INTRODUCCIÓ.Els Estatuts aprovats per l’Assemblea i visats per la Generalitat constitueixen el marc legal de l’entitat i
es complementen amb les normes del Reglament, establertes per la Junta Directiva, en virtut de les
atribucions que li són pròpies.
El present Reglament de Règim Interior, segueix mantenint les normes de l’anterior que s’han adequat
a la pràctica social i als estatuts vigent. A més i amb la finalitat de donar a conèixer el règim corrent del
Club, inclou els articles dels estatuts referents als socis. Finalment, per aquells socis interessats, la
Secretaria facilitarà la consulta dels estatuts complets.

DELS ESTATUTS . TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- El Club Natació Sabadell, constituït en aquesta ciutat l’any 1916, és una associació privada i
un club esportiu federat català amb personalitat jurídica i capacitat d’actuar, que té per finalitat
primordial fomentar i practicar la natació en totes les seves especialitats, sense perjudici de facilitar la
pràctica d’altres esports, com també de les manifestacions culturals i d’esbarjo que cregui oportunes i
complementàries amb la finalitat, i tot això sense ànim lucratiu.
Es regirà per aquests Estatuts i, en tot allò que no hi sigui regulat, per les disposicions legals que
s’escaiguin. Es garantiran els principis democràtics i representatius i, així mateix, s’evitarà i es prohibirà
qualsevol tipus de discriminació.
Per tal de facilitar la formació humana integral, el Club Natació Sabadell té en funcionament des de
l’any 1962, dins les pròpies installacions, l’anomenada escola Santa Clara, escola autoritzada
administrativament a la qual assisteixen els esportistes que complementen l’activitat escolar amb la
pràctica esportiva.
Article 21.- El Club Natació Sabadell practicarà com a principal modalitat esportiva la natació i s’afiliarà
a la Federació Catalana de Natació, on donarà trasllat dels presents Estatuts una vegada obtinguin
l’aprovació per part de l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.
El Club Natació Sabadell, l’àmbit del qual serà nacional sens perjudici de l’àmbit d’actuació per raó del
seu nivell esportiu, practicarà a més a més, les modalitats esportives que acordi la Junta Directiva. Amb
aquesta finalitat podrà crear o dissoldre les Seccions esportives corresponents, que podran ser afiliades
a les respectives Federacions.
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Article 3.- El Club Natació Sabadell, se sotmet al règim dels pressupost i del patrimoni amb les
limitacions següents:
A) No podrà dedicar els béns a finalitats industrials, comercials, professionals o de servei, ni tampoc
exercir activitats del mateix caràcter amb l’objecte de repartir els beneficis entre els socis. Els ingressos
s’aplicaran íntegrament a la realització de la finalitat social.
B) Podrà promoure manifestacions de caràcter fisico-esportiu dirigides al públic en general, però haurà
d’aplicar els beneficis obtinguts al desenvolupament de les activitats físiques i esportives dels associats.
DELS ESTATUTS – TÍTOL II: DELS SOCIS
Article 5.- El Nombre de socis serà illimitat, amb la reserva del dret d’admissió. No obstant, la Junta
Directiva podrà suspendre l’entrada de nous socis quan, per raons de capacitat de les installacions o bé
per altres motius, en resultessin inadequats els serveis prestats als socis.
La Junta Directiva podrà exigir, en els casos que h cregui oportú, una revisió mèdica a qualsevol dels
sollicitants o dels socis i podrà desestimar la sollicitud d’admissió o bé privar de l’ús de les
installacions i serveis del Club, vist el resultat o bé per causa de negar-s’hi.
Els socis podran ser de les classes següents: numeraris, i de mèrit.
Els socis numeraris podran ser:
a)Numeraris o ordinaris.
b)Del Consell d’Honor
c)Preferents del Consell d’Honor
Article 6.-Són socis numeraris totes aquelles persones físiques que, havent estat admeses com a tal,
estiguin al corrent de les seves obligacions de pagament.
Seran socis de mèrit aquelles persones a les quals l’Assemblea General nomeni com a tal, a proposta
de la Junta Directiva, com a honrosa distinció per alguna actuació rellevant. Es posarà especial atenció
en distingir d’aquesta manera, els esportistes que aconsegueixin actuacions d’alt nivell.
Són socis del Consell d’Honor els socis numeraris majors de 40 anys, que portin 25 anys d’antiguitat
ininterrompuda (veure Norma 2).
Són socis preferent els socis numeraris que, formant part del Consell d’Honor, compleixin seixanta any
d’edat.
Article 7.- 1) Els socis numeraris tindran els drets següents:
a) Contribuir al compliment de les finalitat especifiques del club natació
b) Exigir al Club que s’ajusti a tot allò disposat a la legislació vigent i a tot allò establert en els presents
Estatuts.
c) Separar-se lliurement del Club.
d) Conèixer les activitats del Club i examinar-ne la documentació sempre que s’hagi fet una petició
raonada a la Junta Directiva i aquesta ho autoritzi.
e) Exposar lliurement les seves opinions en el si del Club.
f) Ser electors i elegibles per als càrrecs de representació i govern sempre que siguin majors d’edat,
tinguin plena capacitat d’obrar, una antiguitat mínima ininterrompuda d’un any a l’entitat i no tinguin
suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria de les eleccions.
g) Utilitzar les installacions i serveis del Club d’acord amb les disposicions aplicables.
h) Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives, culturals o de qualsevol altra mena que el
Club tingui establertes o organitzi en favor dels socis, d’acord amb les disposicions aplicables.
2.-Són obligacions dels socis numeraris:
a)Contribuir als sosteniment de les càrregues econòmiques del Club mitjançant les quotes socials
ordinàries o extraordinàries que acordin vàlidament els òrgans de representació o de govern.
b)Contribuir al manteniment i difusió dels esports que es practiquin al Club.
c) Acatar tantes disposicions com dicti l’Assemblea General, la Junta Directiva o els seus membres, tot
pel bon govern del Club.
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d) Respectar els presents Estatuts i les normes de funcionament del Club sorgides de la legislació
general, Assemblea General i Junta Directiva.
e) Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions del Club i notificar els canvis d’adreça.
Article 8.-Per ser admès com a soci, en qualsevol de les categories, serà necessari:
- Sollicitud per escrit adreçada a la Junta Directiva, en la qual figurin el desig de pertànyer a l’Entitat,
les dades personals i la declaració expressa que l’aspirant es compromet a complir les obligacions que
imposa la legislació especifica aplicable al Club, i també els Estatuts, el Reglament de règim interior i
els acords adoptats vàlidament pels òrgans de govern. Aquesta sollicitud haurà d’anar avalada per dos
socis majors d’edat que tinguin una antiguitat mínima d’un any. (Veure Norma 3).
- Satisfer les quotes ordinàries i abonar les quantitats que s’estableixin o estiguin establertes per la
Junta Directiva en concepte d’entrada, ajuda a fons perdut o qualsevol altra.
En el cas de denegar-se l’admissió, s’haurà de comunicar a la persona interessada, explicant-ne els
motius i retornant la quantitat total cobrada. Contra aquest acord, es pot recórrer dins del termini de
quinze dies hàbils, davant la pròpia Junta Directiva.
Article 9.-La condició de soci es perd:
Per defunció.
Per voluntat pròpia, sent precisa la presentació d’un escrit de sollicitud de la baixa i estar al corrent
dels pagaments.
Per manca de pagament de les quotes socials durant tres mesos, prèvia notificació fefaent comunicada
al deutor.
Per acord de la Junta Directiva, fonamentat en falta de caràcter molt greu i ratificat per l’Assemblea
General, prèvia la incoació del corresponents expedient disciplinari.(Veure Norma 4)
Article 10.-En cas d’incompliment de les obligacions de soci la Junta Directiva podrà acordar amb
caràcter temporal, la suspensió dels drets de soci, prèvia notificació al sancionat. Els drets de soci seran
recuperats quan quedin restablertes les obligacions incomplertes.
El reingrés d’ex-socis s’ajustarà a les normes següents:
1)Amb una carència de dos anys i liquidació del deute pendent, es procedirà al tràmit d’admissió com a
nou soci.
2)En el cas d’exsoci per baixa voluntària, es podrà reingressar amb efecte immediat i conservant
l’antiguitat, pagant totes les quotes socials denegades durant el període transcorregut. (Veure Norma
5)
REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR
Norma 1.- El títol de soci de mèrit compren l’exempcio de la quota i, en cas d’atorgar-se a persona no
socis, el dret d’us de les installacions i serveis.
Norma 2.- Als efectes de l’entrada al Consell d’Honor, els socis donats de baixa temporal per canvi de
residència, al reingressar continuaran l’antiguitat que tenien en el moment de la baixa temporal amb la
consideració d’ininterrompuda.
Norma 3.- A la sollicitud de nou soci, s’hi haurà d’acompanyar la fotocopia del DNI. Els sollicitants
menors de 18 anys hauran de presentar, a més a més, l’autorització paterna de forma fefaent.
Norma 4.- En el cas de baixa o pèrdua de la condició de soci, el Club s’obliga a la devolució en les
condicions establertes, de les quantitats percebudes en concepte de préstec un cop deduïdes les
pendents per deute.
Norma 5.-El reingrés d’un ex-soci per baixa voluntària, amb efecte immediat i conservant l’antiguitat a
base de pagar les quotes endarrerides, només s’admetrà durant el període de carència.
Norma 6.-Les quotes que els socis numeraris han de satisfer al Club seran regides pel sistema següent:
Serà aplicada a tots els socis numeraris una quota base de la qual es descomptaran les reduccions
establertes, que tindran com a límit el 50% de l’esmentada quota, exceptuant la reducció que serà
aplicada als menors de 10 anys d’edat.
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La quota base s’incrementarà o es disminuirà en relació a l’increment o la disminució que experimentin
els índexs anuals de l’I.P.C., d’acord amb el que estableix l’article 16e. Dels vigents Estatuts Socials.
Les reduccions sobre la dita quota base, es calcularan en forma de percentatges successius i seguint
l’ordre següent:
A)EDAT:
1.-Els socis menors de 10 anys, es beneficiaran de la reducció del 60%.
2.-Els socis de les edats compreses entre 10 i 12 anys, el 50%.
3.-Els socis de les edats compreses entre 13 i 14 anys, el 25%.
Els menors de 5 anys, fills o germans de socis pertanyent a la mateixa unitat familiar, gaudiran de lliure
accés i ús de les installacions del Club, Suposat que, prèvia sollicitud, sigui admès com a soci
numerari un menor de 5 anys, el còmput per a la reducció per antiguitat començarà a partir de l’edat
de cinc anys.
B)FAMILIA: Els socis que en nombre de tres o mes formin part de la mateixa unitat familiar, entesa
aquesta com la composta per membres amb parentesc de primer grau o equiparable, que resideixin en
un mateix, domicili, gaudiran d’una reducció del 20% sobre la quota.
C)ESTAR FEDERAT: Els socis practicants d’alguna modalitat esportiva, formant part d’equips
representatius del Club Natació Sabadell i que estiguin federats, tindran dret a la reducció del 25% de
la quota.
D) ANTIGUITAT ININTERROMPUDA: Per a l’aplicació de la reducció, l’antiguitat es comptarà des de
l’ultima data d’ingrés, si n’hi hagués mes d’una i sempre a partir dels cinc anys complerts d’edat.
La reducció per antiguitat serà aplicada de la manera següent:
De
De
De
De

10
15
20
25

a
a
a
o

14 anys d’antiguitat, el 10%.
19 anys d’antiguitat, el 20%.
24 anys d’antiguitat, el 30%.
més anys d’antiguitat,
el 50%.

Norma 7.- Els socis numeraris del Consell d’Honor, en complir l’edat de 50 anys, es beneficiaran de la
congelació de la quota social, fins que accedeixin a la condició de socis numeraris preferents, i a partir
d’aquest moment passaran a gaudir de l’exempció de quota, sense perdre cap dels drets que ostentin.
Norma 8.-Els esportistes olímpics o assimilats per raó dels èxits esportius gaudiran a perpetuïtat de
l’exempció de la quota, amb l’objecte de preservar la seva valuosa representativitat.
Norma 9.-Els socis que hagin de complir el servei militar podran sollicitar de la Junta Directiva i
aquesta els concedirà l’exempció del pagament de la quota a satisfer durant el temps del compliment
d’aquest servei.
La norma 9 del present reglament fa referència a l'exempció de pagament de les quotes de soci, degut
al compliment del servei militar. Al deixar de ser un servei obligatori, aquesta norma deixa de tenir
sentit.
Norma 10.-Els socis que per canvi de residència s’absentin de la ciutat, podran ser donats de baixa
temporalment mitjançant sollicitud a la Junta Directiva, la qual cosa els permetrà, prèvia sollicitud i
acord de la >Junta Directiva, de reingressar novament conservant l’antiguitat que tenien abans
d’absentar-se, havent-se d’acomodar al sistema de quotes vigents en el moment del reingrés.
La sollicitud de reingrés a la qual fa referència el paràgraf anterior, s’haurà de realitzar com a màxim
dintre els tres primers mesos següents al retorn, presentant la documentació suficient.
La norma 10 seria: Els socis que per canvi de residència s'absentin de la ciutat, podran ser donats de
baixa temporalment mitjançant sollicitud a la Junta Directiva, la qual cosa els permetrà, prèvia
sollicitud i acord de la Junta Directiva, de reingressar novament conservant l'antiguitat que tenien
abans d'absentar-se, havent-se d'acomodar al sistema de quotes vigents en el moment del reingrés. La
sollicitud de reingrés s'haurà de realitzar com a màxim dintre dels tres primers mesos següents al
retorn a la ciutat d'origen, presentant la documentació suficient, conforme s'ha residit durant un temps
en un altre lloc. (matricules universitàries o equivalents, fulles d'empadronament o justificants de
lloguer o compra i venda d'habitatge).
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Norma 11.-Els menors de 5 anys fills o germans de socis pertanyent a la mateixa unitat familiar,
podran ser donats d’alta sense pagar drets d’entrada, ajuda a fons perdut o qualsevol altra, duran el
primer mes d’haver complert els cinc anys.
DELS ESTATUTS.TITOL III:ORGANS DE REPRESENTACIÓ I GOVERN
Article 12.-Els òrgans de representació i govern del Club Natació Sabadell són l’Assemblea General i la
Junta Directiva.

Article 13.1)L’Assemblea General es l’òrgan superior de govern del Club i estarà integrada per aquells socis
numeraris que hagin estat elegits com a compromissaris.
2)Per formar part de l’Assemblea General coma compromissari, els socis numeraris han de reunir les
condicions següents:
a)Ser majors d’edat civil.
b)Tenir una antiguitat ininterrompuda mínima a l’Entitat d’un any.
c)Tenir plena capacitat d’obrar.
d)No tenir suspesos els drets de soci al moment de la convocatòria de l’Assemblea General.
e)Haver estat escollit compromissari component de l’Assemblea General.
3)El dret i l’obligació dels compromissaris de participar ales assemblees és personal i no delegable.
4)L’Assemblea General estarà integrada pels socis compromissaris següents:
a)El nombre de socis compromissaris que resulti de multiplicar el total de socis per 0.015 i afegir-n’hi
850, amb exclusió de les fraccions no enteres.
b)Els socis més antics en el nombre que resulti de multiplicar per 0,006 el total de socis del Club, amb
exclusió de les fraccions no enteres.
c)Els socis integrants de la Junta Directiva amb el mandat vigent al moment de realitzar-se
l’Assemblea.
d)Tots els socis que hagin estat presidents en mandats anteriors.
e)Els presidents de les Seccions Esportives, els socis de mèrit i d’altres socis que per la seva significació
es consideri convenient d’incloure i que no superin en cada moment un nombre equivalent al quinze per
cent dels compromissaris escollits segons els apartats anteriors.
5.-El nombre de socis del Club als efectes d’allò que estableix l’apartat a) i b) del paràgraf anterior, ha
de ser l’existent l’últim dia de l’exercici anterior.
6.-El procediment d’elecció per sorteig els compromissaris, s’ajustarà a les normes següents:
a)El mandat i representació dels compromissaris serà per quatre exercicis, sent així que el referit
mandat ha de coincidir amb el començament i l’acabament dels exercicis naturals.
b)El sorteig per a l’elecció dels compromissaris el mandat dels quals s’inicií l’exercici següent s’ha de fer
dins de l’exercici corrent, per acord de la Junta Directiva.
c)La Junta Directiva ha de fer publica la realització del sorteig, mitjançant l’anunci de la convocatòria en
un diari d’àmplia difusió a Sabadell i tauler d’anuncis de l’entitat.
d)Fins 2 dies abans del sorteig i durant un termini de 10 dies naturals, les llistes dels socis que tinguin
dret a participar en el sorteig estaran a disposició dels socis a la secretaria del Club.,
Totes les reclamacions que es presentin en contra les llistes seran resoltes per la Junta Directiva,
podent-se interposar recurs contra les seves resolucions davant del comitè jurisdiccional de la federació
Catalana de Natació.
e)L’acte del sorteig serà públic per als socis i intervingut per un notari que donarà fe dels resultats i en
lliurarà testimoni.
f)El Club farà publica la relació dels socis elegits, i procedirà a comunicar individualment la designació
com a compromissari..
Article 16.-
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1.-La Junta Directiva és l’òrgan collegiat de govern en representació i administració del Club en el que
concorren totes les competències no atribuïdes especialment a l’Assemblea General.
2.-La Junta Directiva estarà formada per un nombre de membres no inferior a cinc ni tampoc superior a
vint-i-un, regida per un President i de la qual formaran part un secretari i un tresorer.
3.- La Junta Directiva li corresponen, a títol enunciatiu, no limitatiu, les atribucions següents.
a)Mantenir l’ordre i la disciplina a la societat, així com a les competicions que s’hi organitzin.
b)Convocar, mitjançant el seu President, l’Assemblea General quan ho cregui oportú, bo i complint i
fent complir els acords i decisions establertes.
c)Convocar eleccions per proveir el càrrecs de la Junta Directiva.
d)Assenyalar les condicions i forma d’admissió de nous socis.
e)Actualitzar anualment les quotes ordinàries i d’entrada segons l’Índex de Preus del consum.
f)Redactar o reformar els reglament de regim interior i alhora, fixa<r les normes d'ús de les
installacions i les tarifes corresponents.
g)Nomenar les persones que hagin de dirigir les diferents seccions i comissions així com organitzar les
activitats del Club.
h)Constituir i dissoldre seccions esportives, atenent la demanda social.
i)Formular l’inventari i el Balanç anual redactar la Memòria anual de la societat i establir el Pressupost.
j)Contractar el persona al servei del Club.
k)Protegir i defensar la imatge i els interessos del Club com a entitat i també, com a collectiu de
persones associades.
l)Governar, gestionar i administrar l’entitat en ordre a la consecució de la seva finalitat.
Article 17.
Apartat 5)Els membres integrants de la Junta Directiva no tindran dret a la percepció de cap
compensació econòmica.
Article 19.-L’eleccio dels membres de la junta directiva es farà per un període de quatre ant. La
renovació dels càrrecs serà total. Tots els càrrecs directius son reelegibles sense limitació en el temps.REGLAMENT DE REGIM INTERIOR:
Norma 12.- L’Entitat disposa d’una plantilla de personal, al front de la qual hi ha el Director General,
màxim càrrec executiu professional a qui li correspon entre les seves funcions, la de disposar que es
presti per part seva o dels empleats, la deguda atenció als socis facilitant-los tant la integració social
com l'ús correcte de les installacions, basats en la igualtat dels drets i el compliment de les normes
establertes.
DELS ESTATUTS.-TITIL VI-SECCIONS ESPORTIVES
Article 49.-Quan la Junta Directiva acordi la practica d’una nova modalitat esportiva crearà la Secció
corresponent, que podrà ser afiliada a la Federació. L’esmentat acord ha de ser ratificat per l’Assemblea
General.
Article 50.-Es nomenarà la corresponent Junta de Secció, que tindrà president i un mínim de tres
membres, i s’ocuparà de desenvolupar i administrar la secció, sota la superior direcció de la Junta
Directiva.
REGLAMENT DE REGIM INTERIOR:
Norma 13.-Pel que fa referència a la natació esportiva i el waterpolo, encara que no constitueixen una
secció pròpiament dita, ja que la seva practica es part essencial de la finalitat del Club adoptaran a
efectes tècnics econòmics i administratiu, la mateixa forma d’organització que les Seccions, amb la
seva pròpia junta, anomenada comissió, encapçalada pel President, que serà membre de ple dret de la
Junta Directiva.
Norma 14.-A fi de desenvolupar el que estableixen els articles 2 i 49 dels vigents Estatuts socials, es
declaren creades per ordre cronològic les seccions esportives següents:
1)Bàsquet, 2)Fulbito i Futbol sala, 3)Frontó, 4)Gimnàstica, 5)Tennis, 6)Voleibol, 7)Petanca,
8)Atletisme, 9)Recreativa i 10)Esquaix.
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Norma 15.-El president de cada una de les comissions de les Seccions, serà designat per la Junta
Directiva i passarà a formar part de la mateixa, assistint a les reunions, amb veu però sense vot.
Serà facultat del President l’elecció de la resta dels components de la comissió.
Norma 16.-Les comissions de les Seccions podran sollicitar a la Junta Directiva i aquesta autoritzar les
reunions amb els practicants de les diverses modalitats esportives. A la sollicitud hauran d’adjuntar-hi
l’ordre del dia. Finalment, també hauran d’informar del desenvolupament i resultat.
Norma 17.-Les comissions de les Seccions hauran de sotmetre oportunament la proposta de programa
anual d'activitats i corresponent pressupost a la Junta Directiva, la qual previ estudi en decidirà
l’aprovació total o parcial i la dotació amb càrrec al Pressupost general.
Norma 18.- Els recursos econòmica de les Seccions seran els següents:
a)La dotació assignada amb càrrec al Pressupost General.
b)Els drets d’inscripció que estableixin les comissions per a la participació en campionats o torneigs,
quantitats que hauran de se destinades íntegrament a l’adquisició dels trofeus corresponents.
c)Les quantitats que recaptin les comissions, amb autorització prèvia de la Junta Directiva, per la venda
de participacions de loteria, ingressos per sorteigs, rifes i d’altres.
d)Les quantitats producte de les sancions imposades als infractors dels reglaments de joc o de la pròpia
secció.
e)Les quantitats prominents d’acords amb esponsors, degudament autoritzats i formalitzats per la
Junta Directiva.
Norma 19.-Els comptes de les seccions hauran d’incorporar-se al sistema comptable del Club, exercintne el corresponent control el tresorer de la Junta Directiva.
Norma 20.-El Consell d’Honor també funcionarà com a secció amb la finalitat de fomentar la
comunicació i relació social amb els seus membres. El president de la comissió serà vocal de ple dret de
la Junta Directiva.
DELS ESTATUIT-TITOL VII : regim disciplinari
Article 51.- El regim disciplinari esportiu s’estén a conèixer les infraccions de les regles de joc o
competició, de la conducta esportiva o de les normes de conducta associativa.
1.-Son infraccions de les regles de joc o competició les accions o omissions que, durant el transcurs
d’un joc o competició de caire intern associatiu, vulnerin, impedeixin o pertorbin el seu normal
desenvolupament.
2.-Son infraccions de la conducta esportiva les accions o omissions contraries al que disposen les
normes generals de disciplina i convivència esportiva.
3.-Son infraccions de les normes de conducta associativa les accions o omissions que comportin
l’incompliment de les prescripcions estatutàries o reglamentàries del Club.
Article 52.-L’exercici de la potestat disciplinaria correspon:
1.-Als jutges o arbitres 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 especifiques
aprovades per a ala competició de que es tracti.
2.-A la Junta Directiva o l’òrgan collegiat constituït a l’efecte, el qual estarà compost per un nombre de
membres entre tres i cinc, designats per la mateixa junta d’entre els socis que reuneixin els requisits de
l’article 7.1.f. dels presents estatuts. Aquest òrgan resoldrà per majoria els assumptes sotmesos a la
seva competència i el seu mandat ha de coincidir com a màxim, amb el de la junta directiva delegant.
Article 53.1.-Les decisions que els jutges o arbitres acordin de manera immediata durant el desenvolupament
d’un joc o competició de caire intern associatiu i referides a les infraccions de les regles de joc, son
inapellables.
2.- Contra els acords disciplinaris adoptats en primera i única instància per la junta directiva o l’òrgan
jurisdiccional delegat, quan es tracta de sancions qualificades com a greus o molt greus per infraccions
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contra la conducta esportiva, es pot interposar, en el termini màxim dels quinze dies hàbils següents a
la notificació de l’acte impugnat, recurs davant el comitè d’apellació de la Federació Catalana de
Natació.
3.-Contra els acords disciplinaris adoptats en primera i única instància per la junta directiva o òrgan
delegat, quan es tracti de sanció imposada per infracció de les normes de conducta associativa, i també
contra qualsevol altre decisió de tipus societari no esportiu aprovada pels òrgans de govern i
administració del club, es pot formular reclamació davant l’autoritat judicial en el termini de quaranta
dies següents a la notificació de l’acte impugnat.
La interposició dels recursos assenyalats no suspèn l’execució dels acords objecte del recurs, llevat que
ho determino l’òrgan revisor a sollicitud prèvia raonada de l’interessat.
Article 54.-Les faltes de conducta associativa es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
1.-Son faltes lleus aquelles accions o omissions involuntàries que impliquin d’alguna manera,
comportar-se de forma incorrecte envers altres socis i empleats del Club, o no tenir cura dels bens del
Club.
2.-Les faltes lleus seran oportunament descrites al Reglament de Règim Interior.
3.-Són faltes greus aquelles accions o omissions que suposin evidencia de voluntarietat de fer les coses
mal fetes i també, les de no complir amb les obligacions del càrrecs pels que s’ha estat elegit.
4.-Les faltes greus seran, igualment, descrites al Reglament de Règim Interior. Independentment de la
referida descripció reglamentària, es tipifiquen com a bàsiques les següents:
a)Dificultar deliberadament l’activitat del Club amb actes o omissions.
b) L’incompliment dels acords vàlidament adoptats pels òrgans del Club.
c) La falta lleu comesa després d’haver estat sancionat dues vegades per causes considerades lleus.
d) La participació del soci en actes vandàlics en el recinte i espais adjacents de les installacions del
Club, amb el resultat de danys.
5.-Són faltes molt greus aquelles accions o omissions que suposin perjudici evident per l’Entitat, tant en
el sentit econòmic com moral o d’imatge.
6.- Les faltes molt greus seran, també, descrites al Reglament de Regim Interior. Independentment,
però, es tipifiquen com a bàsiques les següents:
a)Que s’hagi dictat contra un soci sentencia condemnatòria ferma en causa de delicte o faltes,
dimanant de fet contra les persones o els béns, pels Jutjats o Tribunals ordinaris.
b) L’incompliment d’una sanció vàlidament imposada.
c)La comissió d’accions que ataquin de manera transcendent la dignitat i la moralitat tant de terceres
persones com social.
d)La falta greu comesa després d’haver estat sancionat dues vegades per faltes greus.
Article 55.-Les sancions que es podran imposar son les següents:
1.- Per faltes lleus: amonestament privat i/o suspensió dels drets de soci fins un màxim d’un mes.
2.-Per faltes greus:
a)Amonestament públic, limitat a l’àmbit social del Club.
b) Pèrdua del càrrec que ocupi dins dels òrgans del Club.
c) Suspensió dels drets de soci per un període màxim d’un any.
d) Reparació pública dels danys morals.
e) Reparació econòmica dels danys materials.
3.-Per faltes molt greus:
Pèrdua temporal o definitiva de la condició de soci, aprovada per l’Assembles General.
4.-Les sancions podran ser acumulatives i es prendran en consideració els atenuants per raó d’edat i
capacitat.
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REGLAMENT DE REGIM INTERIOR:
Norma 21.- A títol enunciatiu, es descriuen les infraccions més representatives següents:
1.-Deixar el carnet de soci a una altra persona perque n’usi els drets.
2.-Prendre, furtar o simplement utilitzar sense el consentiment exprés, objectes d’altres socis.
3.- El comportament incivil del soci que en qualitat d’espectador, assisteixi als actes de l’entitat,
especialment els esportius.
4.-La conducta moralment ofensiva.
5.- En general, es consideren faltes de la conducta associativa, tots els fets que comportin un evident
menyspreu de les normes de convivència social.
Norma 22.- En els casos de faltes greus o molt greus, s’haurà d’escoltar el soci o socis implicats i a tal
fi, s’obrirà expedient seguin el tràmit següent:
a)Incoació per acord de la Junta Directiva.
b) Nomenament d’instructor que recaurà en un membre de la Junta Directiva o de l’òrgan collegiat
disciplinari i obertura d’un termini de deu dies per a l’audiència de l’interessat.
c) Presentat o no el presumpte infractor, l’instructor elevarà proposta de sanció o sobreseïment a la
Junta Directiva.
d) La Junta Directiva o l’òrgan collegiat, acordarà per majoria la sanció o el sobreseïment i en el cas de
la màxima sanció: pèrdua de la condició de soci, s’haurà de presentar a la primera Assemblea General
perquè sigui ratificada.

DISPOSICIO FINAL: Queden derogades totes les disposicions que s’oposin al present Reglament,
aprovat per la Junta Directiva en la reunió del dia 24 d’octubre de 1995.
Amb efectes des de l’1 de gener de 1996.

NORMES D’US DE LES INSTAL.LACIONS
El Club obre tots els dies de l’any, excepte dues dates assenyalades: per la Diada del soci que es
celebra el 12 d’octubre i per Nadal. Aquests dos dies, el Club no presta servei al socis. Es dedica el
primer a una jornada de portes obertes al públic i el segon, perquè tot el personal pugui celebrar la
tradicional festa en família.
Cal afegir el dia 1 de gener que també està tancat. En canvi el dia 12 d’octubre no queden tancades les
dues instal.lacions
L’horari de funcionament és el següent:
Dies feiners, excepte vigílies............. De les 6 a les 22 hores.
Dissabtes i vigílies ............................
De les 6 a les 21 hores.
* Festius d’estiu(del 15.06 al 15.09).. De les 7 a les 21 hores.
* Festius d’hivern (resta de l’any)...... De les 7 a les 17 hores.
*Observació: En els esmentat festius, a partir de les 15 hores només es podran utilitzar les
installacions de bàsquet, frontó, fulbito, esquaix, sala social, sauna i piscines.
El Club disposa de dues menes d’installacions, unes d’us lliures o gratuït i d’altres de pagament.
Les primeres són les següents: bàsquet, frontó, fulbito, gimnàs d’aeròbic i gimnàs de musculació,
petanca, ping-pong, piscines, sala social i zona infantil. Cal recordar que per fer servir el gimnàs de
musculació, s’ha d’aconseguir el carnet d’iniciat.
Les segones son les següents billar americà i de caramboles esquaix, gimnàs amb els aparells
electrònics, sauna, spa, spedd courts, tennis, uva i també els serveis de metge, guarderia, massatge,
estètica i perruqueria. Falten afegit i canviar alguns serveis i installacions.

9

Als vestidors funciona el servei de guarda-roba i a recepció el de guarda valors.
Per telèfon es pot reservar hora per a tots el serveis esmentats i a més, també per jugar a l’esquaix,
speed courts i tennis.
El Club també disposa de bar, restaurant d’autoservei i botiga serviclub, oberts durant tot l’horari.
La zona infantil “Clubiparc” funcionarà amb els horaris següents:
Dies feiners
de 17 a 20 hores
Dies feiners
de 10 a 19 hores (Vacances escolars)
Dissabtes
de 10 a 19 hores
Dies festius
de 10 a 15 hores (Hivern)
Dies festius
de 10 a 19 hores (Estiu)
(Es tanca a les 20 h no a les 19)
El Club té reservat l’accés a les installacions exclusivament als socis. No Obstant això, a petició
justificada del soci interessat es facilitarà passi d’acompanyant, però només durant la temporada
d’hivern (del 15.09 al 15.06).
El soci disposa de tota la informació al taulell de recepció, on el personal de relacions l’atendrà
degudament i on també, pot posar les seves suggeriments i reclamacions.

*****************************

LA NOSTRA ENTITAT S’ENORGULLEIX DE L’EXCELENT AMBIENT SOCIAL BASAT EN LA IGUALTAT DE
DRETS I EL COMPLIMENT DE LES NORMES ESTABLERTES.

TOTS HI CONTRIBUIM !

OCTUBRE DE 1995
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