ESTATUTS DEL CLUB DEL GOS D’ATURA CATALÀ D’ESPANYA -CGACE(modificació aprovada per unanimitat el 5 d’octubre de 2013)

ART. 1 - CONSTITUCIÓ DEL CLUB
Es funda amb el nom del “Club del Gos d’Atura Català d’Espanya” i per abreviatura
“CGACE”.
Es tracta d’una associació de caràcter cultural, de promoció i servei al país i, per tant, amb
fins exclusivament cívics, d’aficionats a aquesta raça canina, que es constitueix amb duració
il·limitada.
Aquesta associació es regirà a l’empara de l’article 22 de la Constitució Espanyola i regularà
les seves activitats d’acord amb la Llei Orgànica 1/2002, del 22 de març, reguladora del Dret
d’Associació, publicada al BOE núm. 73, del 26 de març del 2002.
Aquest Club no té caràcter mercantil, manca de fins lucratius i busca exclusivament el
benefici comú del conjunt de la col·lectivitat i està afiliat a la Real Societat Central de
Foment de les Races Canines a Espanya.
L’únic nom i símbol que podran utilitzar les delegacions, vocalies, seccions o qualsevol altre
organisme dependent del “CGACE” serà l’oficial del Club i no podrà ser utilitzat per cap soci
en benefici propi.

ART. 2 - DOMICILI SOCIAL
El domicili social s’estableix a la Població de Cabanelles (17747), en el Mas Els Planells,
demarcació de Girona. Podrà traslladar-se en tot moment a un altre emplaçament, si més
no per raons dels origens de la raça del gos objecte de l’associació sempre serà dins de
Catalunya. Aquest trasllat haurà de ser acordat per decisió de la Junta Directiva, presa per
dos terços dels seus membres i ratificat per la següents Assemblea General que se celebri.
El domicili social refereix l’àmbit de l’activitat principal de l’entitat, si bé qualsevol altra
referència geogràfica (local, estatal o internacional) resultarà igualment significativa de
l'àmbit territorial.
L'associació podrà tenir delegacions fora de la Comunitat Autònoma de Catalunya.
Aquestes delegacions es regiran per la normativa de Delegacions vigent, que serà
Aprovada per l'Assemblea.
L'associació desenvoluparà la seva activitat en tot el territori d'Espanya.

ART. 3 - OBJECTE I MEDIS
El “CGACE” té per objecte:
1. La difusió de la raça "Gosd'Atura Català", la millora de la criança d'aquesta raça per
la regulació de la selecció i desenvolupament de les qualitats físiques i psíquiques
dels gossos, i l'assistència i assessorament als propietaris i criadors de gossos
d'aquesta raça.
2. La determinació de l'estàndard de la raça del gos "Gos d'Atura Català" i, en funció de
l'origen de la raça: la tutela, la regulació i el control de la denominació d'origen.
A fi d'aconseguir els seus objectius, emprarà tots els mitjans que jutgi necessaris la Junta
Directiva, dins del Reglament de la Reial Societat Central, i especialment:
a. Edició de publicacions, sota articles, que apareixeran en el Butlletí de l'Associació,
revistes canines o fullets editats especialment i assessorament directe als socis que
li sotmetin els seus dubtes i problemes particulars.
b. Formació de jutges competents, per ser habilitats per la Reial Societat Central
d'acord amb el Reglament de Jutges o normativa que ho substitueixi.
c. Concessió de premis d'honor i premis especials als millors "gossos d'atura catalans"
presentats en les diverses manifestacions canines patrocinades per l'Associació o
per la Reial Societat Canina Central. D'igual manera es podran incloure també altres
esdeveniments canins a criteri de la Junta Directiva i per majoria dels dos terços del
total dels components d'aquesta Junta.
d. La celebració d'Exposicions Especials de la raça "Gos d'Atura Català" en el marc de
les organitzades per la Reial Societat Central o en altres amb la seva autorització.
e. La inspecció de ventrades i la confirmació dels exemplars conformement a les
normes fixades per l'Associació.
f.

Reconeixement del Llibre d'Orígens Espanyol, com a Llibre Oficial d’Orígens
d'Espanya, i els Llibres oficials reconeguts per la Federació de Cinofília Internacional
“FCI".

g. La promoció de Delegacions Autonòmiques sota les directrius de la Junta Directiva,
cridades a representar el Club en un lloc determinat. Aquestes Delegacions no
podran tenir personalitat jurídica pròpia.
En cap cas el Club podrà criar, comprar, educar, mantenir o vendre gossos pel seu compte,
ni servir d'intermediari rebent primes o comissions entre afeccionats o professionals.

ART. 4 - DELS ASSOCIATS. DIFERENTS CLASSES DE SOCIS
El nombre de socis de l'Entitat serà il·limitat. Poden ser socis totes les persones físiques que
ho desitgin. També podran designar-se socis honoraris.
Els socis de nombre estaran obligats al pagament de la quota vigent en cada any, i podran
participar en tots els actes organitzats pel Club i ocupar qualsevol dels càrrecs directius del
mateix, sempre d'acord amb el que determinin el presents estatuts.
Seran socis d'honor aquelles persones o entitats a les quals, a proposta de la Junta
Directiva, se'ls atorgui tal distinció en atenció als destacats mèrits personals, professionals i
de tot ordre, així com als serveis desinteressadament prestats a l'associació. Els socis
d'honor estaran exempts de pagament de quota alguna, no podent triar ni ser triats per a
càrrecs directius.
Socis fundadors són aquells que es van donar d'alta durant el primer any d'existència del
Club.

ART. 5 - DE L'ADQUISICIÓ DE LA QUALITAT DE SOCI
La persona que sol·liciti ser admesa com a soci de nombre presentarà la proposta a la Junta
Directiva. Aprovada aquesta, el nou soci haurà de pagar la quota vigent al temps de l'ingrés
en l'associació.
L'adquisició de la condició de soci implica l’acatament dels presents estatuts.
La readmissió d'un soci prèviament expulsat solament es podrà produir després d'un acord
pres per l'Assemblea General.

ART. 6 - DRETS I DEURES DELS SOCIS
Tots els associats tenen els mateixos drets, deures i obligacions. Seran drets dels socis:
1. Participar en les activitats de l'associació, exposicions, proves i concursos, gaudint
així mateix dels serveis, assessorament, informació i assistència que l'entitat pugui
prestar-los.
2. Assistir a les Assemblees Generals, emetent lliurement la seva opinió i votant
qüestions sotmeses a aquest òrgan. A cada soci correspon un vot.
3. Poder triar i ser triat per a l'acompliment de càrrecs directius, siguin d'adreça o
administració.
4. Realitzar tot tipus de peticions, consultes o suggeriments als òrgans directius.
5. Rebre informació sobre les activitats del Club.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i gestió del Club o dels seus
mandataris.
7. Qualssevol uns altres que resultin de les lleis vigents o dels presents Estatuts.

Seran deures i obligacions dels socis:
1. Contribuir al sosteniment de l'associació en la forma establerta pels estatuts.
2. Satisfer en els terminis que es determinin les aportacions dels socis i abonar
puntualment les quotes periòdiques.
3. Prestar la col·laboració que se'ls requereixi amb vista al millor desenvolupament i
compliment de les activitats socials.
4. Respectar i observar el que es disposa en els presents estatuts i en els acords
adoptats per la Junta Directiva o per l'Assemblea General dins de les seves
respectives competències, especialment:
a. El puntual pagament de les quotes i altres prestacions econòmiques
aprovades per majoria en l'Assemblea General.
b. L’acatament i puntual observança del que es disposa en els presents Estatuts
i de les disposicions legítimament adoptades pels òrgans directius i de govern
de l'associació.
c. La participació en aquells actes que, en el legítim exercici de les seves
funcions, disposessin els òrgans directius de l'associació,
d. Sotmetre totes les iniciatives privades que puguin tenir transcendència pels
altres associats a l'aprovació de la Junta Directiva designant a aquest efecte
en les mateixes, les gestions i tràmits que puguin ser d'interès social.
e. Qualssevol uns altres que resultin dels presents Estatuts o de la legislació
vigent.
5. Conduir-se correctament amb els altres socis i ser lleials al Club i a la seva Junta
Directiva.

ART. 7 - PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE SOCI
La condició de soci es perd per voluntat de l'interessat o per decisió de la Junta Directiva i
ratificació de l'Assemblea General, quan aquesta estimi que la seva conducta comporta un
greu incompliment dels seus deures d'associat o és susceptible de causar un greu perjudici
als interessos i finalitats de l'associació.
Seran motiu de pèrdua de la qualitat de soci:
1. Actes que lesionin la llei o impossibilitin o obstaculitzin expressament el
desenvolupament normal de les funcions de l'associació, així com qualsevol actuació
que danyi al Club o incompleixi els presents Estatuts.
2. La utilització de qualsevol soci, sigui membre o no de la Junta Directiva, en benefici
propi del nom del Club o de la representació que faci d'aquest.
3. La reiteració en l'impagament de les quotes legítimament imposades pels òrgans
competents de l'associació. S'entendrà que existeix reiteració en l'impagament quan
deixi d'abonar-se una quota, se li hagi de requerir el pagament i hagi transcorregut
un mes sense haver-lo efectuat.

4. Per pròpia voluntat comunicada per escrit a l'associació, aquesta renúncia farà
efecte al mes següent de la data de presentació.
La Junta Directiva podrà acordar portar a terme l'expulsió d'aquells socis que incorrin en els
motius 1 i 2.
En els casos del número 1 i 2, el soci serà citat mitjançant carta escrita, certificada i amb
justificant de recepció amb una antelació de quinze dies a la reunió de la Junta Directiva. En
aquesta notificació haurà d'imputar-se els càrrecs que segons el parer de la Junta lesionen
els interessos generals del Club. De no rebre resposta o ser certs els càrrecs imputats, la
Junta podrà procedir a la seva exclusió.
En el cas de l'apartat nombre 3, el soci morós podrà enervar l'acord d'expulsió mitjançant
consignació en la Caixa de l'associació de les quantitats endarrerides.
La baixa d'un soci implica per al mateix la pèrdua de tots els drets que pogués ostentar en
l'associació, sense perjudici, en els casos de separació o expulsió, de perseguir les
responsabilitats en què pogués haver incorregut el soci separat o expulsat.
D’aquesta manera, el soci exclòs o separat perdrà les quantitats que hagués satisfet com a
associat, pels conceptes que fossin, sense dret a reclamació de cap gènere.

ART. 8 - GOVERN DE LA ASSOCIACIÓ
El Govern de l'associació estarà a càrrec, en l'àmbit de les seves respectives competències,
de l'Assemblea General de socis i de la Junta Directiva.

ART. 9 - DE L'ASSEMBLEA GENERAL
L'Assemblea General és l'òrgan suprem de l'associació, està integrada per tots els socis
amb caràcter irrenunciable, les quals adoptaran els seus acords per majoria simple, i les
seves decisions, preses d'acord amb les disposicions d'aquests Estatuts i lleis vigents,
obliguen a tots els socis, encara als absents dissidents i abstinguts.
Les reunions de l'Assemblea General podran ser ordinàries i extraordinàries.
Els acords relatius a modificacions estatutàries i de normatives, disposició o alienació de
béns, modificació de l'estàndard de la raça, federació amb altres Associacions d'igual o
similar índole previs els tràmits legals, sol·licitud de declaració d'utilitat pública i dissolució
de l'associació hauran de ser presos en Assemblea General Extraordinària per majoria dels
dos terços dels assistents, tret que en aquests Estatuts es prevegin altres majories.
Els altres acords requeriran tan sols el vot de la majoria simple d'assistents.

ART. 10 - CONVOCATÒRIA I CONSTITUCIÓ DE L’ASSEMBLEA
Les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, seran convocades per la
Junta Directiva previ acord d'aquesta, mitjançant circular dirigida individualment a cadascun
dels socis amb antelació de quinze dies com a mínim, en la qual constarà l'ordre del dia i la
data i lloc de la seva celebració en primera i segona convocatòria. Entre una i l'altra haurà
de passar mitja hora com a mínim i s'haurà de celebrar en el mateix lloc i amb convocatòries
conjuntes.
Les Assemblees Generals Ordinàries es consideraran vàlidament constituïdes en primera
convocatòria quan assisteixi la majoria dels socis, i en segona qualsevol que sigui el nombre
d'assistents. Els acords seran immediatament executius. Per a la vàlida constitució de les
Assemblees Generals Extraordinàries serà necessari que concorrin, present o representats
en primera convocatòria les dues terceres parts dels socis, en segona convocatòria podrà
reunir-se l'assemblea qualsevol que sigui el nombre d'assistents.
Les Assemblees Generals se celebraran en el lloc que indiqui la Junta Directiva en la
convocatòria i seran presidides pel President de la Junta Directiva, actuant en elles el
Secretari que ho sigui de la mateixa.
De les sessions de l'Assemblea General s'aixecarà la corresponent acta que, signada pel
President i Secretari, serà transcrita en el Llibre d'Actes de l'Associació.
Els extractes, còpies o certificacions de les Actes de l'Assemblea General i de la Junta
Directiva faran fe estant signades pel President i Secretari o els qui els substitueixin.

ART. 11 - DEL DRET DE VOT
Cada soci emetrà individualment el seu vot en les Assemblees Generals. No obstant això
per tenir veu i vot el soci ha d'estar al corrent de les seves obligacions en el pagament de
quotes.
L'assistència i vot es podrà delegar en una altra persona que tingui la condició de soci
mitjançant imprès facilitat per la Junta degudament signat pel soci no assistent juntament
amb fotocòpia d'anvers i revers del seu Document Nacional d'Identitat. Aquesta delegació
de vot haurà de remetre's per correu certificat a la Junta Directiva del Club o lliurada en mà
pel soci que delega el vot.
Els socis menors d'edat tindran veu però no vot.
Només podran ser socis persones amb capacitat d'obrar, i quant als menors d'edat, aquells
no emancipats majors de 14 anys que comptin amb el consentiment documentalment
acreditat de les persones que hagin de suplir la seva capacitat.

ART. 12 - DE LES ASSEMBLEES GENERALS ORDINÀRIES
Dins del segon trimestre de cada any o si escau quan se celebrés l'Exposició Monogràfica
del Club, prèvia convocatòria de la Junta Directiva, se celebrarà l'Assemblea General
Ordinària per tractar de les següents qüestions:
1.
2.
3.
4.

Informe de gestió i comptes de l'any anterior.
Pressupost per al següent exercici.
Projectes i proposta de la Junta Directiva.
Proposicions que formulin els socis amb quinze dies d'antelació mitjançant escrit
dirigit al President de l'associació i que al seu torn representin el cinc per cent dels
socis si més no.
5. Ratificació de les modificacions eventuals que es produeixin en la composició dels
membres de la Junta Directiva.
Amb el vot d'una tercera part dels assistents podran nomenar un Censor perquè revisi els
comptes presentats per la Junta.

ART. 13 - DE LES ASSEMBLEES GENERALS EXTRAORDINÀRIES
Qualsevol Assemblea que no sigui la prevista en l'article anterior tindrà la consideració
d'Extraordinària.
Són de l'exclusiva competència de l'Assemblea General Extraordinària els acords sobre els
temes relacionats en el paràgraf tercer de l'Art. 9 d'aquests Estatuts.
Les Assemblees Generals Extraordinàries podran celebrar-se a instàncies de la Junta
Directiva o de la meitat dels seus membres o d'un nombre de socis que representi, almenys
el trenta per cent del total.
Quan es convoqui Assemblea General Extraordinària per a la proposta de modificació, total
o parcial, de l'Estàndard de la raça "Gos d'Atura Català" serà necessari que tres quartes
parts dels socis assistents a l'Assemblea acceptin la proposta, previ informe favorable de la
majoria dels dos terços del total de components de la Junta Directiva.
Quan l'Assemblea General Extraordinària es convoqui per a la modificació dels Estatuts
caldrà que la majoria simple dels socis assistents a l'Assemblea acceptin la proposta, previ
informe favorable de la majoria dels dos terços del total de components de la Junta
Directiva.

ART. 14 - DE LA JUNTA DIRECTIVA: FUNCIONS
L'òrgan executiu de l'associació serà la Junta Directiva, triada per l'Assemblea General.
A ella li seran encomanats els assumptes de normal gestió i administració de l'associació,
amb les més àmplies facultats per portar-los a efecte. Així mateix, li correspondran

l'execució dels acords de les Assemblees Generals, dins dels límits assenyalats per aquest
organisme.
Correspon a la Junta Directiva l'aplicació de l'obtingut en la recaptació de quotes i altres
prestacions econòmiques dels socis a les atencions de l'associació que figurin al pressupost
anual degudament aprovat, deurà així mateix, procedir a l'elaboració de l'estat del compte
d'ingressos i despeses, projecte de pressupost per al proper exercici i memòria descriptiva
de l'exercici anterior per a la seva aprovació si escau, per l'Assemblea General, la
convocatòria de la qual realitzarà.

ART. 15 - DE LA JUNTA DIRECTIVA: COMPOSICIÓ
La Junta Directiva estarà composta per un mínim de cinc membres. En tot cas haurà
d'existir: president, vicepresident, secretari i tresorer. La resta seran vocals.
Tots els càrrecs seran gratuïts i d'inexcusable exercici excepte justa causa, considerada
aquesta per l'Assemblea General.
Tan sols es podran cobrar despeses de desplaçament de forma extraordinària i sempre que
durant el desplaçament no s'intervingui en cap esdeveniment cinòfil a títol particular. Serà
necessària la decisió favorable de la majoria dels dos terços del total de components de la
Junta Directiva.
Iguament podran nomenar-se un Sotssecretari i un Comptable (Vicetresorer).
Dins de la Junta Directiva podran existir col·laboradors de la mateixa en moments puntuals i
per exercir treballs concrets, estant en contacte amb la Junta per mediació dels Vocals de la
mateixa i solament seran convocats a les reunions d'aquesta quan els temes a tractar així
ho requereixin.

ART. 16 - DE LA JUNTA DIRECTIVA: ELECCIÓ, NOMENAMENT I DESTITUCIÓ
Per ser membre de la Junta Directiva cal ser soci major d'edat, sense cap tipus de
discriminació i estar al corrent de les obligacions de quota i d’altres que puguin existir.
L'Assemblea General ratificarà als components de la Junta Directiva, pel termini i
procediment previst en el següent article.

ART. 17 - FACULTATS DE LA JUNTA. RENOVACIÓ PARCIAL DE LA JUNTA
La Junta Directiva serà triada mitjançant una votació de candidatures tancades i per un
període de quatre anys.

El Club podrà contractar personal auxiliar remunerat, fora dels membres de la Junta i del
propi Club, si les necessitats del Club ho exigissin.
Independentment, la Junta Directiva podrà nomenar, per majoria dels dos terços del total
dels seus components, un assessor de cria, així com un altre d'ensinistrament per a proves
de treball, recollida i conducció de bestiar, sense que aquests assessors hagin de ser
necessàriament socis.
La Junta podrà crear una Comissió de Cria que estarà presidida per un Vocal i composta
per tots els experts que la Junta cregui necessaris. Aquesta comissió no tindrà poder
decisori i els seus acords hauran de ser ratificats per la majoria dels dos terços del total de
components de la Junta Directiva.
La Junta Directiva podrà nomenar, així mateix, assessors especials pel temps que cregui
oportú i d'acord amb les qüestions que es tracti.
Es podrà delegar en comissions especials de socis l'estudi i les tasques de qüestions
determinades.
En cas de defunció, dimissió, absència o qualsevol altra causa que produeixi la baixa d'un
membre de la Junta, la seva vacant serà coberta per designació directa de la pròpia Junta,
entre els socis. El designat prendrà possessió al moment del seu nomenament però estarà
subjecte a la ratificació del seu càrrec per la primera Assemblea Extraordinària.
L'acord de destitució de la Junta Directiva o d'algun dels seus membres haurà de ser pres
per l'Assemblea General Extraordinària vàlidament constituïda, per majoria de dos terços
dels assistents.
De totes maneres podrà ser causa de cessament com a membre de la Junta Directiva el fet
d'haver estat sancionat per organismes cinòfils oficials, moció de censura presentada pels
socis, per acord fundat de la majoria de la Junta Directiva i per incórrer en causa
d'incompatibilitat en el càrrec.
La Junta, una vegada coberts totes les despeses ordinàries, determinarà sobre els recursos
del Club per establir premis especials en exposicions, demostracions canines, etc., i tot allò
que estimi oportú per a l'activitat objecte del Club. Per a aquesta determinació serà precisa
la majoria dels dos terços del total dels components de la Junta Directiva.

ART. 17 Bis. - PROCEDIMENT ELECTORAL
El procediment que haurà de seguir-se en el procés electoral serà el següent:
La Junta Directiva convocarà la celebració d'una Assemblea General Extraordinària en la
qual figurarà com a ordre del dia la convocatòria d'eleccions, havent-se de celebrar la
referida Assemblea almenys tres mesos abans de la finalització del període de quatre anys
del seu mandat.

En la referida Assemblea General Extraordinària s'informarà del terme en què es podran
presentar les candidatures, les quals sempre seran tancades, i els requisits que han de
contenir d'acord els Estatuts. El termini de presentació de candidatures serà d'un mes a
explicar des de la celebració de la ja citada a l’Assemblea General Extraordinària.
Un cop convocades les eleccions, la Junta Directiva passarà a ser-ho en funcions, i haurà
d'enviar a tots els socis l'acta de la referida Assemblea General Extraordinària per la qual
s'han convocat les eleccions, indicant condicions, requisits i terminis, d'acord amb els
Estatuts i amb els acords adoptats en la referida Assemblea. L'enviament de l'acta s'haurà
de fer en el termini màxim de cinc dies hàbils a explicar des de la seva celebració.
Transcorregut el termini de presentació de candidatures, la Junta Directiva en funcions, amb
la participació dels interventors degudament acreditats que cada candidatura pugui
presentar a partir del mateix moment de la presentació de la candidatura, estendrà l'acta de
totes aquelles candidatures rebudes que s'ajustin a les normes estatutàries, refusant les
incorrectes, i enviarà a tots els socis una relació de totes les candidatures que s'han
presentat, i els seus programes, així com la convocatòria d'una Assemblea General
Extraordinària per a la celebració de les eleccions. S'adjuntarà una papereta de vot per
correu.
La Junta Directiva en funcions, amb la participació dels interventors degudament acreditats
que hi hagi, serà l'encarregada de dirigir i controlar la celebració de les eleccions, d'efectuar
el recompte de vots i de proclamar com a candidatura vencedora la més votada.
Hi haurà un termini de deu dies hàbils a explicar des de la celebració de les eleccions, per
presentar impugnacions, que hauran de ser resoltes per la Junta Directiva en funcions, amb
la participació dels interventors degudament acreditats que pogués haver-hi.
Per al cas que només es presentés una candidatura que s'ajusti a les normes estatutàries,
serà automàticament proclamada vencedora per la Junta Directiva en funcions.
Tots els dubtes que poguessin sorgir d'aquest procediment electoral seran resolts per la
Junta Directiva en funcions, amb la participació dels interventors degudament acreditats que
pogués haver-hi.
S'entendrà per candidatura a l'equip que, dotat de cohesió, programa comú i previsió de
càrrecs, és present a l'elecció de Junta Directiva d'acord a què disposen els presents
Estatuts.
Les candidatures s'hauran de presentar davant la Junta Directiva en funcions, la qual haurà
d'acceptar-les sempre que s'adaptin a l'estipulat en aquests Estatuts, havent de contenir
inexcusablement el nom i cognoms de tots els seus membres i la concreció del càrrec al fet
que cadascun d'ells opta en cas de ser escollida la candidatura. Seran refusades totalment
les candidatures que no continguin aquests requisits.
En cap cas podrà delegar-se el vot, i només s'admetrà la votació directa o per correu, en
una carta certificada que s'obrirà al moment de l'escrutini. En el vot per correu s'hauran
d'enviar dos sobres; en el primer s'adjuntarà la fotocòpia de l'anvers i revers del document
d'identitat, i en el segon, tancat, la papereta de votació, prèviament enviada per la Junta

Directiva en funcions. La nova Junta Directiva així escollida, prendrà immediatament
possessió.
Si no es presentés cap candidatura en el termini establert, es procedirà a una segona
convocatòria en un nou i igual termini d'un mes, i si en aquest segon termini tampoc hi
hagués cap candidatura, es formarà una Junta Gestora formada pels expresidents de
l'associació i els deu membres més antics del Club, amb totes les facultats de la Junta
Directiva, fins a poder convocar noves eleccions.

ART. 18 - FUNCIONAMENT DE LA JUNTA
La Junta es reunirà com a mínim una vegada al trimestre, o bé quan sigui convocada pel
President personalment o bé a petició de la meitat més un dels seus membres.
Totes les decisions de la Junta Directiva hauran de ser preses per majoria absoluta, decidint
el vot del President en cas d'empat.
En les reunions de la Junta Directiva podrà produir-se, a petició de qualsevol dels
participants, la votació secreta i tindrà així mateix el caràcter secret el contingut dels debats
que en la mateixa es produeixin. No obstant això, els acords que s’hi prenguin seran sempre
públics a tots els socis del Club.
Les deliberacions i acords es reflectiran en un Llibre d'Actes que signaran el President i
Secretari.
Totes les convocatòries i altres comunicacions que faci la Junta Directiva als socis, incloses
la convocatòria d'Assemblees Generals Ordinàries i Extraordinàries, podran fer-se per carta
i/o per correu electrònic, així com per qualsevol mitjà que la tecnologia del moment
possibiliti, garantint-se que els socis puguin tenir accés a aquesta informació. Aquesta forma
de comunicació podrà complementar-se amb la seva publicació a la pàgina web del Club.

ART. 19 - DEL PRESIDENT
El President de la Junta Directiva ho serà així mateix, de l'associació, sent triat al costat dels
altres membres de conformitat amb el que es disposa en els articles anteriors, Seran
funcions específiques del President:
1. Convocar, previ acord de la Junta Directiva, les Assemblees Generals.
2. Convocar, quan ho jutgi convenient, les reunions de la Junta Directiva, valent-se a
aquest efecte del Secretari.
3. Presidir les sessions i dirigir els debats de les Assemblees Generals.
4. Representar a l'associació judicial i extrajudicialment en tots els actes i contractes,
ostentant la signatura social.
5. Obrir comptes corrents i constituir dipòsits a nom de l'associació en qualsevol entitat
bancària i caixa d'estalvis, retirant de les mateixes les quantitats que precisin els

interessos de l'associació mitjançant la signatura, conjuntament amb el Tresorer, de
talons, xecs, ordres i altres documents.
6. Exercir aquelles funcions que li hagin estat especialment delegades per l'Assemblea
General i la Junta Directiva.
En cas d'absència, malaltia, mort o incapacitat del President, serà substituït en totes les
seves funcions pel Vicepresident.

ART. 20 - DEL SECRETARI I DEL TRESORER
Seran funcions del Secretari:
1. Preparar els assumptes a tractar en les Assemblees i Juntes.
2. Estendre acta de l'acordat en les Assemblees i Juntes, i haurà de signar en tal cas al
costat del President.
3. Portar la correspondència i cuidar de l'arxiu de l'associació.
4. Emetre certificacions quan anés requerit per a això.
5. Portar el registre de socis, circulars impresos.
6. Intermediació entre el Club i altres Societats Canines.
Seran funcions del Tresorer:
1. Portar l'administració econòmica de l'associació, preparant a aquest efecte els estats
de comptes i pressupostos que signarà conjuntament amb el President.
2. Cuidar del cobrament de les quotes, informant de les anomalies que sorgeixin.
3. Tenir a càrrec seu la custòdia i control dels fons socials dels quals respondrà davant
la Junta Directiva.
4. Controlar el repartiment equitatiu del pressupost entre les diferents vocalies, evitant
la concentració en cap d'elles en particular. Haurà de prevaler les vocalies que
puguin tenir més importància per a la raça o els socis com a col·lectiu.

ART. 21 - RECURSOS DEL CLUB
A més de l'import de les quotes, el Club podrà rebre donatius, subvencions i beneficis que
puguin existir de demostracions canines de qualsevol índole i organitzades pel Club.
El patrimoni fundacional és de 48.000 pessetes (289.00€).
El tancament de l'exercici associatiu tindrà lloc anualment cada 31 de desembre de cada
any natural.

ART. 22 - DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ
En cas de dissolució de l'Entitat, l'Assemblea General designarà a tres socis perquè actuïn
de liquidadors.
Si la designació recaigués sobre socis que al moment de la proposta no formessin,
íntegrament, part de la Junta Directiva, s'entendrà traspassada la seva autoritat als tres
socis liquidadors, els quals quedaran àmpliament facultats per procedir a l'alienació dels
béns socials i, amb el seu producte, pagar els deutes que per ventura existissin a càrrec de
l'Entitat, els quals es destinarien al romanent, si quedés, en favor d'alguna entitat pública o
privada que s'hagi destacat per la promoció de la raça, perquè els apliqui a la creació de
Premis Especials per a gossos Gos d'Atura Català en exposicions celebrades a Espanya.

DISPOSICIÓ FINAL
La Junta Directiva està facultada per aclarir qualsevol dubte sobre l'aplicació o interpretació
dels Estatuts i, també, per resoldre aquells casos que no hagin estat previstos, tot això amb
l'esperit dels presents Estatuts. Els seus acords tindran la mateixa força que els Estatuts en
tot allò que no els contradiguin.

Banyoles, 5 d’octubre de 2013.

DELIGÈNCIA: Els presents Esatuts han quedat redactats amb la inclusió de les
modificacions acordades a l’Assemblea General Extraordinària celebrada a Banyoles el dia
5 d’octubre de 2013.

EL PRESIDENT
D. AGUSTÍ TONIETTI i FERRERÓ

EL SECRETARI
D. ÀNGEL CASELLAS i GRAU

