REGLAMENT DE BÀSQUET JOVE CAMBRA INTERNACIONAL DE LLEIDA
Cursos de formació, congressos, activitats lúdiques i
esportives, d’integració social, d’acció social i
solidària, conferències, jornades, xerrades, tallers,
networking,
actes d’entrega de premis, entre
d’altres.
Bàsquet JCI LLEIDA al igual que a la JCI Lleida
manifesta la seva total adhesió a la Declaració dels
Drets Humans de l’Organització de les Nacions
Unides i en conseqüència els defensarà a tots els
nivells.
Capítol I. La denominació, els fins i el domicili
Article 1 : Denominació:
L’entitat es denomina " BÀSQUET JOVE CAMBRA
INTERNACIONAL DE LLEIDA " Penya d’animació
esportiva sent una secció de l’Associació JOVE
CAMBRA INTERNACIONAL DE LLEIDA que es
regeix a l’empara de la Llei 4/2008, del 24 d’ abril,
d’associacions i els seus estatuts
Es considerarà vàlid l'ús de les sigles Bàsquet JCI
Lleida.
Article 2 : Els Fins :
La
Penya
“BÀSQUET
JOVE
CAMBRA
INTERNACIONAL DE LLEIDA ", en endavant,
Bàsquet JCI Lleida és una associació de durada
indefinida, no confessional, apolítica i sense finalitat
lucrativa que té com a finalitat:
 Animar d´una forma cívica al club Força Lleida,
independentment del resultat esportiu.
 El desenvolupament de la consciència cívica i
l’acceptació de responsabilitats ciutadanes.
 La participació activa en la planificació o execució
de programes pel desenvolupament de l’individu i
de la comunitat, com per exemple: esportius,
d’integració social,acció social, acció solidària,
formatius, entre altres.
 La participació individual a programes interns de
capacitació pel desenvolupament del potencial
directiu.
 El foment de la comprensió, la bona voluntat i la
cooperació entre tots els pobles. En especial amb
les aficions d’altres equips al Força Lleida.
 La formació dels seus membres mitjançant
l’exercici d’activitats que incideixin en el millor
desenvolupament de la comunitat de la qual
formen part, amb el fi de preparar-los per assumir
responsabilitats cíviques.
Les activitats que es duran a terme per a formar als
membres son:

També s’abstindrà d’assumir la promoció dels seus
membres, altres persones o entitats, així com de
qualsevol interès polític, mantenint una total
independència respecte a les línies ideològiques de
persones, institucions i grups polítics. També
s’abstindrà de promoure o identificar-se amb
activitats religioses o sectàries. En tot cas, es
respectaran les opinions que a títol individual puguin
tenir els seus membres.
Article 3 : Domicili social:
El domicili de l’associació s’estableix el mateix que el
de la JCI Lleida a l’ avinguda Josep Tarradellas s/n,
al Pavelló de Vidre primera planta de Lleida, tot i que
podrà habilitar qualsevol altre local per obtenir la
consecució dels seus objectius.
El domicili social assenyala l’àmbit d’activitat
principal de l’entitat, si bé qualsevol altra referència
geogràfica (local, estatal o internacional) resultarà
igualment significativa de l’àmbit territorial.
En el cas de que és cregui convenient la Junta
Directiva del BÀSQUET JCI LLEIDA amb la proposta
del President de JCI LLEIDA podrà traslladar la seu
social a qualsevol altre indret de la ciutat de Lleida.
El trasllat de domicili o apertura d'altres locals, no
comportarà una modificació del reglament.

Capítol II. Els membres de la Penya, els seus
drets i les seves obligacions
Article 4 : Ingrés a l'associació
Poden formar part de la Penya totes les persones
físiques de més de 0 anys sense límit d’edat que
hagin estat admesos com a tal. Els menors d’edat
hauran d’anar acompanyats obligatòriament amb un
major d’edat per formar part de la Penya. No podran
formar part les persones jurídiques.
Tota persona que desitgi formar part del BÀSQUET
JCI LLEIDA, tindrà que acceptar aquest reglament
mitjançant la firma prèvia a l’acceptació a la vegada
que es requerirà l’aval per dos penyista del mateix
BÀSQUET JCI LLEIDA (1 membre de JCI lleida i 1
no membre de JCI LLEIDA) que defensaran las seva
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sol·licitud a la vegada que vetllaran per la seva
Article 6 Deures dels membres:
integració . Si el nou integrant no coneix cap membre,
Són deures dels membres de l’associació:
la Junta Directiva designarà 2 penyista de la mateixa
1. Comprometre’s amb les finalitats de la Penya i
Penya. La Junta Directiva es reserva el dret
participar activament per assolir-les.
d’acceptació nou membre , decidint sobre la petició
2. Complir la resta d’obligacions que resultin de les
rebuda en la primera reunió que tingui lloc i la
disposicions reglamentàries.
comunicarà en l’Assemblea General més immediata.
3. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats
pels òrgans de govern de la Penya.

Article 5 : Drets del membre:

4. Exercir els càrrecs per als quals han estat elegits.

Són drets dels membres de l’associació:
1.
Assistir amb veu i vot a les reunions de
l’Assemblea General.
2.
Elegir o ser elegits per als llocs de
representació o per exercir càrrecs directius sense
altres limitacions que les establertes en aquests
reglament.
3.
Proposar, participar i dirigir programes, així com
concórrer a tots els actes en què participi la Penya,
de la forma prescrita en cada cas.
4.
Intervenir en el govern i les gestions, en els
serveis i les activitats de la Penya, d’acord amb les
normes legals i estatutàries.

5. Es d’ obligatori compliment
tenir una bona
conducta individual i cívica a l’empara de la
regulació de les mesures contra la violència, el
racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport
establertes en la Llei 19/2007, de 11 de juliol i en el
seu Reglament aprovat per Reial Decret 203/2010,
de 26 de febrer. En cap cas NO es permetrà als
membres de la Penya els insults i vexacións durant
els partits, que comportarant mesures disciplinaries
de règim intern del BÀSQUET JCI LLEIDA.
El dret de veu i vot dels penyista quedarà sotmès al
compliment d’aquests deures.
Article 7 : Règim Disciplinari : Sancions Lleu,
Greu, molt Greu i Baixa del membre:

5. Exposar a l’ Assemblea i a la Junta Directiva tot
el que considerin que pugui contribuir a fer més
plena la vida de Penya i més eficaç la realització dels
objectius socials bàsics.

1. Sanció Lleu: comportarà l’avís per part del
Director o Coodirectors de BÀSQUET JCI
LLEIDA d’una o varies accions que no
compleixin l’article 6 d’aquest reglament:

6. Sol·licitar
i
obtenir
explicacions
sobre
l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels
mandataris de la Penya.

2. Sanció Greu: La reiteració sistemàtica del
NO compliment del article 6 d’aquest
reglament, desprès d’haber rebut una
Sanció Lleu. La decisició es passarà per
junta amb la proposta del Director i
Coodirectors amb votació per majoria
Simple : Comportarà l’expulsió TEMPORAL
de dos partits oficials a l’ubicació de la
Penya al Barris Nord, amb l’entrega de la
Samarreta i Panyoleta identificatives. Al
finalitzar es retornarà al Penyista.

7. Ésser escoltats prèviament
mesures disciplinàries.
8. Rebre informació
l’associació.

sobre

a
les

l’adopció

de

activitats

de

9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació
estableixi o tingui a la seva disposició.
10. Formar part dels grups de treball.
11. Posseir un exemplar del reglament.
12. Consultar les actes de la Penya prèvia sol·licitud
del director de BÀSQUET JCI LLEIDA i en el seu
defecte el President de la JCI LLEIDA.
13. Consultar els balanços de Tresoreria de la
Penya prèvia sol·licitud al director de BÀSQUET JCI
LLEIDA i en el seu defecte als codirectors.
14. Beneficiar-se de totes les ventatges per ser soci
que ofereixi BÀSQUET JCI LLEIDA.

Baixa del Penyista: La condició de
Penyista serà definitiva pels següents
motius:
3. Sanció Molt Greu: Quan la sanció vingui del
club esportiu FORÇA LLEIDA. esdevindrà
l’EXPULSIÓ DEFINITIVA de la Penya amb
la devolució de la Samarreta i la Panyoleta
identificatives de BÀSQUET JCI LLEIDA.
4. Quan es reincideixi amb una Segona
Sanció Greu: La decisició es passarà per
junta amb la proposta del Director i
Coodirectors amb votació per majoria
Simple.
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La baixa definitiva podrà produir-se de forma
en aquest article té un caràcter merament
voluntària.
enunciatiu i no limita les atribucions de
l’Assemblea General.
Aquesta haurà de demanar-se per escrit
obligatoriament dirigit al Director. No comportarà el
retorn de la Samarreta i panyoleta identificatives de
la Penya. El reingrés en aquests casos no
necessitarà més tràmits que la comunicació per
escrit.

Capitol III. L’Assemblea General
Article 8 : L'Assemblea general
1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de
l’associació; els seus membres en formen part per
dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de la Penya, reunits en Assemblea
General legalment constituïda, decideixen per majoria
simple els assumptes que són competència de
l’Assemblea.
3. Tots els membres queden subjectes als acords
de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els
qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de
votar.
4. L’Assemblea General es reuneix en sessió
ordinària com a mínim Dos cops l’any :10 dies abans
del començament de la temporada i 10 dies després
del acabament de la temporada esportiva del FORÇA
LLEIDA.

Article 10: Dret del vot
1.
En les reunions de l’Assemblea General,
correspon un vot a cada Penyista de BÀSQUET JCI
LLEIDA. El vot pot ésser personal o delegat en un
altre Penyista.
La votació per a l’ adopció d’ acords ha d’ ésser
secreta si ho sol·liciten, almenys el 10% dels
penyistes presents o representants en la reunió.
La delegació de vot només serà vàlida per l’acte que
es tracti i fins i tot per un sol punt de l’ordre del dia.
La delegació s’expressarà per escrit dirigit al Director
de l’entitat, en el qual s’hi farà constar la persona en
qui es delega; aquest escrit, es lliurarà al Director en
el moment de la constitució de l’Assemblea. Cada
Penyista assistent només podrà tenir dues
delegacions.
2.
Els acords es prenen per majoria simple de
vots dels penyista presents o representats.
3.
Serà necessari el vot favorable de 2/3 dels
vots presents i representats en els casos següents:
A. Acordar la dissolució de la Penya.

5. El
director
podrà
convocar
Assemblea
extraordinari amb majoria simple de la Junta.

B. Modificar les finalitats de la Penya.
C. Aprovar i modificar les sancions de règim
intern.

Article 9 : Facultats de l'Assemblea

D. Acordar la baixa o la separació definitiva
d’un Penyista.

L’Assemblea General té les facultats següents:
A. Modificar el reglament.
B. Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern
i controlar-ne l’activitat.
C. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de
comptes anuals, i també adoptar els acords per a
la fixació de la forma i l’import de la contribució al
sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta
per l’òrgan de govern.
D. Acordar la dissolució de la Penya.
E. Modificar les finalitats de la Penya.
G. Aprovar i modificar les sancions de règim intern.
H. Acordar la baixa o la separació definitiva d’un
Penyista.
I.

Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no
estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de
l’associació. La relació de les facultats que es fa

Capítol IV. Òrgan de Govern

Article 11 : Junta Directiva
1. Regeix, administra i representa la Penya la
Junta Directiva, que componen el president de Jove
Cambra Lleida, el Director i Coodirectors (mínim un
membre de Jove Cambra i un NO mebre de Jove
Cambra) de la Penya BÀSQUET JCI LLEIDA i els
responables de la mateixa Penya . Aquests càrrecs
han de ser exercits per persones diferents.
2. El Director nomenarà els membres de la junta
directiva. El Director presentarà la seva Junta
Directiva a l’Assemblea General per rebre el seu
consentiment.
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3. La duració dels càrrecs serà d’una temporada,
E. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada
prorrogable en cas de reelecció en Assemblea
exercici a l’Assemblea General, perquè els
ordinaria.
aprovi, i confeccionar els pressupostos de
l’exercici següent.
Article 12:
Acceptació, durada del càrrec i cessament
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el
càrrec durant una temporada (desde el 30 de juny
fins al 30 de juny del anys següent), sense perjudici
que puguin ser reelegits. Els membres de l’ òrgan de
govern entren en funcions un cop han acceptat el
càrrec per al qual han estat escollits o nomenats.
2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el
termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se
per:
A. Dimissió voluntària presentada mitjançant un
escrit en el qual se n’exposin els motius
B. Mort o declaració d’ absència.
C. Incapacitació o inhabilitació.
D. Baixa com a membre de la Penya.
E. Sanció Molt Greu per una falta comesa en
l’exercici del càrrec.

F. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se
perquè els serveis funcionin amb normalitat.
G. Establir grups de treball per aconseguir de la
manera més eficaç els fins de l’associació i,
autoritzar els actes que aquests grups projectin
dur a terme.
J. Nomenar el responsables d'àrea de la Junta
Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup
de treball, a proposta dels mateixos grups.
K. Dur a terme les gestions necessàries davant
d’organismes públics, entitats i altres persones,
per aconseguir:
L. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no
hagin previst els estatuts i donar-ne compte en
la primera reunió de l’Assemblea General.
M. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda
d’una manera específica a algun altre òrgan de
govern de l’associació o que li hagi estat
delegada expressament.
Article 14: Constitució

Article 13: Exercici de les funcions de govern

Els membres de l’ òrgan de govern han d’ exercir
llurs funcions amb la diligència d’ un bon
administrador, d’ acord amb la llei i reglament, i
servir el càrrec amb lleialtat a la Penya, actuant
sempre en benefici d’ aquesta.

La Junta Directiva té les facultats següents:
A. Representar, dirigir i administrar l’associació de la
manera més àmplia que reconegui la Llei; així
mateix, complir les decisions preses per
l’Assemblea General, d’acord amb les normes,
instruccions i directrius que aquesta Assemblea
esta bleixi.
B. Prendre els acords que calgui en relació amb la
compareixença davant dels organismes públics i
per exercir tota mena d’accions legals i interposar
els recursos pertinents.
C. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels
interessos de l’associació.
D. Convocar les assemblees generals i controlar que
es compleixin els acords que s’hi adoptin.

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament
si ha estat convocada amb antelació i hi ha un
quòrum de la meitat més un.
De no existir quòrum en primera convocatòria
quedarà constituïda sigui quin sigui el nombre de
persones que assisteixin, en segona convocatòria.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats
a assistir a totes les reunions que es convoquin,
encara que, per causes justificades, poden excusarse’n.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria
simple de vots dels assistents.
Article 15: Actes dels acords
Les Actes de Junta seran arxivades pel Director de la
Penya i en disposició de qualsevol Penyista que
vulgui sol.licitar, previ avís.

Capítol V. El Director i Coodirectors
Article 16: Funcions del Director
Són pròpies del director les funcions següents:
A. Dirigir i representar legalment la Penya, per
delegació de l’Assemblea General i de la Junta
Directiva.
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B. Fomentar els desplaçaments del Penyistes per
B. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea
seguir al Força Lleida
General com de la Junta Directiva.
C. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos
d’empat.
D. Establir la convocatòria de les reunions de
l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
E. Arxivar les actes.

C Despeses de funcionament i organització de
l’ entitat.
D Qualsevol altra despesa aprovada en junta que
és realitzi amb l’ objectiu de complir amb l’
establert en l’ article 2 dels Estatuts.

F. Les atribucions restants pròpies del càrrec i
aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea
General o la Junta Directiva.

Article 20 L'exercici econòmic

El director serà substituït, en cas d’absència o
malaltia, pels codirectors.

L’exercici econòmic comença al 30 de juny, i queda
tancat el 31 de juny del any següent.

Article 17: Els codirectors
Són pròpies dels coodirectors les funcions següents:
A. En cas d’absencia del director, els codirectors
assumiran les responsabilitats de respresentació
de la Penya.

Article 21: Els comptes
S’Utilitzarà els comptes corrents o llibretes d’estalvis
obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, a nom
de JOVE CAMBRA INTERNACIONAL LLEIDA.
Per poder disposar dels fons es tindrà que
comunicar amb el Tresorer de la JOVE CAMBRA
INTERNACIONAL LLEIDA.

B. Coordinar i promoure els assumptes relacionats
amb el creixement, l'administració i les activitats
que es portin a terme a l'entitat.
C. Coordinat tots els assumptes que facin relació
amb altres entitats o institucions.
D. Les atribucions restants pròpies del càrrec i
aquelles per a les quals el delegui el Director.

Capítol VI. El règim econòmic

Article 18: Patrimoni
El Director presentarà anualment un balanç
tancat a 30 de Juny que inclourà els bens,
drets i obligacions de la Penya en aquell
moment.
Article 19 Recursos econòmics
Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen
de:
A. Donació de Jove Cambra Lleida
B.
C.
D.
E.

Federació de Joves Cambres Catalunya
les donacions, les herències o els llegats
Patrocinis.
Subvencions

Capítol VII. La dissolució

Article 22: Dissolució
La Penya pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea
General, convocada amb caràcter extraordinari
expressament per a aquest fi. Posteriorment
comunicarà la dissolució al President de JOVE
CAMBRA INTERNACIONAL LLEIDA mitjançant
escrit i descripció del motiu.
Article 23: Destinació de béns
1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea
General ha de prendre les mesures oportunes tant
pel que fa a la destinació dels béns i drets de la
Penya, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de
qualsevol
operació
pendent.
L’Assemblea
comunicarà el detall dels béns al President de JOVE
CAMBRA INTERNACIONAL LLEIDA per tal que es
procedeixi a l’entrega dels mateixos.
2. L’Assemblea està facultada per elegir una
comissió liquidadora sempre que ho regui necessari.

Aquests recursos poden destinar-se :

3. Els membres de la Penya estan exempts de
responsabilitat personal. La seva responsabilitat
queda limitada a complir les obligacions que ells
mateixos hagin contret voluntàriament.

A. Fomentar el compliment de les finalitats
detallades al Article 2 d’aquest reglament

4. Les funcions de liquidació i d’execució dels
acords a què fan referència els apartats anteriors
d’aquest mateix article són competència de la Junta
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Directiva si l’Assemblea General no atorga aquesta
missió a una comissió liquidadora especialment
designada.

DILIGÈNCIA:
Per fer constar que el present reglament és l’acordat
per Junta, pendent de ser ratificat per tots el
penyistes a la primera Assemblea General de la
Penya BÀSQUET JCI Lleida de XX de Setembre de
2017.

Lleida, 24 de Juliol de 2017.

Director BÀSQUET JCI LLEIDA President JCI LLEIDA

Andreu Cabezudo Farrús

Noé Bosch Barrufet
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