dels socis candidats,encapqaladespel candidat a
presrdent.
.A.rticle 24
dilectamenta
Si es presetrtao fos válidanomésuna únicacandidatura,lajurita electoralp¡ocedi¡¿r
junta
directiva.
la proclanació dels seüscompolerts com a elegitsper a la
Article 25
lajunta electoralho ha de
Si no es preseütacap candidaturao no és válida cap de les p¡esentades,
gestora,
que
ha
de
convoca¡noveseleccrons
drgan
comüricar a la.junta directivao a la comissió
en un termini máxim de l¡es mesos,
Articl€ 26
L'acta de prcclamació de la candidatu¡a guanyadora lha de comunicar la jrmta electoral
mitjanqa¡t cetificació, dins els tles dies següents,a la ju¡ta directiva, al Regishe dEnftats
Espo¡tives i a les federacionsesportives catalanesa qué estigui ahliada I'entitat.
Arficle 27
Els candidatselegits han de paendrepossessiódins els cinc dies següentsa l elecció.senseque
del manda¡natu¡alprevist en aqueslsestatulsni el
aquestaci¡cumst¡nciamodiiiqui 1'acabament
del
nou
mandal,
comengamcnt
Article 28
El cess¿¡nentde componentsde Ia junta directiva es produeix, si és el cas, per les causes
segi¡enls:
L Acabamentdel mandatnaturalper al qual van ser elegits.
2. P¿¡duade la condicióde soci de I'entitat.
3. Pérd!¡ade qualsevolde ies condicionsper serelegit.
:1.Mort o incapacitatque irnpedeixil'exercicidel cá¡¡ec.
5. Decisió disciplinária que f inhabiliti per ocupar algun cirec dels órgans de govem o
representacio
de l enlrraL.
6. Ap¡ovaciód'un vol de censura.
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Article 29
La suspensiódel mandatcom a membrede lajunta di¡ectivaes p¡odueir(pe¡ les causessegüents:

que ho justih<truin
i ho aprovila
q uanh i concorrinc ircumstd¡cies
1. Sol licitudde l'interessat
junta.
dela condiciódesoci.
2. Suspensió
3. Tempsque du¡i la instrucciód'un expedientdisciplinari a un dels seuscomponents,si així ho
acordalajuntadirectiva.
,1.Inhabiiitaciótemporal,acordadaper decisiódisciplinária.
Article 30
del p¡esident,ha d'exercirles sevesllmcions
En cas de suspensió,dimissió,renúnciao cessament
i'ha de
el viceprcsident,o els vicepresidents,per ordre de glau. En cas d'absénciad'a<¡uests,
com
a
soci
de
l'entitat.
substirui¡el memb¡ede lajunta amb més antiguitat
Article 31
En cas d'existi vacantsa la junta directivaperquéno s'hap¡oveit la totalitat dels cá¡recsa les
eleccions,o pel cessamento suspensiód'algundels seuscomponents,semp¡eque no afecti el
c¿rrecde president,es du¡á a te¡me la provisió transitóriade vacants,que ha de recal¡resempre
sobre socis que tinguin la consideraciódelegibles per al c¿meca proveir. Aquesta provisió
transitódaes delegaa la decisió de la jrmta düectiva, que haurd de ser ratificadaen la propera
generalque realitzi l'entilar.
assemblea
EI cá¡recsvaca¡tsproveits amb aquestprocedimenti els designatsper ocupai_lossón Íansitoris.
només pel temps que resti de mandat al c¿nec. S'exceptuad'aquestanorma el dcsignatper
ja que en aquestsupósitel
substiluirun membrede lajunta amb el mandatsusp¿stempo¡alment,
m¿ndatde substituts'ha de limita¡ al temps de suspensiódel substituit,que es reincorporará
acabadala suspensió.Tot aixó, senseque les provisions traÍsitóries puguin alterar el temps
naturaldel mandatdels caurecsprevist en aquestsestatuts.
Article 32
dels
No obst¿mtel que hi ha previst en els afiicles29 i 10, si la dimissió,renúnciao el cessament
cal constituif
componentsde la junta directiva es produeix en forma simul¡ániai generalitzada.
següentsl
gestora
un
dels
supdsits
comissió
t¡uan
es
doni
una
atectinmés del 50yodels compoúentsde l'órgandirectiu.incloent-hiIa
a) sempreque les vac¿!ürs
del president.
b) quan les vacantsafectinmés del 75% dels membresdirectius,pe¡ó no al presiderlt.
c.) en qualsevolcas, sempreque 1ajunta directivaresti constituidaper L¡nÍombre de membres
inferior a cinc persones.
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con\ocarelecciollfrfr&r.pwuejl
gesrora
lé coma ñnalitatprincrpal
Ia comissró
junradirectira.la qualcosaha de sereneltemjni m a¡i¡¡.d¡lresseao&C€
possessió
delsc recs.
S'exceptuend'aquestaregulacióels supdsitsen els quals la dimissió es p¡odueix per la decisió
com a candidatsen un p¡océseleclo¡alcoflvocat.En ¿questcas,si
dels cessantsde preseütar-se
res¡ena lajunta diectiva un telg dels seuscornponents,la jtmta es ma¡té amb aquestsmembrcs
senseque calgui proveir les vaca¡tsni nomenarla comissiógestora;en cascontari, els membres
no dimitits més els titulars de la junta electo¡al es coristitui¡anen junta prcvisional fins a la
hnalitzacióde les eleccions.

CA"ÍTOL CINQUt: REGULACIÓ DEL VOT DE Cf,NSURA
Article 33
Perqu¿es pugui sol'licita¡ un vot de censuracontrael presidentde I'entitat,la totalitatde lajr¡nta
o qualsevol dels seus membrcs,cal que ho demanin amb un escrit motivat la majoria dels
membresde la junta o, com a mínim, el 2070dels socisde I'entitat.
Article 34
Un cop presentadala sol licitud de vot de censura,dins els deu dies següentss'hade constituir
una mesade cinc pe¡sonesfo¡madaper dos membresde la junta directivadesignatsper aquesta,
els dos primers socis signantsde 1asol licitud i un delegatde la federaciócatalanaco¡¡esponent
de i'esponprincipalde I'entitat,que en se¡áel p¡eside
Article 35
Un cop comprovadaI'adequacióde la sol licitud per part de la mesa dcl vot de censuraals
requisits de i'aÍicle 32, la junta directiva ha de convocar I'acte de la votació, qüe haüá de
realitzar-seen un te¡mini no infe¡io¡ a deu dies ni superiora vint dies La convocatdrias'haur¡r
per a la convocató¡iad'assemblees.
d'ajustara les condicionsesta¡utá¡ies
Article 36
El vot de censüa només el pot acordar la majoria dels dos lergos dels socis assis¡entsa
convocadaa aquestefecle,i sempreque eú I'actede votacióhiparticipin.coma
l'assemblea
minim. un 2570del total de membresde ple dret de l'entitat.
Article 37
Un cop acordatel vol de censura,el president,la junta directivao els membresals qualsafecti,
cessaranautomáticament,i s'aplica¡áel régim de provisió transitória de vacantscorresponentsegoúsels supósitsprevistosen els afiíclesdel29 al 31

,u,, 1o '.

.

,,,

''¡' :' ;

Csn*ell C.tal¿
co ¡'Esport
3égr3:r.e
, :¡tjtárs Esportives

CAPÍTOL SISt: RIGI]II ECONOMICI DOCUMENTAL
Article 38
Régim económic
1. El patrimoni ñrndacionalde I'entit¿r resta i¡tegnt pe¡ les aportacionsinicials dels socis
fundadors, i és de 0 eu¡os.No s'incorpo¡a al patrimo¡i frrtrdaciotralcap bé irnmoble.
2. L'enlitat s e soh¡et a ¡ égim d e p ressuposti pat¡imoni propi, amb les limitacions legals que
co¡responguin-L'objectiu principal dels béns de qué disposaés el foment i la prácticade les
activitatsespo¡tivesi cultu¡alsde I'entitat i les possiblesrendess'halrand'aplicara la conservació
dels seus objectlussocials,senseque en cap moment p ugün repanü-se
i el desenvolupament
beneficisente els seusassociatsi directius.
3. La junta directivaré les facuhatsde disposicióecondmicade l'entilat amb el límit del total de
previstesen el prcssupostanual, amb una variació mixima d'un 2 07o En el cas que
despeses
calgui superaraquestaquantia s'estableixcom a preceptivala convocatdriad'una assemblea
generalper tal que autoritziel pressupostcomplementari.
:1.L assembLea
gene¡alnoméspo¡ aütoritza¡la ju¡ta directiva pe¡ a I'adquisició,el g¡avameni
l'alienacióde bénso acceptardine6 en c¡¿dit o préstecduant I'exe¡cici,fins a un import conjunt
que no excedeixi del 20% del pressupostd'ingressos-Pe¡ excedir d'aquestlímit, cal que la
p¡oposta sigui aprcvada per les dues te¡ce¡espafs dels assistentsa I'assemblea.No es pol
auto¡itzarI'emissióde títols de deute que estiguin ga¡antitsper parts alíquotespatrimonialsa
lavo¡ dels socisde l'entitat.
de deuteo l'alienacióo el g¡avamende b¿ns
5. L'emissióde títols transmissiblesrepresentatius
irnmobles, el valor dels quals excedeixi del 20o¿ del p¡essupostd'ing¡essosap¡ovatsper a
l'exe¡cici,shan de tractaren assembleagenerali ha de se¡ aprovatpe¡ les duesterce¡espartsdels
assistents.
6. Quan es tracti de prendrediners a p¡éstecen quaÍtitat superioral 507ode1pressupostanual,i
lambé en ei supósitd'emissióde titols de deute,és preceptiul'informe favorablede la Secretaria
Ceneralde I'Esport.
7. El p¡oducleobtingui de l'alienaciód'installacionsespo¡tivesi delsterrenysen qué es trobin,ha
d'invefiir-se integrar¡ent en l'adquisició, la construcciói la millora de béns de la mateixa
aplicació,segonsels objectiusesporliusde l'eniitat, Ilevat que hi hagi informe favorablede la
Genelalde I'Espon.
S;cretaria
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8. El control económic es completad amb la supervisió de dosli€ggg¡F"ÍOfems,
ininteIromPw4fÉ4gJ¡gg¿udila¡a¡¡ls
general
amb
um
antiguitat
entle els socis
L'asscnrlrlca

anuals,abansde poscr-losen co¡rerTEñéiíGñiiiii
comptesi pressupostos

socisper tal quc

siguin aprovats.
Article 39
Régjm documental
1. Integrenel r¿gimdocumeútaii comptabie:
a.)el llib¡e d'actes
b) el llib¡e de registrede socis
c) els llibres de comptabiiitat
d) els balanqosi comptesde pérduesi guanysi la memd.iaeconómica
2- Els llibres d'actes dels d¡gans de govem i els de comptabilitat s'han de diligeÍciar davant eis
o¡ganismesadministratiuscorresponelts,davant ]a federaciócatalanade I'espof p ncipal de
l entitato per diligéncianotarial.

CAPÍTOL SETT: RiGIM

DISCIPLINARI

Article 40
El régim disciplinari espo¡tiu s'esténa conéixe¡ les infiaccions de les regles de joc o de
competició,de la conductaesporlivao de les normesde conductaassociativa.
Article 41
La po¡estatdisciplináriaconfereixals seustitulan la possibilitatde reprimir o sancionarels socis.
t¿c¡ricsi directius.
esportistes,
Article 42
L'exercicide la potestatdisciplináia conespon:
d'unjoc. p¡Ítll o cornpclicióde caire l lom
.'\ls jurges o ¡rbilfes drrxn¡ el desenvoll¡pamcnt
inapcl
lables.
dccisiorrs
són
¿ssocialiu.
l"esseves
bl A iajunla directiv:¡
..\rticle 43
1. Co¡tra els acordsdisciplinarisadoptatsen pnmera i única instánciaper la junta directiva' es
pot i¡te¡posarrecurs:
1. Davant el comité d'apellació de la l'ede¡aciócatalaúade I'activitatesportivaprincipal
de l'entitat, quaú es Íacti de sancionsper infraccioüsconffa la conductaespodiva,en e1
temini úáxim de deu dies hibils següentsa la notificacióde l'acteimpugnat.
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2. Davant l'autoritatjudicial, quan es Eacri de sancioimposad4Jeiinfiacció de lesnomes
de I'acte
conducta associativa' en el temini de quaranta dies segü4&*li{lló1i6cació
'le
lmpugnat.

2. Per mitjá del reglament de r¿gim inte¡ior, aprcvat per la junta direcdva i ratificat per
l'assemblea general, s'estableixun régim tipificat de sancions, així com els procediments
és
disciplinarisd'aplicaciói de ¡ecu¡sos,de conformital amb Ia legatritatvigent Subsidiáriament
pel
Decrct
I'Esport,
aprcvat
unic
de
la
Llei
de
dapiicació el régim disciplinariprevist er el Text
legislatir¡1/?000,de 3I dejuliot.

CAPÍTOL V-IJITt: REFORMA DELS ESTATUTS I CAUSES D'EXTINCTÓ O DE
DISSOLUCIÓ
Article 44
Els estatutspoden ser modiÍ1catso refomats per acord de I'assembleageneralconvocadaa
aquestefectemitjanqantvotaciófavorablede les dueste¡cerespartsdels socisassistents
Article ,f5
L'entitat es pot extiÍgir per resoluciójudicial, per fusió o absorció en alftes associacionso
entinats,
i per les alt¡escausesprcvistesen |o¡de¡amentjuridic vigent.
L'extinció de I'entitat per qualsevolcausacomportala cancellació, d'ofici o a instánciade pa¡t'
Esponires
¿l Regisned'Fntitats
de 1a¡nscripció
o entitatss'had'adoptar,com a míÍim' pe¡ una
L'aco¡dde fusió o absorcióen alt¡esassociacions
generalconvocadaa aquestefecte
a 1'assemblea
majoriadels dos tereosdels socisassistents
Excepcionalment,I'elltitat es pot dissoldreper I'acoadadoptaten assembleagelera] convocadaa
i semprcque replesentin
aquestefecteper t¡namajoria de duestercerespa¡tsdels socisassistents,
la majoria del total delssocisamb dret a vot
Article 46
Dissoltal'entitat. el romanentdel seupatrimoni social,si n'hi ha, revertid a Ia col lectivitat,i a
tal electe s'haurá de comunicar aquestadissolucióa 1a SecrctariaGene¡alde l'Espof perque
de les actiütats fisicoesportives
ecordila destinaciódelsbénspe¡ al foment i el desenvolupament
i cultu¡als.
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de {'entitat
Faig.constarque, segonsacordadoptatper l'AssembleaGeneralExtraordinárie
realitzada
en data'18de maigde 2012,el qualfou
ERAMPRUNYA
UNIO¡/UNTANYENCA
de 5 de
ratificatpel di.ectordel ConsellCataláde l'Esport(p d. ResolucióVCP/3257|2009,
2014,
de
el dia 10 de febrerde
el contingut
novembre,
DOGCnúm.5514
de 26.11.2009),
punt
punt
article10,
2: article10.
8,
adicle6. segonparágraf;
l'article1. primerparágraf;
primer parágraf;article 32, segon parágraf.apartat c, dels presentsestatuts queden
modificatsambel redactatde la formal¡teralque segueix:
Artic¡e1 par¿graf1r
'LA UNIÓMUNTANYENCAERAMPRUNYA(UME) éSUNCIUbCSPOTT|U
dC
rég¡mgeneralque resulta del canvi de denom¡nac¡óde I'ant¡gaSecc¡óde
Muntanyade I'Agrupac¡óCulturalRecreat¡vaCar¡Se//a¡ds.Aquestasecc¡óva
ser fundadael setembrede m¡l nou-centsse¡xantalres, ¡ es denom¡neGrup
Excursion¡staCan Se arés,¡ la secc¡ód'espeleolag¡aes va denom¡narGrup
d'Explorac¡ons
d'Avencs¡ Coves(GEAC)¡,per pet¡cíódels seussocis,passaa
denom¡naFseUn¡óMuntanyencaEramprunyáen data tres de desembrcde mil
nou-cents se¡xanta-nou ".
Article6, parágraf2n
"L ent¡tates rege¡xper la LIeide I'espott¡ per lesnormesreglamentáries
v¡gentsen matér¡aespotl¡vaque la despleguinen cadañomenLcom també.
pels presentsesta¿u¿s
aprcvatsvál¡dament
¡ pelsrcglamentsde desplegament
per I'assemblea
general".
Adicle10.2
" Lajunta d¡rect¡vaestáformadaper un m¡ntmde trespersones:un pres¡dent.
un secretar¡i un tresorer Podranfarmar pañ de Iaiunta d¡rectíva,a més dels
I e/s vocalsde |es d¡ferents
cárrecspreceptius citats,un a més v¡cepreslde¡?¿s,
segÚe¡¡fsl
secclonsexlsler¿s,que haurande reun¡rcom a mín¡melsrequ¡sl¿s
ser majorcd'edat¡ no ten¡rsuspesala cond¡c¡óde soc¡en el mamentde la
convacatóia"
1f
Mtcle 10.8 parágraf
" Lelecc¡ódelsmembrcsde la lunta d¡rectivasha de real¡tzarper un periode
temporcl,
de s/sanys.Totsels cárrecsd¡recflassónrcelególessensel¡rn¡tac¡ó
són totals
¡ les renavac¡ans
Article32 parágraf2n. apartatc)
per un
" En qualsevolcas.sempreque laiunta direct¡varestícanst¡tuida
nornbrcde ñembres¡nfer¡ora trespersones'.

El subd¡rectorgeneral d Activitats Espodrves
lnfraestructufes
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