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Article 1  
Denominació, finalitat i àmbit 
 
L’entitat denominada ATENEU DE SANT JUST DESVERN va crear amb data octubre 
de 1934, d’acord amb un dels seus objectius socials, una SECCIÓ ESPORTIVA, 
anomenada SECCIÓ EXCURSIONISTA DE L’ATENEU SANTJUSTENC (SEAS) amb 
l’objectiu de fomentar i practicar l’activitat esportiva relacionada amb l’excursionisme. 
 
La Secció esportiva facilita als seus membres la pràctica de les següents modalitats o 
disciplines esportives: excursionisme, senderisme, alpinisme i altres esports 
directament relacionats amb la muntanya. 
 
En el supòsit que s’incorpori la pràctica d’altres modalitats o disciplines esportives, es 
comunicarà al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya. 
 
Article 2 
Domicili social 
 
El domicili de la Secció esportiva s’estableix a la localitat de Sant Just Desvern, carrer 
de l’Ateneu, núm. 3 i 5 , Codi Postal 08960, amb el núm. de telèfon 933713115, i amb 
l’adreça de correu electrònic seas.santjust@gmail.com. 
 
En cas de modificació d’aquest domicili es comunicarà al Registre d’entitats esportives 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Article 3 
De les sòcies i socis 
 
Són membres d’aquesta Secció esportiva, les sòcies i els socis de l’Ateneu que havent 
sol·licitat l’admissió, mitjançant escrit, hagin estat acceptades per l’òrgan directiu de la 
SEAS. 
 
També podran ser sòcies i socis els menors de divuit anys, que tindran tots els drets 
excepte el dret de vot o de pertànyer als òrgans directius. Si ho considera oportú, la SEAS 
podrà establir un tipus de quota reduïda per aquestes sòcies i socis menors d’edat. 
 
La SEAS pot admetre la figura del soci protector, que contribueix econòmicament amb 
una quota especial. 
 
Les persones membres de la Secció tenen els drets i les obligacions següents: 
 
1. Drets 
 
a)   Participar i gaudir de les activitats esportives, culturals i lúdiques organitzades per la 

SEAS. 
b)  Poder obtenir la llicència de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

(FEEC), com a membre de la Secció Excursionista de l’Ateneu Santjustenc (SEAS). 
c)   Fer ús de les instal·lacions que estiguin a l’abast de la Secció, segons les normes 

internes establertes. 
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d)   Expressar lliurement les seves opinions i suggeriments dins l’àmbit de la Secció. 
e)   Participar en les assemblees ordinàries i extraordinàries de la Secció.  
f)   Proposar i ser proposats, com a membres dels òrgans de govern de la SEAS, a la Junta 

de l’Ateneu.  
 
2. Obligacions 
 
a)   Ajustar la seva actuació a les normes internes de la Secció i a les normes generals i 

reglamentàries de la conducta esportiva. 
b)   Fer el pagament de les quotes que es puguin establir.  
c)   Disposar de l’acreditació federativa corresponent en aquelles activitats que la requereixin. 

 
La pèrdua de la condició de membre de la SEAS es produirà per les causes 

següents: 
 

a)   Per voluntat pròpia comunicada formalment a l’òrgan directiu de la Secció. 
b)   Per acord de l’òrgan directiu, motivat per incompliment d’alguna de les obligacions 

establertes, prèvia audiència a la persona interessada, a l’efecte que aquesta pugui 
dur a terme les al·legacions que consideri oportunes. 

c)   Per impagament de la quota establerta i havent estat advertit per escrit de la falta de 
pagament. Les baixes es faran efectives en un termini de 90 dies després d’haver enviat 
la comunicació. 

 
Article 4 
Els òrgans de govern  
 
Òrgan directiu 
L’òrgan directiu d’aquesta Secció està composat per un president/a, un 
vicepresident/a, un secretari/a i un tresorer/a, d’entre les sòcies i socis de l’Ateneu. 
Seran elegits per l’Assemblea de la SEAS i ratificats per la junta de l’Ateneu.  
 
Per cobrir aquests càrrecs, s’obrirà un període electoral 30 dies abans de l’Assemblea 
i les candidatures es podran presentar fins a una setmana abans de l’elecció. 
 
Serà proposada a la Junta de l’Ateneu la candidatura que obtingui major nombre de 
vots. 
 
En cas que l’òrgan directiu dimiteixi en ple, haurà d’actuar en funcions, fins que es faci 
una nova elecció convocant una assemblea extraordinària en un període màxim de 
dos mesos. 
 
Les funcions de l’òrgan directiu d’aquesta Secció són les pròpies que es deriven 
d’aquest Reglament, més totes aquelles que li siguin conferides per acord de la Junta 
de l’Ateneu de Sant Just Desvern i dels propis estatuts de l’Ateneu.  
 
El seu mandat és de quatre anys, renovables.  
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Consell assessor 
La Secció tindrà un Consell assessor format per vocals, que es reunirà almenys una 
vegada al mes amb l’òrgan directiu per assistir-lo en la presa de decisions, sempre 
d’acord amb les propostes de l’Assemblea de la Secció i de la Junta de l’Ateneu. Els 
membres d’aquest Consell seran proposats per l’òrgan directiu. 
 
Assemblea 
Constitueixen l’Assemblea totes les sòcies i els socis de la Secció majors d’edat 
 
Seran funcions de l’Assemblea Ordinària: aprovar la gestió de l’òrgan directiu de la 
Secció, proposar a la Junta de l’Ateneu els candidats del mateix òrgan directiu i fer les 
propostes de modificació d’aquest Reglament a la Junta de l’Ateneu perquè es puguin 
aprovar en Assemblea  General. 
 
L’Assemblea de la SEAS es reunirà de forma ordinària almenys un cop a l’any, essent 
convocada amb un mínim de 30 dies. 
 
Article 5 
Local i béns mobles 
 
La SEAS tindrà ple ús i disposició dels espais, locals i béns mobles suficients per 
desenvolupar la seva activitat d’acord amb les disponibilitats d’espai de l’Ateneu. 
 
Article 6 
Atribucions i actuacions 
 
Les atribucions i les actuacions de l’òrgan directiu i de les sòcies i socis, més 
enllà d’aquest Reglament, estan subjectes als estatuts de l’Ateneu. 
 
Article 7 
Modificació d’aquest Reglament i dissolució de la S ecció  
 
Aquest Reglament podrà ser modificat, a proposta de l’Assemblea de la SEAS, per 
l’Assemblea General de l’Ateneu. En cas de modificació es comunicarà al Registre 
d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya. 
 
La dissolució d’aquesta Secció es produirà a proposta de l’Assemblea de la SEAS 
amb el vot de les dues terceres parts de les seves sòcies i socis. L’Assemblea 
de l’Ateneu haurà de ratificar la dissolució. Produïda aquesta circumstància, 
s’ha de comunicar al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya. 
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Aquest Reglament ha estat aprovat en  l’Assemblea General Ordinària de l’Ateneu del 
25 de febrer de 2012. 
 
 
 
Per l’Ateneu de Sant Just Desvern 

 
 
 
 


