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ESTATUTS DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA I D’HONORS 

01. La Comissió Consultiva i d’Honors del Club Hoquei Vila-seca té com a finalitat fer 
propostes i assessor la Junta Directiva del Club en tot el que se li demani i, 
especialment, en el que fa referència a la concessió dels honors i distincions establerts 
en els Estatuts del Club. 

02. La durada de la Comissió s’estableix per temps indefinit. 

03. Les actuacions de la Comissió Consultiva i d’Honors aniran adreçades, 
principalment, a: 

a) Fomentar, mitjançant la concessió de les distincions adequades, les 
conductes de lleialtat dels socis i esportistes envers el Club. 
b) Promoure distincions per a aquelles persones que, en ocasió dels seus 
serveis al Club, s’hagin significat especialmente. 
c) Distingir públicament, de manera honorífica, aquelles persones o entitats 
que, tot i ser alienes al Club Hoquei Vila-seca, l’hagin afavorit especialmente 
amb les seves activitats. 
d) Recopilar les dades biogràfiques adients d’aquelles persones que hagin 
d’ésser homenatjades. 
e) Promoure la creació o eliminació d’aquelles distincions que cregui oportunes. 
f) Vetllar pel manteniment de la dignitat mínima de les distincions. 
g) Mantenir un Registre de totes les distincions atorgades pel Club al llarg de la 
seva història. 

04. Les propostes de la Comissió d’Honors a la Junta Directiva del Club tindran caràcter 
vinculant. 

05. La Comissió Consultiva i d’Honors estarà formada pels següents membres: 

a) Tots els ex-presidents del Club Hoquei Vila-seca que hagin conservat la seva 
condició de soci del Club. 
b) Fins a 3 socis amb una antiguitat mínima de 10 anys, a proposta del 
President del Club Hoquei Vila-seca 

06. La condició de membre de la Comissió serà vitalícia, amb les salvetats de l’article. 
08. Les vacants que puguin produïr-se entre els 3 membres de lliure designació, es 
cobriran a proposta del President del Club, amb el vist-i-plau de la resta de membres 
de la Comissió. 

07. Els membres de la Comissió guardaran secret d’allò que es deliberi en les seves 
reunions. 

08. El membres de la Comissió Consultiva i d’Honors causaran baixa per: 

a) Renúncia del titular. 
b) Pèrdua de la condició de soci del Club Hoquei Vila-seca. 
c) A proposta del President de la Comissió, per inassistència a més de dues 
reunions sense causa justificada. 
d) A proposta del President de la Comissió, per faltar al deure de secret. 
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09. El càrrec de membre de la Comissió Consultiva i d’Honors será incompatible amb la 
condició de membre de la Junta Directiva del Club Hoquei Vila-seca. 

10. Els membres de la Comissió elegirán entre els seus component, per majoria simple, 
un President i un Secretari. 

11. Els acords de la Comissió es prendran per majoria simple. 

12. Seran competències del President de la Comissió: 

a) Convocar les reunions de la Comissió. 
b) Confeccionar l’ordre del dia. 
c) Certificar els acords assolits. 

13. Les reunions del Comitè es faran, preferentment, dintre del recinte del Pavelló 
Municipal de Vila-seca, o bé en altres locals externs habitualment utilitzats pel Club i 
que ofereixin les necessàries garanties de confidencialitat. 

14. El Secretari estendrà les actes i lliurarà certificacions amb el vist-i-plau del 
President de la Comissió. Portarà un llibre d’actes, on s’hi farà constar: la llista 
d’assistents a cada reunió, la forma i el resultat de les votacions i el text literal dels 
acords que s’adoptin. El llibre d’actes estarà sempre dipositat a les oficines del Club. 

15. Els membres de la Comissió no rebran cap retribució per la seva tasca, sense 
perjudici del seu dret a ésser rescabalats de les despeses que els representi 
l’acompliment de la seva funció. 

16. La Comissió es reunirà per iniciativa del President o quan ho sol·licitin la meitat 
dels seus membres. 

17. La convocatòria de les reunions correspòn al President, es farà per escrit i 
contindrà l’ordre del dia, amb tots els assumptes que s’hauran de tractar, fora de la 
qual no es podran prendre acords vàlids. 

18. La convocatòria es farà amb vuit dies d’antelació, per qualsevol mitjà que en 
garanteixi la recepció per part de l’interessat. 

19. No es consideraran vàlidament constituïdes les reunions amb menys de 3 membres 
o en absència no justificada del President. 

20. La Comissió Consultiva i d’Honors no podrà prendre acords que impliquin una 
despesa económica a càrrec del Club superior al pressupost que anualment hagi 
aprovat la Junta Directiva del Club per aquest concepte, o, en absència de consignació 
económica al pressupost, que no compti amb el vist-i-plau del Tresorer del Club. 

21. La Comissió s’extingirà per les causes següents: 

a) Per impossibilitat d’acomplir les seves finalitats. 
b) Quan així ho acordi per majoria absoluta la Junta Directiva del Club Hoquei 
Vila-seca, amb el vot favorable del President de l’Entitat. 
c) Per dissolució del Club Hoquei Vila-seca.  
 


