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CLUB HOQUEI VILA-SECA 
 

ESTATUTS DEL COMITÈ DE DISCIPLINA ESPORTIVA 
(Aprovats Assemblea General Ordinària 20/12/16) 

01.El Comitè de Disciplina Esportiva del Club Hoquei Vila-seca es crea per exercir la 
potestat disciplinària prevista en el Capitol VI, Articles 37 a 41, “Règim disciplinari”, 
dels Estatuts del Club Hoquei Vila-seca. Aquesta potestat s’exercirà amb total 
sotmetiment al que està establert pel Reglament de Règim Interior del Club. 
 
02.La durada del Comitè s’estableix per un temps indefinit. 
 
03.El Comitè tindrà les següents atribucions: 

a) Conèixer totes les qüestions que facin referència a la disciplina interna dels 
esportistes del Club. 
b) Qualificar les infraccions que es presentin a la seva consideració, en aplicació 
del Reglament de Règim Interior, prèvia audiencia de les parts implicades. 
c) Sancionar les infraccions de l’apartat anterior, en aplicación del Reglament 
de Règim Interior. 
d) Actuar d’ofici quan cregui que s’han vulnerat els principis que han d’inspirar 
el comportament d’un esportista, soci o col·laborador del Club Hoquei Vila-seca. 
e) Proposar, justificar i promoure davant la Junta Directiva del Club les 
modificacions al Reglament de Règim Interior que cregui convenients. 
 

04.L’autoritat del Comitè de Disciplina emana de la Junta Directiva, i les seves 
decisions serán fermes en primera instància. Nomès podrán ésser recorregudes, en 
front de les instàncies pertinents del Club, quan concorreixin les circumstàncies 
previstes en l’Article 42 dels Estatuts del Club. 
 
05. El Comitè de Disciplina estarà format pels següents membres: 

a) Dos Delegat escollits entre els de tots els equips del Club. 
b) Un membre de la Junta. 

 
06. Els membres del Comitè de Disciplina guardaran secret del que es deliberi en les 
seves reunions. 
 
07.Els membres del Comitè nomenats per la Junta Directiva del Club, ho seràn pel 
termini d’un any, i només podrán ésser cessats i substituïts per les següents causes: 

a) Renúncia del titular. 
b) Transcurs d’un any des del seu nomenament. 
c) Faltar notòriament al deure del secret. 
d) Inassistència a 3 reunions seguides del comité, sense causa de força major. 

 
08.Passat un mes des de la fi de l’any d’exercici sense pronunciament en contra, el 
membres nomenats per la Junta Directiva quedaran automàticament nomenats per un 
any més. 
 
09.Els membres del Comitè elegirán d’entre els seus components un President i un 
Secretari, per majoria simple, tenint en compte que no podrán optar al càrrec de 
President cap dels membres nomenats en virtut dels apartats a) i b) de l’Article 5 
d’aquests Estatuts. 
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10.Les decisions del Comitè s’acordaran per majoria simple. 
 
11. Seran competències del President del Comitè: 

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

 
12.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. 
 
13.El Secretari estendrà les actes i lliurarà certificacions amb el vist-i-plau del President 
del Comitè. Portarà un llibre d’actes, on s’hi farà constar: la llista d’assistència de 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. 
 
14.Els acords adoptats i, especialmente, les sancions acordades, es notificaran 
immediatament a la Junta directiva del Club Hoquei Vila-seca, i causaran efectes 
immediats. 
 
15.El President del Club Hoquei Vila-seca podrà suspendre cautelarment l’aplicació dels 
acords adoptats pel Comitè de Disciplina fins a la següent reunió de la instància 
prevista a l’Article 42 dels Estatuts del Club Hoquei Vila-seca, si així ho creu 
convenient. 
 
16.Els membres del Comité de Disciplina 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. 
 
17.El Comitè es reunirà tantes vegades com li sembli oportú al President del Comitè 
per iniciativa propia, i forçosament quan així ho sol.licitin dos dels seus membres. 
 
18. La convocatòria de les reunions correspondrà al President. 
 
19. La convocatòria es farà amb un mínim de 24 hores d’antelació, per qualsevol mitjà 
que en garanteixi la recepció per part de l’interessat. 
 
20. No es consideraran vàlidament constituïdes les reunions si no hi assisteixen els 3 
membres del Comitè. 
 
21. Una vegada reunit, el Comitè podrà prendre acords sobre qualsevol tema del seu 
àmbit d’actuació, encara que no fos a l’ordre del dia. 
 
22. El Comitè de Disciplina nomès 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. 

 
 

 


