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GENERALITAT DE CATALUNYA

Sr. president del
CENTRE EXCURSIONISTA D’ARENYS DE MAR

Codi tràmit(ID): MKN2737N2
En relació amb la documentació presentada telemàticament, relativa a l’elecció d’una nova junta
directiva escollida en data 12 de desembre de 2020, us faig saber el següent:
El Registre d'entitats esportives ha inscrit la composició de la nova junta directiva, amb un mandat de
4 anys.
Per tant, la vostra junta directiva queda de la manera següent:
President:
Vicepresident:
Secretari:
Tresorer:
Vocals:

Alfons Majó Vivó
Jordi Pérez Serrat
Fermín Arias Fortuny
Armand Pere Josep Giménez García
Eduard González Aman
Pedro Miguel Canela Cafaro
Marc Majó Vivó

Aprofitant l’avinentesa, us comuniquem que en data 2 de juny de 2010 va entrar en vigor el Decret
58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, que estableix el nou règim jurídic
d’aquestes entitats esportives i l’adequació a les previsions establertes per aquest Decret era de
compliment obligatori per a totes les entitats esportives.
Aquest decret deroga el Decret 145/1991, de 17 de juny, de regulació de la constitució, les classes i el
registre de clubs i associacions esportives i d’aprovació del Reglament del seu règim i funcionament
intern; el Decret 96/1995, de 24 de març, i el Decret 215/2008, de 4 de novembre, que fins ara, era la
normativa que regulava el règim jurídic dels clubs esportius.
Us recordem la necessitat d’adaptar el contingut dels vostres estatuts a les disposicions previstes en el
Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, tal com obliga la Disposició
Transitòria primera del citat decret.
Per tal de regularitzar la vostra situació registral caldrà que aproveu uns nous estatuts del club i que
ens presenteu el certificat que reculli en quina data han estat aprovats, així com un exemplar d’estatuts
adequats al Decret 58/2010 amb les modificacions establertes pel Decret 55/2012 (que és la normativa
vigent), signats en el darrer full per les persones que ocupen la presidència i secretaria de l’entitat.
Per tal que es pugui iniciar el corresponent procediment administratiu de modificació estatutària caldrà
que inicieu el tràmit electrònic de “Modificar estatuts d’una entitat esportiva”.
Esplugues de Llobregat
La cap de secció de Registre i Assessorament
Jurídic d’Entitats Esportives (e.f.)
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