
 

ESTATUTS DEL CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS 
 
CAPITOL 1: Normes generals 
 
Article 1 
Definició 
El Consell Esportiu del Tarragonès és una agrupació formada per centres 
escolars i/o associacions escolars, clubs, associacions o federacions 
esportives, i entitats municipals de gestió esportiva, ajuntaments i el Consell 
Comarcal del Tarragonès que es dedica al foment, la promoció i l’organització 
de l’activitat esportiva en edat escolar de caràcter no obligatori dins la 
comarca del Tarragonès. 
 
Article 2 
Àmbit territorial 
Només hi ha un Consell Esportiu per la comarca del Tarragonès. El Consell 
Esportiu del Tarragonès podrà establir les zones de competició més 
adequades al desenvolupament dels Jocs Esportius en Edat Escolar, tenint en 
compte tant el nombre de participants com la situació geogràfica. Amb 
aquesta finalitat, les zones esmentades podran constituir l’organització interna 
que el Consell Esportiu del Tarragonès cregui més oportuna. 
 
Article 3 
Competències 
El Consell Esportiu del Tarragonès és una entitat privada sense cap finalitat 
de lucre amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar per al compliment de les 
seves funcions i amb les limitacions que assenyalen les lleis i les normes 
vigents aplicables. Per a les seves finalitats, pot adquirir béns de tota mena, 
contractar i obligar-se, subjecte a les responsabilitats pròpies. També pot 
establir convenis amb la Generalitat de Catalunya i amb altres ens públics o 
privats que tinguin atribuïdes competències o funcions en l’àmbit de la 
comarca del Tarragonès. 
 
Article 4 
Funcions i activitats 
Les funcions del Consell Esportiu del Tarragonès han d’anar encaminades 
bàsicament al foment i la promoció de l’activitat esportiva en edat escolar i a 
activitats esportives de lleure i amb aquesta finalitat realitzarà les activitats 
següents: 

a) Coordinar i, si s’escau, organitzar les activitats esportives en edat 
escolar dins la comarca del Tarragonès. 
b) Col·laborar en l’organització dels Jocs Esportius 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. 
c) Assessorar els ajuntaments i el Consell Comarcal del Tarragonès, 
també els clubs, les escoles i altres entitats esportives de la seva 



 

demarcació esportiva al seu càrrec i, si s’escau, col·laborar en la seva 
execució. 
d) 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 i 
del personal docent que es dedica a l’esport en edat escolar. 
e) Col·laborar amb les administracions i les entitats titulars per tal 
d’impulsar la millor utilització de les instal·lacions esportives del 
Tarragonès 
f) Executar les activitats esportives que puguin encomanar els òrgans de 
la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i el Consell Comarcal del 
Tarragonès, i altres entitats públiques o privades competents, d’acord 
amb els convenis que puguin establir-se. 
g) Coordinar i si s’escau, organitzar les activitats esportives de lleure a la 
comarca del Tarragonès. 
h) Afavorir la inserció laboral dins del seu àmbit d’actuació. 

 
Article 5 
Estatuts 
Els estatuts del Consell Esportiu del Tarragonès regulen, com a mínim, sense 
perjudici dels temes i les matèries que l’Assemblea General cregui oportuns, 
les qüestions següents: 

a) La denominació del Consell Esportiu de la comarca del Tarragonès, 
serà Consell Esportiu del Tarragonès, ja que el seu àmbit d’actuació és 
aquesta comarca. 
b) El Consell Esportiu del Tarragonès practicarà totes les modalitats 
esportives i portarà a terme totes les activitats que acordi la seva 
Assemblea General. 
c) El domicili social del Consell Esportiu del Tarragonès es fixa  a 
Tarragona, carrer de les Coques 3, sense perjudici que la seu social 
radiqui a la comarca del Tarragonès.  
d) L’àmbit territorial d’actuació del Consell Esportiu del Tarragonès serà 
com la seva denominació indica la comarca del Tarragonès. 
e) El requisit per ser membre afiliat al Consell Esportiu del Tarragonès 
serà participar o donar suport a l’activitat esportiva en edat escolar. 
Es perdrà la qualitat de membre afiliat al Consell Esportiu del 
Tarragonès, en el cas de que no es doni cap d’aquestes dues 
circumstàncies. 
f) Seran drets i deures dels membres afiliats al Consell Esportiu del 
Tarragonès: 

1) Contribuir al compliment dels seus fins. 
2) Exigir el compliment dels estatuts i les normes vigents. 
3) Conèixer i examinar les activitats i els documents de l’entitat. 
4) Exposar les pròpies opinions lliurement en les reunions 
d’Assemblea General. 



 

5) Ser elector i elegible per als càrrecs de govern i 
representació de l’entitat sempre que reuneixin les condicions 
legalment exigides. 
6) Participar en tots els afers de l’entitat que reglamentàriament 
corresponguin. 
7) Contribuir a les tasques que reglamentàriament 
corresponguin. 
8) Complir els acords de l’Assemblea General i altres que 
siguin adients. 

g) Els òrgans de representació, govern i administració seran: 
l’Assemblea General, la Comissió Directiva, el president i altres càrrecs. 
El règim i el funcionament intern del Consell Esportiu del Tarragonès 
hauran 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 
hauran de sol·licitar dins d’un termini de seixanta dies, comptats a partir de la 
data de l’Assemblea General en què s’hagin aprovat les modificacions. 
 
 
CAPITOL 2: Òrgans de govern i representació 
 
Article 7 
El Consell Esportiu del Tarragonès serà regit pels òrgans següents: 

a) L’Assemblea General, òrgan superior de participació i representació 
del Consell Esportiu del Tarragonès, la qual serà integrada per tots els 
seus membres amb dret de vot. 
b) La Comissió Directiva, òrgan de gestió i execució del Consell Esportiu 
del Tarragonès, elegida pels membres de l’Assemblea General d’entre 
els seus components. 
c) El president del Consell Esportiu del Tarragonès, el qual l’haurà 
d’elegir la Comissió Directiva d’entre els seus membres, i que exercirà la 
representació legal de l’entitat i presidirà els seus òrgans. 

 
Article 8 
Assemblea General 
L’Assemblea General del Consell Esportiu del Tarragonès la constituiran les 
entitats esportives, els centre escolars i/o associacions 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 Consell Comarcal, de 
la manera següent: 

a) Un representant de cada centre, associació esportiva  escolar i club 
de la comarca o àmbit territorial corresponent que participi en els Jocs 



 

Esportius en Edat Escolar de Catalunya o en els activitats que en aquest 
camp es duguin a terme en el Tarragonès. 
b) Un representant de cada federació esportiva catalana que participi en 
l’organització dels Jocs Esportius en Edat Escolar de la comarca, 
corresponent a la seva modalitat esportiva. 
c)  Un representant de cada un dels ajuntaments o entitats municipals de 
gestió esportiva vinculades orgànicament i administrativament  a 
l’administració de la comarca del Tarragonès que col·labori en els Jocs 
Esportius en Edat Escolar. 
d) Tres representants del Consell Comarcal del Tarragonès. 
Les entitats que assenyalen els punts a) i b) han d’estar inscrites o 
adscrites al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat. 

 
 
Article 9 
 
La Comissió Directiva és l’òrgan de gestió i d’execució del Consell Esportiu 
del Tarragonès. Els seus representants els elegirà l’Assemblea General 
d’entre els seus membres, per tal que hi estiguin representants tots els 
estaments en la proporció següent: 

a) Tres representants dels centres d’ensenyament, com a mínim un 
d’ells no ha d’ésser de la ciutat de Tarragona. 
b)  Tres  representants de clubs o associacions esportives, i com a 
mínim un d’ells ha d’ésser amb un numero de socis superior a mil 
(1000). 
c) Quatre representants dels ajuntaments o les entitats municipals de 
gestió esportiva de la comarca. 
d)  Un representant de les federacions esportives catalanes. 
e)  Un representant del Consell Comarcal del Tarragonès. 

 
Art. 9.1 La comissió directiva podrà crear una comissió delegada que estarà 
formada pel president, vicepresident executiu, vicepresident esportiu, 
vicepresident econòmic, vicepresident institucional i secretari. 
 
La Comissió Delegada es reunirà a iniciativa del President tantes vegades 
com sigui necessari i tindrà les funcions següents: 
 

a) Estudiar i preparar els temes que tinguin que sometres a la 
consideració de la Comissió Directiva. 
b) Adoptar de manera provisional qualsevol decisió de competència 
col·legiada de la Comissió Directiva, quan per la seva urgència no fos 
possible esperar a la primera reunió convocada, amb l’obligació de  
donar-ne compte a la sessió immediata i obtenir-ne la ratificació de la 
Comissió Directiva. 
c) Prendre les decisions sobre aquelles funcions que li hagi delegat 
expressament la Comissió Directiva i donar-ne compte a la primera 
d’aquesta. 



 

 
Aquesta comissió delegada serà auxiliada pel secretari tècnic i el secretari 
administratiu. 
 
Art. 9.2 
La comissió directiva podrà anomenar un “Consell Assessor de la Comissió 
Directiva” que podrà estar format per un màxim de 8 persones, que podran 
assistir a les reunions de la Comissió Directiva amb veu però sense vot. 
 
 
Article 10 
Òrgans de la Comissió Directiva 
El president del Consell Esportiu del Tarragonès i de tots els seus òrgans els 
elegirà la Comissió Directiva d’entre els seus membres. També s’elegirà el 
vicepresident executiu, vicepresident esportiu, tresorer que s’anomenarà 
vicepresident econòmic, vicepresident institucional i secretari. 
 
Art. 10.1 Funcions del president 

a) Presidir i dirigir les sessions de l’Assemblea General i la Comissió 
Directiva. 
b) El vot del president serà de qualitat a la Comissió Directiva i en 
totes aquelles reunions o comissions de que en formi part. 
c) La representació legal  davant de tercers 
d) Executar els acords que adoptin els òrgans de govern del Consell 
Esportiu. 
 
Art. 10.2 Funcions del vicepresident executiu 
a) Exercir en representació del President, qualsevol de les seves 
funcions, quan les delegui amb la conformitat de la Comissió Directiva. 
b) Tenir les funcions pròpies del president en el cas d’absència, 
vacant o malaltia d’aquest. 

 
Art. 10.3 Funcions del vicepresident esportiu 

a) Tenir la responsabilitat de l’àrea esportiva del Consell Esportiu,  
presentar a la Comissió Directiva i a l’Assemblea les propostes dels 
acords a adoptar sobre aquestes matèries.  

                            
Art. 10.4 Funcions del vicepresident institucional: 

a)  Exercir les relacions entre el Consell Esportiu del Tarragonès i 
d’altres organismes, institucions i entitats. 
b)   Impulsar i coordinar les relacions institucionals i de cooperació                            
i col·laboració entre en Consell Esportiu del Tarragonès i d’altres 
organismes, institucions i entitats. 
 
 
 
 



 

Art. 10.5 Funcions del tresorer 
a) Tenir la responsabilitat de l’àrea econòmica i financera del Consell 
Esportiu, presentar a la Comissió Directiva les propostes dels acords a 
adoptar sobre aquestes matèries. 
b) Tenir cura de tots els llibres i documentació comptable del Consell 
Esportiu. 
c) Preparar i presentar els informes de la liquidació de l’exercici i el 
pressupost que la Comissió Directiva ha de sometre anualment i signar 
amb el vist i plau del President els documents definitius que aprovi la 
Comissió Directiva i Assemblea en aquestes matèries. 

 
Art. 10.6  Funcions del secretari 

a) Redactar les actes de les sessions de les Assemblees, Comissió 
Directiva i Comissió Delegada, i tenir curs dels respectius llibres d’actes. 
b) Lliurar certificacions, credencial i acreditacions, amb el vist-i-plau 
del President. 
c) Col·laborar amb el President al desenvolupament de les sessions 
de les Assemblees, Comissions Directives i Comissió Delegada, donant 
compte de l’ordre del dia. 

 
Art. 10.7   Funcions de tots els membres de la Comissió Directiva. 

a) Participar en la direcció de la Comissió Directiva, informant del seu 
parer, informe i consell sobre totes les qüestions que tinguin que ser 
debatudes. 
b) Desenvolupar qualsevol tasca que li encomani la Comissió 
Directiva o el President. 

 
La comissió directiva del Consell Esportiu del Tarragonès serà auxiliada per el 
secretari tècnic i secretari administratiu  que tindran veu a la Comissió 
Directiva. 
 
 
Article 11 
Assemblea General 
Les assemblees generals restaran vàlidament constituïdes en primera 
convocatòria quan hi concorrin la majoria dels seus membres i en segona i 
última convocatòria quan hi concorrin, com a mínim, una quarta part dels seus 
membres. Entre la primera i la segona convocatòria  han de transcórrer 30 
minuts. L’Assemblea General es reunirà amb caràcter ordinari, una vegada a 
l’any per tractar els assumptes propis de la gestió habitual, el calendari 
esportiu, la liquidació del pressupost vençut i la consideració del projecte del 
nou pressupost, i també l’examen i l’aprovació, si escau, de les propostes que 
formulin els membres de l’Assemblea o de la Comissió Directiva. Les 
propostes, s’hauran de  presentar com a mínim trenta dies abans de la data 
de l’Assemblea. 
 
 



 

 
Article 12 
12.1 L’Assemblea General es convocarà amb caràcter extraordinari per tractar 
i resoldre temes no ordinaris, per elegir els representants dels estaments que 
han de formar part de la Comissió Directiva i per tractar sobre la modificació 
d’estatuts o l’aprovació del reglament intern, l’adquisició o venda d’immobles, 
les sol·licituds de préstecs i endeutament, i qualsevol altre tema que per la 
seva importància o transcendència hagi de ser resolt per l’òrgan superior del 
Consell Esportiu del Tarragonès, amb l’informa previ de la Comissió Directiva. 
 
12.2 L’ Assemblea amb caràcter d’ordinària es convocarà a iniciativa del 
president o de la Comissió Directiva, i extraordinàriament, també a iniciativa 
del president o de la Comissió Directiva, o d’un nombre de membres de 
l’Assemblea no inferior al 10 per cent. 
 
12.3 La convocatòria d’Assemblea es farà pública en un termini mínim de 
quinze dies hàbils d’antelació respecte a la data de realització, al tauler 
d’anuncis del Consell Esportiu del Tarragonès i, com a mínim, en una 
publicació de difusió comarcal. 
 
 
CAPITOL 3: Procediment electoral 
 
Article 13 
Els membres de la Comissió Directiva  s’han de proveir mitjançant sufragi 
lliure, directe igual i secret entre els representants dels membres de 
l’Assemblea General per estaments i en la proporció establerta a l’article 9. 
 
Article 14 
El procediment electoral s’ha d’ajustar a les fases següents: 

1. Convocatòria de les eleccions, constitució de la Junta Electoral i 
aprovació del cens electoral 
2. Presentació i proclamació de candidatures 
3. Realització de l’elecció, l’escrutini i la proclamació dels guanyadors. 
Entre el dia de la convocatòria de les eleccions i el dia de la realització 
ha de transcórrer un mínim de trenta dies hàbils i un màxim de seixanta. 

 
Article 15 
La convocatòria d’eleccions correspon a la Comissió Directiva . L’acte de les 
votacions es durà a terme en una Assemblea General convocada a l’efecte. 
 
Article 16 
La convocatòria d’eleccions per finalització natural del mandat ha de fer-se 
dins els darrers sis mesos de vigència i sempre amb l’antelació necessària 
perquè l’elecció es faci abans que s’acabi el mandat. Des d’aquest moment la 
Comissió Directiva continuarà la gestió en qualitat de Comissió Directiva en 
funcions. 



 

 
Article 17 
La Comissió Directiva ha de fer pública la convocatòria d’eleccions mitjançant 
l’anunci en un diari d’àmplia difusió comarcal o per tramesa directa als 
membres de l’Assemblea General, i, en tot cas, s’ha de fer pública al tauler 
d’anuncis del Consell. 
 
Article 18 
La convocatòria que anunciï les eleccions ha d’informar almenys dels 
aspectes següents: nombre de llocs que cal proveir per estament, condicions 
per ser elector i candidat, designació dels components de la Junta Electoral, 
terminis de presentació de candidatures, dia i lloc de les eleccions. 
 
Article 19 
La Junta Electoral designada ha de estar integrada per un nombre de tres 
membres titulars i tres de suplents designats d’entre els representants dels 
membres de l’Assemblea General. 
 
Article 20 
Dins els dos dies següents a la seva designació, els components de la Junta 
Electoral han de prendre possessió del càrrec constituir-la formalment, i 
elegir-ne el president. 
 
Article 21 
Correspon a la Junta Electoral: conèixer i resoldre les reclamacions durant el 
procés, admetre o rebutjar les candidatures i proclamar-les, decidir incidents i, 
en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres 
de l’Assembla i candidats, i publicar i comunicar els resultats. 
 
Article 22 
Las reclamacions davant la Junta Electoral s’han de fer en un termini màxim 
de tres dies, després que s’hagi produït el fet objecte d’impugnació. 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 davant el 
Tribunal Català de l’Esport, en el termini de tres dies següents al de la 
notificació de l’acord impugnat o al d’aquell en que s’entengui desestimada 
tàcitament la reclamació perquè no s’ha dictat cap resolució expressa en el 
termini establert. 
 
Article 23 
Les candidatures han d’incloure: 

1. Estament per el qual es presenta. 
2. Entitat a la qual representa. 
3. Nom i cognoms de la persona candidata. 
4. Fotocòpia del DNI. 



 

5. Certificat que acrediti la representació de la persona candidata per 
l’entitat que es presenta. 

 
Article 24 
Si es presenta o és vàlida només el nombre de candidatures per estaments 
previstes per cobrir els llocs de la Comissió Directiva, la Junta Electoral 
proclamarà directament els seus components com a elegits per a la Comissió 
Directiva. 
 
Article 25 
Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la 
Junta Electoral ho ha de comunicar a la Comissió Directiva o comissió 
gestora, òrgan que ha de convocar noves eleccions en un termini màxim de 
tres mesos. 
 
Article 26 
Els membres elegits per constituir la Comissió Directiva del Consell Esportiu 
del Tarragonès elegiran, en un termini no superior a quinze dies, el president, 
vicepresident executiu, vicepresident esportiu, tresorer també anomenat 
vicepresident econòmic i secretari, elecció que requerirà el vot de la majoria 
absoluta dels seus membres, sense que aquesta circumstància modifiqui 
l’acabament del mandat natural previst per aquest estatuts ni el començament 
del nou mandat. El president i la Comissió Directiva elegida, seran proclamats 
pel Secretari General de l’Esport 
 
 
Article 27 
En cas de suspensió, dimissió renúncia o cessament del President, ha 
d’exercir les seves funcions el vicepresident executiu, vicepresident esportiu o 
el vicepresident econòmic, per aquest ordre. 
 
 
Article 28 
En cas d’existir vacants a la comissió directiva perquè no s’han proveït la 
totalitat dels membres a les eleccions o pel cessament o suspensió d’alguns 
dels seus components, sempre que no afecti el càrrec de president, es durà a 
terme la provisió transitòria de vacants, que ha de recaure sempre sobre 
representants dels membres de l’Assemblea General del mateix estament del 
qual s’ha produït la vacant. Aquesta provisió transitòria es delega a la decisió 
de la Comissió Directiva, que haurà de ser ratificada en la propera Assemblea 
General que faci l’entitat. 
 
Els membres proveïts amb aquest procediment, i els designats per ocupar-los, 
són transitoris, només pel temps que resti de mandat dels membres directius. 
S’exceptua d’aquesta norma el designat per substituir un membre de la Junta 
amb el mandat suspès temporalment, ja que en aquest supòsit el mandat de 
substitut s’ha de limitar al temps de suspensió del substituït, que es 



 

reincorporarà acabada la suspensió. Tot això sense que les provisions 
transitòries puguin alterar el temps natural del mandat dels membres previst 
per aquests estatuts. 
 
Article 29 
No obstant el que preveuen els articles 27 i 28, si la dimissió, renúncia o el 
cessament dels components de la Comissió Directiva es produeix en forma 
simultània i generalitzada, cal constituir una comissió gestora quan es doni un 
dels supòsits següents: 
 

1. Sempre que les vacants afectin més del 50% dels components de 
l’òrgan directiu, incloent-hi la del president. 
2. Quan les vacants afectin més del 75% dels membres directiu, però 
no al president. 

 
La Comissió gestora, que serà escollida per l’Assemblea General estarà 
formada per: 

a) Un representant del Consell Comarcal i que formi part de 
l’Assemblea. 
b) Un representant dels ajuntaments que formi part de l’Assemblea. 
c) Un representant dels centres d’ensenyament que formi part de 
l’Assemblea. 

 
La Comissió Gestora té com a finalitat principal convocar eleccions per proveir 
els càrrecs de la Comissió Directiva, la qual ha de tenir lloc en el termini 
màxim de tres mesos des que s’hagi pres possessió dels càrrecs. 
 
Article 30 
Llevat del que disposen les disposicions legals aplicables per a casos 
concrets, els acords d’assemblees, comissions i altres òrgans dependents del 
Consell Esportiu del Tarragonès s’adoptaran per majoria simple de vots. 
 
CAPITOL 4:Règim econòmic i administratiu  
 
Article 31 
31.1 El Consell Esportiu del Tarragonès se sotmet al règim de pressupost i 
patrimoni propi amb les limitacions legals que corresponguin. L’objecte 
principal de destí dels béns de què disposa és el foment i la pràctica de les 
activitats esportives de l’entitat, i les possibles rendes s’hauran d’aplicar a la 
conservació dels seus objectius socials i als programes per als quals s’hagi 
concedit ajut econòmic. 
 
31.2 El Consell Esportiu del Tarragonès tindrà el suport de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant la Secretaria General de l’Esport, el Consell Comarcal 
del Tarragonès i dels ajuntaments de la seva comarca. També podrà tenir el 
suport d’altres entitats, amb què es pugui establir per conveni, per a la 



 

consecució de les finalitats esportives previstes i l’execució dels programes 
aprovats o recomanats pels òrgans esportius de la Generalitat. 
 
31.3 Es considera que l’exercici econòmic del Consell Esportiu del Tarragonès 
és el període entre l’1 de setembre i el 31 d’agost de l’any següent, 
formalitzant a la finalització d’aquest període els comptes d’ingressos i 
despeses, el balanç de situació i tancament i, igualment, el projecte de 
pressupost per a l’any o la temporada següent, i ho comunicaran tot seguit a 
la Secretaria General de l’Esport per al coneixement i el control de les 
despeses imputables al fons que aquesta Secretaria aporta al Consell. 
 
31.4 El Consell Esportiu del Tarragonès portarà al dia els llibres d’actes de les 
reunions de la Comissió Directiva i l’Assemblea General, i també dels comitès 
tècnics i altres òrgans que es creguin oportuns. 
   
Article 32 
32.1 El Consell Esportiu del Tarragonès 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. 
 
32.2 En qualsevol cas, caldrà l’informe previ i favorable de la Secretaria 
General de l’Esport per poder gravar i alienar béns immobles, subscriure 
préstecs que sobrepassin el 100% del pressupost anual del Consell Esportiu 
del Tarragonès o realitzar qualsevol operació mercantil de quantitat anàloga. 
 
En tots aquests supòsits s’hauran de complir, a més, les prescripcions 
següents: 

a) Les operacions indicades cal que les autoritzi la majoria absoluta dels 
membres que componen l’Assemblea General. 
b) Les dites operacions no poden contradir les finalitats i els objectius 
socials del Consell Esportiu del Tarragonès. 
c) Cal que es disposi d’un dictamen econòmic o actuarial. 
d) En tot cas, els beneficis obtinguts cal que es destinin a les finalitats 
esportives i socials programades. 

 
 
CAPITOL 5: Règim disciplinari 
 
Article 33 
L’àmbit de la potestat disciplinària s’estén a les infraccions reglamentàries, a 
les regles de joc, i a l’ètica i la conducta esportiva. 
 
La funció disciplinària dins del Consell Esportiu del Tarragonès serà exercida 
per la Comissió Directiva, i seran d’aplicació les disposicions normatives 
vigents en matèria disciplinària. 



 

Pel que fa a la participació i, si s’escau, organització dels Jocs Esportius 
Escolars de Catalunya, el Consell Esportiu del Tarragonès se sotmet a la 
normativa de disciplina esportiva dels esmentats jocs. 
 
 
CAPITOL 6: Unió de Consells Esportius de Catalunya 
 
Article 34 
El Consell Esportiu del Tarragonès constituït per al foment, l’organització i la 
promoció de l’esport en edat escolar, s’integra en la Unió de Consells 
Esportius de Catalunya. 
 
 
CAPITOL 7: De la dissolució  
 
Article 35 
El Consell Esportiu del Tarragonès, s’extingirà previ acord de l’Assemblea 
General en reunió extraordinària que se celebri a aquest efecte, adoptat amb 
un mínim de les dues terceres parts sempre i quan representi el 51% dels 
socis amb dret de vot. 
 
El Consell Esportiu del Tarragonès es podrà dissoldre, així mateix, per les 
causes que estiguin legalment previstes. 
 
Article 36 
En el cas de dissolució del Consell Esportiu del Tarragonès, després de la 
liquidació de béns i fons corresponent, aquests es destinaran a les finalitats 
esportives que preveuen aquests estatuts o bé, revertiran en els òrgans 
esportius de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
Raül Font-Quer i Plana     Jordi Ruiz Domènech 
El President.       El Secretari.  
 


