ESTATUTS DEL CONSELL ESPORTIU DEL GIRONÈS
CAPÍTOL PRIMER
Principis generals
Article 1 – Definició
El Consell Esportiu del Gironès, d’ara endavant CEG, és una agrupació formada per centres o
associacions escolars, clubs, associacions o federacions esportives, entitats municipals de gestió
esportiva, ajuntaments i el Consell Comarcal del Gironès, que es dedica al foment, la promoció, la
gestió de serveis de l’activitat física i esportiva, així com a l’organització de l’activitat esportiva en
edat escolar i de les activitats físiques i esportives adients i a l’organització de formació i
perfeccionament de tècnics esportius de la mà de l’Escola Catalana de l’Esport i d’altres organismes
competents.
Article 2 – Àmbit territorial
El CEG és únic a la comarca del Gironès. Podrà establir les zones de competició per desenvolupar els
Jocs Esportius Escolars de Catalunya i/o d’altres programes a la comarca, tenint en compte el volum
de participants així com la situació geogràfica. Les zones esmentades podran constituir l’organització
interna que el CEG cregui més oportuna.
Article 3 – Competències
El CEG és una entitat privada amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre. Per al
compliment de les seves finalitats i en l’àmbit de les seves competències, el CEG, d’acord amb
l’ordenament jurídic, té plena capacitat jurídica per adquirir, posseir i disposar de béns, formalitzar
contractes, obligar-se i exercir les accions previstes en les lleis. L’exercici d’aquesta capacitat està
delimitat pels presents estatuts i per les disposicions aprovades i les resolucions dictades per la
corporació.
Podrà establir convenis i col·laboracions amb la Generalitat de Catalunya i amb qualsevol altre ens
públic o privat dins l’àmbit de la Comunitat Econòmica Europea.
Article 4 – Funcions i activitats
Les funcions del CEG han de dirigir-se bàsicament al foment i la promoció de l’activitat física i
esportiva en edat escolar, amb aquesta finalitat, realitzarà les activitats següents:
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-

Coordinar i, si s’escau, organitzar les activitats esportives en edat escolar dins la comarca de
Gironès.

-

Col·laborar en l’organització dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya en edat escolar i
organitzar-ne les fases prèvies corresponents d’acord amb les directrius que determini la
Secretaria General de l’Esport.

-

Assessorar els ajuntaments i el Consell Comarcal del Gironès, i també els clubs, les escoles i
altres entitats esportives de la seva demarcació, en l’activitat esportiva al seu càrrec i, si
s’escau, col·laborar en la seva execució.

-

Col·laborar amb l’Escola Catalana de l’Esport i altres organismes competents en l’organització
de cursos de formació i perfeccionament, amb l’objecte de cercar la millora qualitativa del
personal tècnic esportiu que es dedica a l’esport en edat escolar.

-

Col·laborar amb les administracions i les entitats titulars en la gestió de les instal·lacions
esportives del Gironès.

-

Executar les activitats esportives que li puguin encomanar els òrgans esportius de la
Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i el Consell Comarcal del Gironès, i altres entitats
públiques o privades competents, d’acord amb els convenis que puguin establir-se.

-

Gestionar les activitats esportives, d’oci, de lleure i de formació que es puguin encomanar al
CEG, així com tots els serveis complementaris, siguin obligatoris per al desenvolupament de
les activitats, o no ho siguin, per tal d’aconseguir la màxima qualitat i seguretat en la seva
organització a la comarca del Gironès.

En el desenvolupament d’aquestes activitats, un dels objectius del CEG, com a generador d’ocupació,
consisteix en la intervenció comunitària i la inserció laboral. Aquestes funcions es realitzaran o bé
individualment, o bé en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i/o altres ens i organismes
públics i privats.
Article 5 – Estatuts
Els estatuts del CEG regulen, com a mínim, i sens perjudici dels temes i les matèries que l’Assemblea
General cregui oportunes, les qüestions següents:
-

La denominació de l’entitat serà Consell Esportiu del Gironès (CEG).

-

El CEG practicarà totes les modalitats esportives i portarà a terme totes les activitats que
acordi la seva Assemblea General. Sens perjudici que l’àmbit territorial d’actuació principal
d’aquest Consell Esportiu és la comarca del Gironès, les activitats físiques i esportives es
poden dur a terme en àmbits territorials diferents.
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-

El domicili social del Consell Esportiu del Gironès es fixa a Girona, carrer Riera de Mus 1A –
17003. El lloc web del CEG és: www.cegirones.cat

-

El requisit per ser membre afiliat al CEG serà participar o donar suport a l’activitat esportiva
del CEG, així com estar al corrent de pagament de les corresponents quotes amb el CEG. Es
perdrà la qualitat de membre afiliat al CEG en l’inici del tercer curs consecutiu en què no es
doni cap de les dues primeres circumstàncies. En el cas de no estar al corrent de pagament
en tancar el curs escolar, es perdrà la qualitat de membre afiliat.

-

Seran drets i deures dels membres afiliats al CEG:

1. Contribuir al compliment de les finalitats del CEG.
2. Exigir el compliment dels estatuts i normes vigents pels quals es regeix el CEG.
3. Conèixer i examinar les activitats i els documents de l’entitat.
4. Exposar les pròpies opinions lliurement a les assemblees generals.
5. Ser elector i elegible pels càrrecs de govern i representació de l’entitat sempre que es
reuneixin les condicions legalment exigides.

6. Participar en tots els afers de l’entitat que reglamentàriament corresponguin.
7. Complir els acords de l’Assemblea General i els altres que siguin adients.
-

Els òrgans de representació, govern i administració seran l’Assemblea General, la Comissió
Directiva, la Presidència i altres càrrecs. El règim i funcionament intern del CEG haurà
d’ajustar-se sempre als principis democràtics i respondre al principi de representativitat.

Article 6 – Registre
La modificació dels estatuts i la posterior presentació al Registre d’Entitats Esportives de la Secretaria
General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya s’haurà de sol·licitar dins un termini de quinze dies,
comptats a partir de la data de l’assemblea General en què s’hagin aprovat les modificacions.
El CEG té una durada indefinida d’acord amb les finalitats per a les quals és constituït.
CAPÍTOL SEGON
Òrgans de govern
Article 7 – Òrgans de govern i representació
El CEG, el regiran els òrgans següents:
-

L’Assemblea General, òrgan superior de participació i representació del CEG, la qual serà
integrada per tots els seus membres amb dret a veu i vot i presidida per la presidència del
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CEG. En aquest òrgan resideix la plena sobirania del CEG. Els seus acords són vinculants per a
tots els membres afiliats que conformen el cens electoral i per a la Comissió Directiva.
-

La Comissió Directiva, òrgan de gestió i execució del CEG, l’elegiran els membres de
l’Assemblea General d’entre els seus components.

-

La Presidència del CEG, que l’haurà d’escollir la Comissió Directiva d’entre els seus membres i
que exercirà la representació legal de l’entitat i presidirà els seus òrgans.

Article 8 – Composició de l’Assemblea General
Tal com es desprèn de l’article 5 dels presents estatuts, l’Assemblea General del CEG, la constituiran
les entitats esportives, els centres escolars i les institucions públiques que participin en l’activitat
esportiva en edat escolar o hi donin suport, és a dir, ajuntaments, entitats municipals i el Consell
Comarcal, de la forma següent:
-

Un representant designat de cada centre, associació esportiva escolar i club de la comarca o
àmbit territorial corresponent, que participi en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya o en
les activitats que en aquest camp es duguin a terme al Gironès. Aquestes entitats hauran
d’estar inscrites o adscrites al Registres d’Entitats Esportives de la Generalitat.

-

Un representant designat de cada federació esportiva catalana que participi en l’organització
del Jocs Esportius en edat escolar de la comarca, corresponent a la seva modalitat esportiva.
Aquestes entitats hauran d’estar inscrites o adscrites al Registres d’Entitats Esportives de la
Generalitat.

-

Un representant designat de l’ajuntament o entitat municipal de gestió esportiva de cada
localitat o zona de competició que col·labori en els Jocs Esportius Escolars.

-

Tres representants designats pel Consell Comarcal del Gironès.

Article 9 – Composició de la Comissió Directiva
La Comissió Directiva és l’òrgan de gestió i administració del CEG. Executa els acords adoptats a
l’Assemblea General, tot i que pot presentar iniciatives pròpies, sempre que l’informe de gestió se
sotmeti a l’Assemblea General.
Els seus representants, els elegirà l’Assemblea General d’entre els seus membres, per tal que hi
estiguin representats tots els estaments en la proporció següent:
-

Tres representants dels centres d’ensenyament o associacions esportives escolars.

-

Tres representants de clubs o associacions esportives.

-

Tres representants dels ajuntaments o les entitats municipals de gestió esportiva de la
comarca.
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-

Un representant de les federacions esportives catalanes.

-

Un representant del Consell Comarcal del Gironès.

Article 10 – Presidència i càrrecs de la Comissió Directiva
La Presidència del CEG i de tots els seus òrgans, l’elegirà la Comissió directiva d’entre els seus
membres. També elegirà dues Vicepresidències, una Secretaria i una Tresoreria. El vot de la
Presidència serà diriment en cas d’empat.
La Presidència serà la representant legal del CEG, actuarà en el seu nom i executarà els acords que
adoptin els òrgans del CEG.
Les funcions de la Presidència del CEG són:
-

Representar el CEG.

-

Presidir les reunions de Comissió Directiva i de l’Assemblea General.

-

Visar les actes de les reunions i tenir cura de la seva execució.

-

Subscriure contractes, convenis i documents en nom del CEG, exercir la direcció del personal,
atorgar poders a tercers, acceptar donatius i subvencions i signar qualsevol mena de
document bancari i ordenar pagaments.

La Vicepresidència primera que es designi tindrà les funcions pròpies de la Presidència en cas
d’absència, vacant o malaltia d’aquesta. També podrà assumir les funcions que li delegui la
Presidència, amb la conformitat de la Comissió Directiva.
Tots els càrrecs de la Comissió Directiva són honorífics, sense remuneració econòmica i poden ser
objecte de reelecció. Tenen una durada de quatre anys.
El CEG serà auxiliat per una direcció tècnica remunerada, que tindrà veu i no vot a la Comissió
Directiva.
Article 11 – Caràcter i periodicitat de l’Assemblea General
L’Assemblea General del CEG es podrà reunir amb caràcter ordinari o extraordinari. En tots dos casos,
es constituirà vàlidament quan hi concorrin en primera convocatòria, la majoria dels seus membres, i
mitja hora més tard, en segona convocatòria, com a mínim una quarta part dels seus membres (1/5),
presents o representats.
L’Assemblea General es reunirà amb caràcter ordinari, com a mínim, una vegada a l’any per tractar els
assumptes propis de la gestió habitual de l’entitat, relatius entre altres, a la memòria d’activitats, el
calendari esportiu, la liquidació del pressupost vençut, la rendició de comptes de l’exercici anterior i la
consideració del projecte de pressupost, així com també l’examen i l’aprovació, si s’escau, de les
propostes que formulin els membres de l’Assemblea o de la Comissió Directiva.
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L’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari per tractar i resoldre temes no ordinaris,
com elegir els representants que han de formar part dels estaments de la Comissió Directiva, tractar
sobre la modificació dels estatuts o l’aprovació de règim intern, l’adquisició o venda d’immobles, les
sol·licituds de préstecs i endeutament i/o qualsevol altre tema que per la seva importància o
transcendència hagi de ser resolt per l’òrgan superior del CEG, amb l’informe previ de la Comissió
Directiva.
L’Assemblea amb caràcter ordinari es convocarà a iniciativa de la Presidència o de la Comissió
Directiva, i extraordinàriament, també a iniciativa de la Presidència o de la Comissió Directiva, o d’un
nombre de membres de l’Assemblea o de la Comissió no inferior al 10%.
Tots els membres de ple dret tindran veu i vot a l’Assemblea. Els acords de l’Assemblea General
ordinària hauran de ser aprovats per una majoria simple dels membres presents i representats, i en el
cas de l’Assemblea General extraordinària, per una majoria de dos terços dels membres presents i
representats.
La convocatòria d’Assemblea es farà pública en un termini mínim de quinze dies naturals d’antelació
respecte a la data de realització, a la pàgina web del CEG, a una publicació de difusió comarcal i es
farà tramesa de la convocatòria per correu electrònic.
Article 12 – Elecció dels membres de la Comissió Directiva
L’elecció dels membres del CEG es durà a terme mitjançant la convocatòria d’una Assemblea
extraordinària amb aquesta finalitat, a la qual les entitats de cada estament que hi tinguin
representació elegiran els seus representants.
L’elecció dels membres de cada estament serà lliure, personal, directa, igual i secreta. Els membres
elegits per constituir la Comissió Directiva del CEG en un termini no superior a quinze dies, elegiran la
presidència del CEG, així com la resta de càrrecs, que es distribuiran de la forma següent:
-

Presidència (1)

-

Vicepresidències (2)

-

Secretaria (1)

-

Tresoreria (1)

-

Vocals (6)

L’elecció requerirà el vot de la majoria absoluta dels seus membres. La Presidència i la Comissió
Directiva elegida seran proclamades per la Secretaria General de l’Esport.
La Comissió Directiva podrà crear comitès tècnics per a la millor realització de les activitats del CEG,
els quals estaran constituïts per membres de l’Assemblea i/o altres persones que es considerin
idònies, i seran presidits per un membre del CEG que designi la Presidència.

CONSELL ESPORTIU DEL GIRONÈS
C/ Riera de Mus, 1A - 17003 Girona
administracio@cegirones.cat - www.cegirones.cat
972.20.61.49

Llevat del que disposen les disposicions legals aplicables per a casos concrets, els acords
d’assemblees, comissions i altres òrgans dependents del CEG s’adoptaran per majoria simple de vots.
La Comissió Directiva es convocarà a iniciativa de la Presidència o de tres de les seus membres i
quedarà vàlidament constituïda quan en primera convocatòria hi concorrin la meitat dels seus
membres o en segona convocatòria s’hi presentin com a mínim, tres dels seus membres.
Article 13 – Procés electoral
El procés electoral s’iniciarà quan la Comissió Directiva convoqui les eleccions dins els darrers sis
mesos de la vigència del seu mandat de quatre anys, i es constituirà la Junta Electoral, que
comunicarà als diferents estaments del cens electoral, la convocatòria de les eleccions per a la
Comissió Directiva del CEG. Caldrà fer-ho amb l’antelació necessària perquè l’elecció sigui efectiva
abans que conclogui el mandat vigent.
Article 13.1 – Junta Electoral
La Junta Electoral es constituirà amb una Presidència i una Secretaria que formin part del
personal del CEG. Aquesta Junta Electoral serà vigent al llarg de tot el procés fins que es
constitueixi la nova Comissió Directiva.
Correspon a la Junta Electoral aprovar el cens electoral, així com conèixer i resoldre les
possibles reclamacions al llarg del procés electoral.
La Junta elaborarà i remetrà les circulars informatives que anunciïn les eleccions, i hi farà
constar quina és l’estructura de la Comissió Directiva així com el nombre de places per a
cadascun dels estaments, les condicions per ser membre elector i/o candidat i el calendari del
procés electoral (termini de presentació de candidatures, data de publicació de les
candidatures i data de celebració de les eleccions).
La Junta convocarà l’Assemblea General extraordinària, en un termini mínim de quinze dies
hàbils previs a la celebració de les eleccions, i especificarà els horaris d’obertura del col·legi
electoral i la forma d’acreditació dels electors.
Article 13.2 – Cens Electoral
El cens per a la votació dels membres de la Comissió Directiva, el proclama la Junta Electoral.
Aquest cens es proclamarà en funció del que s’esmenta a l’article 5 dels presents estatuts, de
requisits per ser membre afiliat del CEG.
Article 13.3 – Candidatures
Qualsevol membre afiliat pot presentar la seva candidatura dins el seu estament
corresponent. En un termini mínim de quinze dies hàbils anteriors a la celebració de les
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eleccions, la Junta Electoral presentarà i proclamarà les candidatures de cadascun dels
estaments mitjançant la pàgina web del CEG (www.cegirones.cat).
Article 13.4 – Eleccions
En el cas que en la publicació de les candidatures hi hagi més representants que places
vacants per constituir la Comissió Directiva en qualsevol dels estaments, se celebrarà el
sufragi a l’Assemblea General extraordinària convocada amb aquesta finalitat.
Els membres afiliats només podran prendre part de la votació, dins l’estament al qual
representen. La Junta Electoral aixecarà l’acta de la sessió un cop hagin finalitzat les votacions
i s’hagi realitzat l’escrutini dels vots.
No s’admetran vots per correu ni per delegació. Només podrà representar l’entitat afiliada la
Presidència, o bé, un membre de la Comissió Directiva amb l’autorització expressa de la
Presidència. En tots els casos caldrà presentar-se amb el DNI per poder prendre part de la
votació.
En cap cas s’admetrà que una persona exerceixi la representació de més d’una entitat.
En cas que algun estament tingui tantes candidatures com places vacants a la Comissió
Directiva, la Junta després d’haver aprovat les candidatures, passarà a proclamar-les membres
de la nova Comissió Directiva.
Article 13.5 – Reclamacions i recursos
Les possibles reclamacions s’hauran de fer davant la Junta Electoral en un termini màxim de
tres dies hàbils, després que s’hagi produït el fet objecte d’impugnació. La resolució de la
Junta serà executiva i s’haurà de dictar dins els tres dies següents a la data d’entrada de la
reclamació al registre del CEG.
Contra els acords de la Junta Electoral, podran interposar-se els recursos que preveu la
normativa reguladora de la jurisdicció catalana.
Article 13.6 – Moció de censura
Per poder sol·licitar uns moció de censura contra la Presidència del Consell Esportiu o contra
qualsevol membre o la totalitat de la Comissió Directiva, cal presentar un escrit argumentant
la raó de la moció. Cal que l’escrit estigui signat i s’adjunti fotocòpia compulsada del DNI de
les persones signants, que han de representar un 10% dels membres de l’Assemblea.
Un cop presentada la moció de censura, en els deus dies hàbils següents, s’haurà de
constituir una mesa formada per cinc persones. D’aquestes, dues formaran part de la
Comissió Directiva, dues més seran els dos primers signants de la sol·licitud i una darrera
acudirà en representació del Consell Comarcal del Gironès, que representarà la Presidència
d’aquesta mesa.
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Un cop la mesa valori la moció de censura, en un termini màxim de cinc dies hàbils, la
Comissió Directiva haurà de convocar l’Assemblea General en un termini mínim de quinze
dies hàbils i no superior a vint dies hàbils, amb la finalitat de dur a terme les eleccions. La
convocatòria s’haurà d’ajustar a les condicions estatuàries per a la convocatòria de
l’Assemblea General.
La moció de censura només la pot acordar una majoria de dos terços dels membres
assistents a l’Assemblea General convocada amb aquesta finalitat, sempre que a l’acta de
votació hi participi com a mínim un 25% del cens electoral.
En cas d’aprovar la moció de censura, la Presidència, la Comissió Directiva o els membres a
qui afecti cessaran automàticament, tot i que restaran en funcions fins que es proclami la
nova Comissió Directiva, tenint en compte les condicions detallades en aquests estatuts.
En el supòsit que la moció de censura no prosperi, no es podrà plantejar una nova moció fins
que hagin transcorregut un mínim de dos anys des de la celebració de l’Assemblea General
en què hagi estat rebutjada.
CAPÍTOL TERCER
RÈGIM ECONÒMIC
Article 14 – Règim econòmic i administratiu
El CEG se sotmet al règim de pressupost i patrimoni propi amb les limitacions legals que
corresponguin; l’objectiu principal de la destinació dels béns de què disposa és el foment i la pràctica
de les activitats físiques i esportives de l’entitat. Les possibles rendes s’hauran d’aplicar a la
conservació dels seus objectius socials i als programes per als quals se li hagi concedit ajut econòmic.
En cap cas es repartiran els beneficis entre els associats.
El CEG tindrà el suport econòmic i financer de la Generalitat de Catalunya mitjançant la Secretaria
General de l’Esport, el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca. També podrà
tenir suport econòmic i financer d’altres entitats amb què es pugui establir conveni per a la
consecució de les finalitats esportives previstes i l’execució dels programes aprovats o recomanats
pels òrgans esportius de la Generalitat.
El CEG formalitzarà al final de l’exercici econòmic anual, els comptes d’ingressos i despeses, el balanç
de situació i tancament i, igualment, el projecte de pressupost per a l’any següent, i ho comunicaran
tot seguit a la Secretaria General de l’Esport per al coneixement i control de les despeses imputables
als fons que la Secretaria aporta a CEG.
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El CEG portarà al dia els llibres d’actes de les reunions de la Comissió Directiva i l’Assemblea General,
així com també, els dels comitès tècnics i altres òrgans que es creguin oportuns.
Article 15 – Patrimoni
El CEG no podrà prendre cap acord o realitzar actes que puguin comprometre de forma irreversible el
seu patrimoni o les activitats que constitueixen el seu objecte social. En cas de dubte, o quan la
proposta no mereixi la unanimitat dels membres de la Comissió Directiva, caldrà sol·licitar
l’autorització de la Secretaria General de l’Esport.
Caldrà l’informe previ i favorable de la Secretaria General de l’Esport, per poder gravar i alienar béns
immobles, subscriure préstecs o realitzar qualsevol operació mercantil, quan aquestes operacions
sobrepassin el cent per cent del pressupost anual o quantitat anàloga del CEG. En aquest supòsit
s’hauran de complir, a més, les prescripcions següents:
-

Les operacions indicades, cal que les autoritzi la majoria absoluta dels membres que
componen l’Assemblea General.

-

Dites operacions no poden contradir les finalitats i objectius socials del CEG.

-

Cal que es disposi d’un dictamen econòmic o actuarial favorable.

-

En tot cas, els beneficis obtinguts, cal que es destinin a les finalitats esportives i socials
programades.

El CEG podrà participar en processos de licitació, adjudicació, concursos i d’altres de caire públic –
administratiu, i privats, amb els mateixos drets i obligacions que qualsevol operador que participi en
aquests processos, a la comarca del Gironès.
CAPÍTOL QUART
Règim disciplinari
Article 16 – Règim disciplinari
L’àmbit de la potestat disciplinària s’estén a les infraccions reglamentàries, a les regles de joc, així
com a l’ètica i la conducta esportiva.
La funció disciplinària dins el CEG serà exercida per la Comissió Directiva i seran aplicables les
disposicions normatives vigents en matèria disciplinària.
Pel que fa a la participació, i si escau, l’organització dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, el CEG
se sotmet a la normativa de la disciplina dels Jocs.
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CAPÍTOL CINQUÈ
Unió de Consells Esportius de Catalunya
Article 17 – Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC)
És facultat de l’Assemblea General del CEG aprovar, si escau, la integració d’aquesta entitat a la Unió
de Consells Esportius de Catalunya.
CAPÍTOL SISÈ
Dissolució
Article 18 – De la dissolució i extinció del CEG
El CEG s’extingirà per acord previ de l’Assemblea General en reunió extraordinària que se celebri amb
aquesta finalitat, adoptat amb un mínim de les dues terceres parts sempre que representin el 51%
dels socis amb dret a vot.
El CEG es podrà extingir així mateix per causes que estiguin legalment previstes.
Davant la dissolució del CEG, es liquidaran els béns i fons corresponents i es destinaran a les finalitats
esportives que prevegin els seus estatuts o reglaments o, si manquen, revertiran als òrgans esportius
de la Generalitat de Catalunya.
CAPÍTOL SETÈ
Personal
Article 19 – Del personal del CEG
El CEG disposa del personal necessari per al compliment de les seves finalitats. El nombre, la
categoria i les funcions vénen determinades en la relació de llocs de treball. El personal propi del CEG
es vincula per relació laboral.

Diligència: els presents estatuts han estat aprovats per l’Assemblea General extraordinària el dijous 6
de març de 2014 i substitueixen els anteriors.
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