ACTA DE CONSTITUCIÓ D’UN CLUB ESPORTIU DE RÈGIM GENERAL
A

,a

de 20

de/d'

ES REUNEIXEN LES PERSONES QUE S’INDIQUEN A CONTINUACIÓ:
(mínim cinc persones)

Nom:.
i domicili

amb DNI

Nom:.
i domicili

amb DNI

Nom:.
i domicili

amb DNI

Nom:.
i domicili

amb DNI

Nom:.
i domicili

amb DNI

Tots els presents tenen capacitat d’obrar i actuen en nom propi per a formalitzar
aquesta acta de constitució d’un club esportiu i, en virtut d’això,
ACORDEN
1.- Constituir un club esportiu amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar
que, sense ànim de lucre, té com a objectius bàsics el foment, el desenvolupament i
la pràctica d’una o vàries modalitats esportives i la participació en activitats o
competicions esportives en l’àmbit federat, a l’empara de la Llei 14/2006, de 17
d’octubre, de l’esport de les Illes Balears.
2.- El club es denominarà
i practicarà com a principal modalitat esportiva
i, si s’escau com a modalitat o modalitats accessòries
3.- El domicili social del club es fixa a
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4.- El club esportiu es regeix per la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les
Illes Balears; pel Decret 33/2014, d’1 d’agost, pel qual es regula el Registre
d’Entitats Esportives de les Illes Balears; pel Decret 147/1997, de 21 de novembre,
pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius en l’àmbit
de la comunitat autònoma de les Illes Balears; i per la resta de disposicions
reglamentàries aplicables, mentre que no s’oposin a la Llei 14/2006, i també pels
estatuts i els acords que adoptin vàlidament els òrgans de govern i representació
del club.
Així mateix, són d’aplicació els estatuts, els reglaments i les disposicions de la
federació esportiva a la qual s’adscriu.
5.- Aprovar els estatuts que s’han llegit en aquest acte i que han estat aprovats per
unanimitat per les persones reunides.
6.- Trametre al Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears els estatuts del club
—per duplicat amb totes i cadascuna de les pàgines signades per tots el membres
fundadors per fer-ne la inscripció— i també una còpia compulsada d’aquesta acta
de constitució.
7.- Designar la primera junta directiva integrada pels membres següents :
(mínim cinc persones)

President/a:
Vicepresident/a (màxim fins a tres):
Secretari/ària:
Tresorer/a:
Vocal/s:

Tots els membres de la junta directiva accepten aquests càrrecs i declaren no
incórrer en cap incompatibilitat legal.
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En prova de conformitat, signen aquesta acta fundacional tots els socis fundadors:
El/La president/a,
(rúbrica)

El/La vicepresident/a,
(rúbrica)

Nom i cognoms:

Nom i cognoms:

DNI:

DNI:

El/La secretari/ària,
(rúbrica)

El/La tresorer/a,
(rúbrica)

Nom i cognoms:

Nom i cognoms:

DNI:

DNI:

El/els vocal/s
(rúbrica/ques)

Nom/s i cognom/s:
DNI:

Els altres membres fundadors:
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