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1.- PRÒLEG DELS ESTATUTS ONTINYENT 1931 CLUB DE FUTBOL
Quan es planteja l'elaboració dels estatuts per a una associació esportiva privada sense
ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, s'articulen una sèrie de temes o
aspectes que tenen com a fi primordial el compliment de l'ordenança legislativa, que en el nostre
cas es concreta en la Llei 2/2011, de 22 de març, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat
Valenciana i pel Decret 2/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual es regulen les entitats
esportives de la Comunitat Valenciana, així com els Estatuts, Reglaments i Codi Disciplinari de la
F.F.C.V.
Aquesta modificació dels estatuts parteix dels primers estatuts del Club, els quals van
possibilitar l'inici i posada en marxa de la nostra entitat; els primers estatuts responen íntegrament
al model d'estatuts de club esportiu que permet la inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de
la Comunitat Valenciana.
Es pretén amb aquesta proposta modificar certs aspectes per a adequar-los a la nostra
pròpia realitat, a les nostres pròpies característiques i particularitats, al mateix temps que s'amplia
l'articulat amb l'ànim d'afermar i consolidar el nostre projecte d'estructura esportiva i social, amb la
intenció d'afavorir la viabilitat econòmica, la seua sostenibilitat, i la participació i complicitat dels
diversos sectors que componen l'entitat, sense oblidar la necessitat imperiosa de dotar dels
mecanismes precisos que permeten oferir un elevat grau de protecció de l'entitat davant de les
adversitats que es puguen presentar.
Pretenem posar sobre la taula la nostra proposta d'estructura futbolística a nivell local, ja
que nosaltres només representem una part de tots aquells que tenim interés pel futbol local en la
seua globalitat, des de la base fins als equips amateurs.
Aquest Club naix a conseqüència que l'històric Club representatiu de la ciutat, Ontinyent
CF, deixara de competir en la temporada 2018/2019 en la categoria de 2a B nacional; el seu últim
partit de competició va ser el dia 24/03/2019, Villareal C.F. “B” – Ontinyent CF; el següent partit
que estava previst celebrar en l'estadi municipal El Clariano, per al dissabte 30 de març a les
18.30 h, Ontinyent CF – R.C.D. Espanyol “B” de Barcelona, lamentablement, ja no va tindre lloc.
La història d'un Club esportiu que va sol·licitar el seu ingrés per a participar en
competicions organitzades per la Federació Regional Valenciana amb data 23 de maig de l'any
1931, amb el nom Onteniente Foot-Ball Club, va concloure el dia 24/03/2019, huitanta-set anys, 10
mesos i un dia després.
El primer equip de l'entitat va cessar en la seua activitat, però la competició en El Clariano
va continuar, el seu segon equip, el juvenil, de la mà del seu entrenador i equip tècnic, van decidir
mantindre la seua competició. Els seus juvenils ho van fer possible, l'himne de l'Ontinyent va
romandre viu en El Clariano durant la resta de la temporada.
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Les qüestions que entenem que procedeix plantejar són:
•

Raons que ens condueixen a consolidar el projecte esportiu i social.

•

Mecanismes complementaris que reforcen la posada en pràctica dels valors com
a principis que propicien la complicitat entre els socis i sòcies, Junta Directiva,
Ajuntament d'Ontinyent, Entitats Col·laboradores, la ciutadania d'Ontinyent i
comarca, al mateix temps que representen una protecció afegida per al Club front
aquelles actuacions que puguen posar en risc la pròpia entitat.

Per a donar resposta a la primera qüestió, resulta convenient circumscriure el Club
objecte de la present proposta de modificació d'estatuts amb la seua ciutat, comarca i entorn sociproductiu.
La ciutat d'Ontinyent segons els registres més recents compta amb 36.019 habitants; és
capital de la Comarca de la Vall d'Albaida, la qual agrupa 34 municipis, amb un total de 90.000
habitants aproximadament.
Ontinyent es troba geogràficament a l'oest de la comarca, la qual cosa comporta un cert
distanciament físic de les poblacions situades a l'est d'aquesta.
L'orografia de la zona, situa a Ontinyent entre muntanyes; ciutat emprenedora i amb un
històric i inqüestionable paper en el sector industrial.
Dista de València 84 km per carretera i d'Alacant 82 km, posició equidistant de les dues
capitals de província. El nombre d'habitants d'Ontinyent, el seu entorn poblacional i el seu
distanciament dels grans nuclis de població, propícia i fa raonable la implementació d'un Club de
futbol amb l’objectiu futur de participar en tercera divisió nacional; evidentment sense renunciar
encara que de manera excepcional, a competir en 2a B divisió nacional.
El dia 6 de maig de 2019, mitjançant document privat, es constitueix a Ontinyent l'entitat
esportiva Ontinyent 1931 CF de la mà d'un grup molt reduït d'aficionats, concretament sis, sent en
la seua majoria exjugadors de l'històric Ontinyent CF, amb l'objectiu de competir en la Segona
Regional del Futbol Valencià i donar continuïtat als joves jugadors que en la temporada anterior
van ser juvenils de l'Ontinyent CF i amb això mantindre la competició i la il·lusió en l'estadi
municipal El Clariano.
Es van iniciar els tràmits per al registre de la nostra entitat esportiva Ontinyent 1931 Club
de Futbol en el Registre d'Entitats Esportives en la Direcció General d'Esports de la Comunitat
Valenciana.
Aquesta denominació va ser rebutjada per la pròpia Direcció General d'Esports per la
seua similitud amb la denominació de l'entitat esportiva Ontinyent Club de Futbol ja que aquesta
es trobava en aqueixes dates en actiu i immersa en el procés de Concurs de Creditors.
Davant la negativa de la Direcció General d'Esports a la proposta de denominació, es va
optar per denominar temporalment a la nostra entitat, Ciutat d’Ontinyent Club de Futbol.
El dia 12 de juliol de 2019, reunits els socis fundadors en Assemblea General, acorden
per unanimitat dels assistents, modificar el nom de l'entitat per Ciutat d’Ontinyent Club de Futbol.
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El dia 17 d'octubre de 2019, el Director General d'Esports resol aprovar la inscripció de
l'entitat esportiva Ciutat d’Ontinyent Club de Futbol, situada en la localitat d'Ontinyent (València) i
adscrita a la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, en el Registre d'Entitats Esportives
de la Comunitat Valenciana, amb el número 10.709 de la secció 1a.
Així que l'entitat esportiva Ciutat d'Ontinyent C.F. habitualment anomenada pels seus
aficionats com Ontinyent 1931 CF, va iniciar la seua marxa en la Segona Regional del Futbol
Valencià en la temporada 2019/2020.
El primer equip de l'Ontinyent 1931 CF estava format en la seua gran majoria, pels
juvenils de l'Ontinyent CF, tots ells de la mà del seu mateix entrenador i equip tècnic, en molt pocs
mesos, l'últim juvenil de l'Ontinyent CF, amb uns pocs retocs, es va convertir en el primer equip de
l'Ontinyent 1931 CF.
L'estadi municipal El Clariano és un espai molt especial per als ontinyentins; s'accedeix a
l'estadi travessant els seus humils pòrtics, però una vegada dins, com si d'un aire diferent es
tractara, es respira futbol, es respira història; la imaginació ens porta a veure les seues graderies
repletes amb més de tres mil aficionats i adversaris de primer nivell nacional com va ser les seues
temporades de glòria en la categoria de segona divisió nacional.
Cada diumenge en l'estadi municipal El Clariano, es comparteixen opinions, es
comparteixen alegries, enutjos, ens permet als assistents unir-nos en un objectiu comú, guanyar a
l'adversari al mateix temps que reforcem la nostra cohesió social. El Clariano, és per a nosaltres,
molt més que un estadi, El Clariano, ens aglutina, ens abraça, ens identifica, ens representa, en
definitiva ens fa més ciutat, més Ontinyent.
Quan s'analitza el fenomen social que representa el futbol es poden trobar moltíssimes i
diverses manifestacions sobre aquest tema, quina raó o raons ens pot encoratjar a consolidar i
donar continuïtat a aquest projecte esportiu i social?.
Com és possible que un equip, l'Ontinyent 1931 C.F. en Segona Regional haja sigut
capaç d'enlluernar a una afició amb molta més intensitat que ho va fer el seu predecessor en El
Clariano, l'Ontinyent C.F. en Tercera Divisió i Segona B, nacional?, Quines raons podem donar a
tot això?.
Potser l'assistència en una vesprada de diumenge a les 17.00 h a l'estadi municipal El
Clariano, per a presenciar un partit de Segona Regional amb l'Ontinyent 1931 CF amb més de
1.500 espectadors a les seues graderies ho faça tot més comprensible.
Quines raons han propiciat aquesta resposta tan positiva per part de l'afició? Podem
caure en l'error de considerar que tot això és degut al baix cost dels abonaments, entenem que es
tractaria d'un raonament efímer, que per si sol és obvi que no ho justifica. Quan diumenge rere
diumenge, es repeteix en cada partit aquestes mateixes circumstàncies, nombrosa assistència a
l'estadi, és perquè existeixen moltes raons sòlides, les quals hem de ser capaços de visualitzar.
Cada vesprada de diumenge, l'afició Ontinyentina gaudeix de veure un futbol alegre, de
bon tracte de la pilota, un futbol descarat, atrevit, desenvolupat en la seua gran majoria, per joves
jugadors d'Ontinyent i comarca, dirigits per tècnics que en el seu moment van ser jugadors de
l'Ontinyent CF, de la casa, a tots ells l'afició els ha vist i veu créixer.
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L'afició assisteix perquè comparteix la filosofia de treball del Club, la seua unitat, la seua
humilitat, i la seua manera de visualitzar el seu compromís amb les arrels del futbol a la seua
ciutat. L'afició assisteix, perquè vol reconéixer l'esforç desinteressat dels jugadors i de les seues
famílies. L'afició assisteix, perquè són conscients que els propis jugadors es retroalimenten de la
resposta de la seua afició i això fa que el seu lliurament i dedicació vaja molt més allà de
l'humanament exigible.
Però no tot són gols i victòries, l'aficionat assisteix perquè se sent partícep en les
decisions del Club; l'aficionat ha triat l'escut representatiu del seu Club, ha tingut la possibilitat de
participar en el seu disseny; l'aficionat per mitjà de les seues penyes ha consensuat amb la
directiva els preus dels abonaments; l'aficionat s'implica perquè se sent escoltat, assisteix perquè
se sent volgut.
Per tant hi ha molts motius per a la il·lusió, més que suficients per a consolidar aquest
projecte esportiu i social que l'aficionat d'Ontinyent ens reclama.
Quant a la segona qüestió, no entrarem en els detalls per tots coneguts que van motivar
l'abandó de la competició per part de l'Ontinyent CF, però sí que és convenient tindre present que
una associació esportiva privada sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar
com és l'Ontinyent 1931 CF, té com a fi exclusiva la promoció o pràctica de la modalitat esportiva
del futbol i la participació en activitats o competicions en l'àmbit federat, sense més pretensions.
Les institucions com a tals, no respiren, ni fan ni desfan, són les persones responsables
de les mateixes les que prenen decisions i amb això un determinat rumb per a la institució; les
persones responsables han d'assumir des del primer moment de la seua presa de possessió, que
la seua presència serà temporal, que realment es troben de pas i que per tant no es poden
prendre decisions que suposen un risc per a l'entitat.
Hem de definir el nostre projecte esportiu i social per al club, quins són els nostres
desitjos i les nostres aspiracions, hem de definir on està l'èxit per al nostre club, Quines són les
nostres metes?, així com descriure la nostra forma de conducta per a aconseguir les nostres
aspiracions.
No ens podem quedar amb els titulars, hem de plasmar, concretar, definir, la nostra
aposta pels jugadors i tècnics de la casa, per la nostra pedrera i la de les nostres poblacions
veïnes, sense tancar la porta a aquelles persones que amb el temps ens aconsegueixen
demostrar que un no és d'on naix, sinó d'on pastura.
Hem de ser conscients en tot moment de la nostra realitat, de les nostres circumstàncies;
es tracta d'un club humil, no professional, on tot és voluntat, per tant hem de crear les bases que
permeten un repartiment de càrregues que el faça possible. Establir un organigrama de Junta
Directiva que siga capaç de respondre mitjançant diferents Àrees de Gestió a les diverses
tasques, que la seua forma de conducta proporcione una millora en l'eficiència i la gestió, evitant
amb això la monopolització al mateix temps que s'afavoreix un clima de major implicació i
complicitat.
Resulta convenient definir la manera de conducta de les entitats col·laboradores ja siguen
públiques o privades, així com la resposta del club davant aquestes.
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Aquesta modificació d'estatuts ha de respondre a una proposta d'estructura local
futbolística que pretén des del respecte a l'autonomia de gestió econòmica, administrativa i
esportiva de les entitats esportives locals aconseguir un nivell de complicitat i transparència que
permeta la viabilitat econòmica i esportiva de les mateixes amb la conseqüent millora del
rendiment personal i col·lectiu dels/les futbolistes.
Actualment existeixen a la nostra ciutat tres instal·lacions esportives adequades per a la
pràctica del futbol, les instal·lacions del Poliesportiu, les instal·lacions de la Puríssima i l'estadi El
Clariano, totes elles són de propietat municipal, gestionades per l'Ajuntament d'Ontinyent; així que
en definitiva són propietat dels ciutadans i ciutadanes d'Ontinyent.
Aquestes instal·lacions han sigut possibles perquè les autoritats locals com a
representants de la ciutat van decidir en el seu moment, destinar una part de l'esforç econòmic
realitzat pels ciutadans i ciutadanes mitjançant el pagament dels seus impostos, a construir,
ampliar o millorar les instal·lacions en el seu moment existents; com a exemple més recent,
recordar l'última renovació de la gespa d'última generació en l'estadi El Clariano.
Totes les activitats futbolístiques locals es desenvolupen en aquestes instal·lacions
municipals, un fet molt important a tindre en compte per part les entitats esportives futbolístiques
locals així com les persones que d'una forma directa o indirecta participen d'aquestes. Si a més
tenim present les col·laboracions econòmiques anuals que realitza l'Ajuntament com a
representant dels seus ciutadans en les diferents entitats esportives futbolístiques locals, podem
concloure:
Primer, tots els ciutadans i ciutadanes d'Ontinyent participen d'una forma directa o
indirecta amb els diferents clubs sense necessitat d'existir cap vinculació formal.
Segon, totes les entitats esportives futbolístiques donat el seu caràcter pseudomunicipal,
han d'estar compromeses amb la seua ciutat, respondre a la seua generositat i amb això
escometre una visió del futbol local molt per damunt dels interessos particulars de les mateixes i
de les persones que les gestionen.
La nostra proposta es concreta a establir dues entitats locals de gestió econòmica,
administrativa i esportiva totalment independents que cobrisquen les necessitats futbolístiques
locals, situant entre ambdues un extens canal de comunicació i actuació.
D'una banda es planteja una entitat dedicada només i exclusivament al futbol base, amb
un objectiu perfectament definit, atendre els xics i xiques desitjosos per la pràctica del futbol. On
tot l'esforç econòmic realitzat pels ciutadans i ciutadanes per mitjà de l'Ajuntament, esforç
econòmic de les mares i pares en el pagament de les seues quotes i aportació de les empreses
col·laboradores, es destine exclusivament a afavorir l'educació i formació dels xics i xiques
mitjançant la pràctica del futbol. Aquesta entitat desenvoluparia la seua activitat en la seua gran
majoria en les instal·lacions del Poliesportiu i la Puríssima tal com ho fa.
Per l'altre tindrem una segona entitat que desenvoluparà la seua activitat generalment en
l'estadi El Clariano, en aquest cas, l'esforç econòmic realitzat pels ciutadans i ciutadanes per mitjà
de l'Ajuntament, esforç econòmic de les sòcies i socis en el pagament dels seus abonaments i
aportació de les empreses col·laboradores, tindrà una comesa molt definida, respondre a l'afició
futbolística ontinyentina.
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Com es pot apreciar es tracta de dos objectius perfectament diferenciats, d'una banda els
interessos específics de les xiques i xics en la seua etapa d'educació i formació i per l'altre costat
els interessos de l'afició ontinyentina en general.
Tot el futbol amateur local serà gestionat pel Club que desenvolupa la seua activitat
principalment en El Clariano, ja que d'aquesta manera es concentren esforços que tenen un
mateix objectiu, obtenint amb això una major garantia quant a viabilitat econòmica i de
sostenibilitat, atés que l'estadi El Clariano reuneix millors condicions d'aforament i de possible
publicitat.
Cadascun dels Clubs ostentarà la seua responsabilitat exclusiva sobre la gestió de les
instal·lacions que li hagen sigut assignades per part de l'Ajuntament, no sent cap d'elles d'ús
exclusiu de cap Club en particular.
Tot l'exposat afavoreix que totes dues entitats mai entren en conflicte d'interessos, el Club
que gestiona El Clariano renúncia a disposar d'escola, ja que aquesta activitat ja està complida
per l'altra i al mateix temps l'entitat que realitza la seua gestió en el Poliesportiu i Puríssima
renúncia a equips amateurs.
S'estableix que el Club que gestiona El Clariano disposarà d'un mínim de dos equips
masculins amateurs, el primer equip i un segon equip pont entre el juvenil i el primer equip.
El segon equip amateur ha de donar eixida a aquells juvenils que requerisquen un temps
afegit que els permeta fer el salt al primer equip amb majors garanties, al mateix temps que pot
representar una meta per a uns altres.
No hem d'obviar que l'article 98 al punt 3 del Reglament de la FFCV, manifesta que
tractant-se de clubs adscrits a la categoria de regional preferent i primera categoria regional
d'aficionats, tindran l'obligació, de tindre inscrits, prenent part activa en les competicions, un equip
com a mínim, ja siga dependent o en qualitat de filial, en algun dels campionats de juvenils,
cadets, etc, la qual cosa fa recomanable la permanència d'un equip juvenil en qualitat de
dependent.
Finalment ha d'establir-se un canal de comunicació i actuació entre totes dues entitats, el
qual s'implementarà mitjançant un conveni de filiació del club que gestiona el Clariano que actuarà
com a patrocinador i el Club que gestiona l'escola que actuarà com a filial.
S'articularà una direcció esportiva que permeta per una costat implementar una
metodologia d'aprenentatge capaç d'afavorir que tots els equips, des dels equips de futbol base
fins als amateurs, desenvolupen el mateix model i estil de joc. Per l'altre costat aquesta direcció
esportiva de forma consensuada amb els entrenadors serà l'encarregada de proposar el pas de
futbolistes a un equip de major nivell sense tindre problemes d'adaptació.
Hem de ser conscients que les condicions dels esportistes que realitzen la seua activitat
en el Poliesportiu i Puríssima són diferents als esportistes que el fan en El Clariano, ja que els que
es troben en període de formació, han d'afrontar unes quotes econòmiques, entre altres coses,
que permeten la viabilitat econòmica del projecte. No obstant això aquells que ho fan en El
Clariano tenen els costos coberts. Motiu pel qual perquè no hi haja cap tipus agreuge comparatiu,
aquells xics o xiques que dins d'una mateixa temporada passen de la disciplina de l'escola a
l'estadi El Clariano rebran una compensació pels seus costos sense que això comporte un
perjudici econòmic al club d'origen.
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Per a facilitar aqueixa comunicació entre clubs, s'incorporarà en la Junta Directiva un
nombre determinat de vocals provinents de la Junta Directiva del Club filiat, sent recomanable que
existisca una reciprocitat. Atés l'article 85 al punt 5 del Reglament de la FFCV, els vocals
representants dels clubs filials no desentelaran cap càrrec en cap de les dues Juntes Directives,
sent aplicable en el cas de produir-se una reciprocitat.
És recomanable obrir el Club a la participació, a la transparència i a la complicitat. Els
estatuts han de ser públics, així com molts dels acords de col·laboració.
Convé establir mecanismes que afavorisquen la participació de l'aficionat, de les penyes;
dotant a les mateixes de competències i que actuen com a òrgans de representació, mecanismes
que en definitiva siguen capaces de situar a l'afició en el centre de tots els plantejaments, la força
d'aquest Club ha de ser proporcionada per la seua afició, ella és la que li dona sentit i coherència.

Quant al tema econòmic han de prevaldre els criteris de proporcionalitat, que resulten
raonables, de coherència, entre els costos dels abonaments de les sòcies i socis i de les
compensacions a percebre per part de les persones amb dedicació específica al Club.
Hem de deixar constància que en la primera Assemblea General que celebra el club amb
els seus socis i sòcies el dia 8 de febrer de 2020, en els locals de la Societat de Festes del Crist
de l'Agonia d'Ontinyent, es va proposar als socis i sòcies, que una vegada acabat el procés de
Concurs de Creditors de l'Ontinyent Club de Futbol, se sol·licitaria a la Direcció General d'Esports
la denominació d'Ontinyent 1931 Club de Futbol per a la nostra entitat esportiva, la qual cosa va
ser aprovada per unanimitat.
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També procedeix manifestar que amb data 22 d'octubre de 2020 s'expedeix per part de
l'Oficina Espanyola de Patents i Marques de Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, el Títol de
Registre de Marca amb el Núm. 4.029.840 la denominació ONTINYENT 1931 CLUB DE FUTBOL
amb el seu distintiu figuratiu.
Finalment indicar que amb data 17 de març de 2021 s'inicien els tràmits necessaris
davant la Direcció General d'Esports per a procedir al canvi de denominació de Ciutat d’Ontinyent
Club de Futbol a Ontinyent 1931 Club de Futbol.
Finalment cal manifestar que amb data 4 de juny de 2021, el Director General d'Esports,
Josep Miquel Moya Torres, resol aprovar la inscripció de la modificació relativa a la denominació
de l'entitat CIUTAT D'ONTINYENT CLUB DE FUTBOL, que passa a ser ONTINYENT 1931 CLUB
DE FUTBOL.
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2.- ESTATUTS ONTINYENT 1931 CLUB DE FUTBOL
CAPÍTOL I
PRINCIPIS GENERALS
Article 1.- El Club
L'Ontinyent1931 Club de Futbol és una associació privada, sense ànim de lucre, amb
personalitat jurídica i capacitat d'obrar pròpia, integrada per persones físiques, que tenen com a
finalitat:
•

La promoció o pràctica de l'esport en la modalitat del futbol i la participació en
activitats o competicions futbolístiques en l'àmbit federat.

•

Col·laborar en la mesura que li resulte possible en la millora de la qualitat i nivell
esportiu del futbol base.

•

Fomentar els interessos de la nostra ciutat, afavorir la seua cohesió social, perquè
amb el temps, es convertisca en una entitat on tots i totes se senten representats
per ella.

Una vegada constituït, el Club també podrà practicar activitats físiques de caràcter
esportiu reconegudes per l'Administració esportiva.
Article 2.- Règim jurídic
1. L'Ontinyent 1931 Club de Futbol es constitueix a l'empara de la Llei 2/2011, de 22 de
març, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana, i es regirà per aquesta Llei, pel
Decret 2/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual es regulen les entitats esportives de la
Comunitat Valenciana, i per totes les altres disposicions d'àmbit autonòmic i estatal que resulten
aplicables; així mateix, es regirà pels presents estatuts i pels reglaments de règim interior o
altres que puga aprovar l'Assemblea General, així com pels acords vàlidament adoptats per
l'Assemblea General i altres òrgans de govern.
2. També li seran aplicable al Club les disposicions de la federació o federacions
esportives de la Comunitat Valenciana a les quals s'adscriga i, en defecte d'això, els de les
federacions espanyoles.
3. Tot això, sense perjudici del que s'estableix amb caràcter supletori en la normativa
reguladora del dret d'associació.
Article 3.- Pràctica esportiva
L'Ontinyent 1931 Club de Futbol practica com a principal modalitat esportiva la de
Futbol i està adscrit a la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana.
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Article 4.- Seccions esportives
L'Assemblea General, o en el seu cas la Junta Directiva degudament autoritzada, podrà
acordar la creació de tantes seccions esportives com modalitats específiques es practiquen en el
Club, havent d'adscriure's a les federacions respectives i donar compte d'aquesta creació al
Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana, mitjançant certificació expedida per la
Secretaria amb el vistiplau de la Presidència.
Article 5.- Domicili social
El domicili social es fixa en la localitat d'Ontinyent, CP 46870, província València, carrer
Avingut del tèxtil 18, Estadi Municipal El Clariano, correu electrònic ontinyent1931cf@gmail.com,
havent de donar compte, en cas de variació, al Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat
Valenciana.
Article 6.- Àmbit Territorial
L'àmbit territorial d'actuació és autonòmic, sense perjudici d'integrar-se en
organitzacions d'àmbit superior si així s'acordara, així com d'actuar fora de l'àmbit territorial de la
Comunitat Valenciana en activitats i competicions esportives.
Article 7.- Funcionament
En el seu funcionament, el Club es regirà per principis democràtics i representatius, i la
sobirania plena residirà en l'Assemblea General.
Article 8.- Compromís d'igualtat
El Club té entre els seus fins la promoció i el foment de la igualtat d'oportunitats entre
dones i homes, així com accions de suport que fomenten la igualtat d'oportunitats.
Article 9.- Compromís social amb la seua ciutat
El Club desenvolupa la seua activitat en l'estadi El Clariano, de titularitat municipal, això
es deu a la cessió demanial que realitza l'Ajuntament amb l'entitat. L'acord d'una cessió
demanial té una vigència d'un determinat període, la qual cosa comporta a una renovació
interanual.
El fet que les instal·lacions on desenvolupa la seua activitat l'Ontinyent 1931 Club de
Futbol, siguen de titularitat municipal, converteix al club en una entitat pseudomunicipal, on tots
els ciutadans i ciutadanes d'Ontinyent col·laboren de manera directa en el seu paper de sòcies o
sòcies o de manera indirecta com a ciutadans i ciutadanes mitjançant el pagament dels seus
impostos.
Aquest format d'entitat pseudomunicipal, assigna un paper complementari a l'esportiu,
l'Ontinyent1931 Club de Futbol, assumeix el seu compromís social com a entitat de servei, capaç
de contribuir en el foment d'Ontinyent com a ciutat.
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Article 10.- Comesa del Club dins de l'estructura de futbol local.
El nostre Club és una entitat que dins de l'organigrama que representa l'estructura del
futbol a Ontinyent té una comesa concreta, específic pel que fa al tema esportiu, la seua tasca
va dirigida al futbol amateur masculí i femení. Els esforços econòmics i humans es concentraran
en major grau en el futbol amateur.
El nostre Club renuncia a una escola de futbol dins de la seua pròpia estructura perquè
aquesta activitat de futbol base es desenvolupada amb èxit per altres entitats locals que també
tenen el caràcter pseudomunicipal.
Article 11.- Compromís amb el futbol base.
L'Ontinyent1931 club de Futbol des del respecte a l'autonomia en la gestió econòmica,
administrativa i esportiva dels clubs que centren els seus esforços en el futbol base, es
compromet a treballar amb aquells clubs que ho desitgen amb la voluntat de crear canals de
comunicació i actuació que ens permeten de manera conjunta cobrir les necessitats esportives
dins de l'àmbit local, sense renunciar a les oportunitats de col·laboració que es puguen
presentar-se a la comarca.
CAPÍTOL II
VALORS COM A PRINCIPIS FONAMENTALS DEL CLUB
Article 12.- Valors com a principis d'actuació
Una entitat esportiva com és la present precisa d'uns valors perfectament definits, els
quals proporcionaran seguretat en la presa de decisions. En les situacions d'incertesa, els valors
ens permetran trobar les respostes i directrius que ens permeten afrontar les dificultats que es
puguen presentar.
La presència permanent dels nostres valors en les tasques diàries del club, ens permetrà
dotar-lo de major resiliència.
Tres valors clau representen la nostra carta de presentació i la base d'actuació d'aquest
club, la unitat, la humilitat i les nostres arrels.
Unitat: La nostra entitat ha de treballar juntament amb la resta d'entitats esportives de la
ciutat per a oferir a la mateixa un conjunt de serveis que cobrisquen els interessos generals
d'aquesta, unitat en la suma d'esforços per un bé general.
La nostra entitat permetrà compartir, en família i amics, moments feliços que ens facen
sentir part d'una mateixa comunitat.
Dins de la nostra entitat tots treballem en una mateixa direcció i sentit. Tots han de sentirse importants, tots sumaran. Tots podran participar activament del projecte de club de futbol, que
en el futur pretén ser referència a Ontinyent.
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Desitgem estar vinculats activament amb el futbol de la nostra ciutat perquè som
Ontinyent. La pedrera local, comarcal i la dels territoris veïns és la pedra angular esportiva del
nostre projecte.
Humilitat: La nostra bandera l'esportivitat, el respecte als equips rivals, les seues
aficions. El nostre Club ha de ser senyor en la gespa i en les graderies, un club que sap guanyar i
perdre sempre amb dignitat.
El nostre club és conscient que només el treball, la fermesa, decisió i la perseverança,
podran donar-nos possibilitat d'èxit en l'esportiu i el social. La cultura de l'esforç i el compromís
amb el Club són els senyals d'identitat d'aquest, de les quals tots hem d'estar impregnats.
Humilitat en l'acceptació de la nostra realitat, de les nostres limitacions, que no seran un
impediment per a la consecució dels nostres objectius.
Arrels: Desitgem arribar a ser un club representatiu de tota la ciutat d'Ontinyent, que
incloga amb orgull, el seu nom. La història del futbol federat de la nostra ciutat té els seus inicis en
la temporada, 1931/32. Al llarg d'aquests anys el futbol d'Ontinyent ens ha oferit grans gestes de
les quals ens sentim enormement orgullosos.
El nostre Club assumirà com a exemple l'esforç i la dedicació dels jugadors, directius i
aficionats que al llarg dels anys s'han entregat en cos i ànima pel futbol i per la ciutat d'Ontinyent.
Article 13.- L'afició com a nucli central del Club.
Els elements que intervenen en el nostre Club són:
a) La seua afició.
b) La Junta Directiva.
c) Les plantilles, tècnics i ajudants.
d) Les entitats col·laboradores públiques.
e) Les entitats col·laboradors privades.
Aquest projecte esportiu i social no es concep sense la seua afició. L'afició representa el
nucli sobre el qual giraren tots els elements que intervenen en el club. En el dia a dia, així com
davant les adversitats que es puguen presentar, les decisions a prendre en el club tindran molt
presentes la repercussió sobre la seua afició; allò que siga més convenient, adequat per a la seua
afició, serà allò que resulte més apropiat per al nostre club.
Article 14.- El club com a oportunitat, trampolí o projecte de consolidació per als
jugadors, les jugadores, tècnics i tècniques.
El club representa una oportunitat per als joves jugadors de base d'Ontinyent i comarca,
per a això el club es compromet a mantindre una estreta i excel·lent relació de col·laboració amb
les escoles de futbol de la ciutat i de poblacions veïnes.
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El club és lògic i comprensible que actue com a trampolí per a aquells jugadors i tècnics
que s'han format a la casa i que per les seues circumstàncies i qualitats personals entenguen que
es troben en condicions d'aspirar a objectius de major nivell, per a això el Club es compromet a
actuar de manera generosa amb ells al mateix temps que s'atenen els interessos raonables del
Club.
El club representarà un projecte de consolidació per a aquells jugadors i tècnics de la
casa, que pel seu nivell o circumstàncies personals s'ajusten a l'interés de totes dues parts, per a
això el Club es compromet a posar en valor la fidelitat, compromís i lliurament d'aquests.
Article 15.- Portal de transparència.
El Club implementarà un portal de transparència en la pròpia pàgina web, on s'exposaran:
•

Estatuts de l'Ontinyent 1931 Club de Futbol.

•

Convenis amb l'Ajuntament d'Ontinyent.

•

Convenis amb altres entitats.

•

Documents que es consideren d'interés general.
CAPÍTOL III
DISTINTIU DEL CLUB

Article 16.- L'Escut, la Bandera i l'himne de l'Ontinyent1931 Club de *Futbol
Els símbols de l'Ontinyent 1931 C.F són, el seu Escut, la seua Bandera i l'Himne que els
representa,

L'escut de l'Ontinyent 1931 Club de Futbol és el resultat del procés de selecció
democràtic del concurs públic publicat en el seu moment, on l'afició ontinyentina va tindre
l'oportunitat, la qual va exercir amb generositat evident, de presentar les seues propostes.

ESTATUTS ONTINYENT 1931 CLUB DE FUTBOL
Pàgina 19

ESTATUTS ONTINYENT 1931 CLUB DE FUTBOL

La bandera del Club, és una part del seu escut, es tracta de les aigües del Clariano, que
al seu torn representa a l'afició ontinyentina, la força del va riure que tots hem pogut presenciar en
innombrables situacions i que ací representa la força de la nostra afició com a vector
d'empenyiment al seu equip, al seu Club i a la seua ciutat.
“El Crit del Clariano”, peça musical composta en el seu moment com a himne de
l'Ontinyent Club de Futbol, i que en la temporada 2019/2020, va ser cedida per part dels seus
autors a l'Ontinyent 1931 Club de Futbol amb la voluntat de mantindre viu l'himne que durant molts
anys ens ha acompanyat.
Els colors representatius de la seua indumentària són blanc per a la samarreta i negre per
als pantalons.
CAPÍTOL IV
DELS SOCIS I SÒCIES
Article 17.- Socis i sòcies del Club
El nombre d'associats serà il·limitat. No obstant això, la Junta Directiva podrà suspendre
l'admissió temporal de nous socis o sòcies quan raons d'aforament o de capacitat física de les
instal·lacions així ho aconsellen.
Article 18.- Classes de socis i sòcies
El Club es constituirà amb les següents classes de socis i sòcies:
a) Socis i sòcies de ple dret: Persones majors d'edat amb plena capacitat d'obrar
que, prèvia sol·licitud, siguen admeses per la Junta Directiva i satisfacen la
quota social establida. Aquests socis i sòcies passaran a formar part del
Registre de socis i sòcies amb el seu número d'antiguitat. Aquesta categoria és
obligatòria en el Club. Gaudiran de la plenitud de dret que els confereixen els
presents estatuts, sent tots ells integrants de l'Assemblea General.
b) Socis i sòcies juvenils: Són aquelles persones que no havent aconseguit la
majoria d'edat civil, prèvia sol·licitud, siguen admeses per la Junta Directiva i
satisfacen la quota social establida. Aquests socis i sòcies passaran a formar
part del Registre de Sòcies i Sòcies amb el seu número d'antiguitat. Aquesta
categoria és obligatòria en el Club. Tindran dret a gaudir d'aquells serveis i
instal·lacions que acorde l'Assemblea General.
El Registre de Sòcies i Socis amb el seu número d'antiguitat és únic per a tots
c) Socis i sòcies d'honor: Aquelles persones als qui l'Assemblea General del
Club concedisca aquesta distinció pels anys de dedicació al Club, pels mèrits
aconseguits o pels mèrits esportius.
La condició de soci o sòcia d'honor es perd per acord de l'Assemblea General.

ESTATUTS ONTINYENT 1931 CLUB DE FUTBOL
Pàgina 20

ESTATUTS ONTINYENT 1931 CLUB DE FUTBOL

d) Socis i sòcies familiars: Són el cònjuge i els descendents de primer grau fins
als 17 anys, que convisquen amb un soci o sòcia de número. Hauran d'acreditarho mitjançant certificat de residència de l'ajuntament. Tindran dret a gaudir
d'aquells serveis i instal·lacions que acorde l'Assemblea General, previ
pagament de la quota que fixe, si així s'aprovara.
Els descendents de primer grau podran passar a ser socis o sòcies de ple dret
en complir 18 anys d'edat, si així ho sol·liciten i abonen la quota pertinent, estant
exempts de la quota d'entrada, si n'hi haguera.
e) Socis i sòcies esportives: Són els esportistes o tècnics-entrenadors que
participen amb el club. L'Assemblea General podrà acordar el pagament de
quotes d'aquesta mena de socis i l'ús de les instal·lacions socials.
Article 19.- Drets i obligacions dels socis i sòcies de ple dret
1.- Els socis i sòcies de ple dret tindran, com a mínim, els següents drets:
a) Participar en el compliment dels fins específics del Club.
b) Triar i ser triat per als òrgans de govern i representació, sempre que haja complit
almenys dotze mesos ininterromputs com a soci o sòcia de número en el
període immediatament anterior a la convocatòria del procés electoral, i estiga al
corrent de les seues obligacions econòmiques amb el Club.
c) Participar amb veu i amb vot en les sessions de l'Assemblea General del Club.
En el cas de falta de pagament de les quotes socials, els socis deutors podran
acudir a les assemblees generals amb veu però sense vot, mentre no hagen
sigut donats de baixa.
d) Ser informat o informada de les activitats del club i, especialment, de la gestió i
administració.
e) Tindre accés a tota la documentació del club.
f) Assistir a les activitats o competicions organitzades pel club o en les quals
participe, i utilitzar les seues instal·lacions i serveis.
g) Reclamar contra les decisions dels òrgans directius.
h) Exigir que l'actuació del Club s'ajuste al que es disposa en la Llei de l'Esport i
l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana, a les seues normes de
desenvolupament, a les altres normes autonòmiques o estatals que resulten
aplicables en matèria esportiva i al que es disposa en els presents estatuts.
i)

Exposar lliurement les seues opinions en el club.

j)

Impugnar els acords dels òrgans de govern i representació del club que estimen
contraris a la llei o als estatuts.
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k) Ser escoltats amb caràcter previ a l'adopció de mesures disciplinàries contra ells
i a ser informats dels fets que donen lloc a tals mesures, havent de ser motivat
l'acord que, si escau, impose la sanció.
l)

Separar-se lliurement del club

2.- Les sòcies i socis de ple dret tenen, com a mínim, les següents obligacions:
a) Contribuir al compliment dels fins del club.
b) Contribuir al sosteniment econòmic.
c) Col·laborar en la gestió i administració del club si foren designats per a això.
d) Acatar totes les disposicions que dicten l'Assemblea General o la Junta Directiva
per al bon govern del club.
e) I totes les altres obligacions que es desprenguen del que disposen els presents
estatuts.
Article 20.- No discriminació
S'estableix el principi d'igualtat de tots els socis i sòcies, sense discriminació per raó de
raça, sexe, religió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
Article 21.- Requisits per a l'admissió de sòcies i socis
Per a l'admissió com a sòcies i socis serà necessari:
a) Presentar una sol·licitud dirigida a la Junta Directiva. La sol·licitud pot
manifestar-se de manera verbal, sense recórrer necessàriament al document
escrit.
b) Reunir les condicions establides.
c) Satisfer la quota d'ingrés corresponent, si n'hi haguera.
d) Satisfer la quota social anual, la qual es concreta amb l'import de l'abonament
anual. L'import de l'abonament anual atén l'edat i a les característiques pròpies
de la persona que el sol·licita així com a la seua pròpia voluntat o desitjos
personals.
Article 22.- Pèrdua de la condició de sòcia o soci
La condició de soci o sòcia es perd:
a) Pròpia voluntat.
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b) Falta de pagament de la quota social anual en el període establit per la Junta
Directiva, previ requeriment exprés a l'afectat perquè salde el deute en un
termini màxim de quinze dies, advertint-li que en cas de no saldar el deute
perdrà la condició de soci o sòcia. L'acord de pèrdua de la condició de soci o
sòcia serà de la Junta Directiva i es notificarà a la persona afectada.
c) Acord de la Junta Directiva, fundat en faltes de caràcter molt greu, prèvia
incoació d'expedient sancionador i amb audiència de la persona interessada.
CAPÍTOL V
RÈGIM ORGÀNIC

Article 23.- Òrgans de govern i representació
Són òrgans de govern i representació del Club l'Assemblea General, la Junta Directiva i
la Presidència.
Article 24.- L'Assemblea General
1.- L'Assemblea General és el màxim òrgan de representació i govern del Club, està
integrada per totes les persones sòcies de ple dret.
2.- Si el nombre de persones sòcies de ple dret no excedeix de dos mil, podran
intervindre directament tots elles en l'assemblea.
3.- Quan el nombre de persones sòcies de ple dret siga major de dos mil, s'aplicarà el
que es disposa en l'article 19.3 del Decret 2/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual es
regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana.
Article 25.- Competències de l'Assemblea General
1. Són competències de l'Assemblea General:
a) Elegir la Presidència i altres integrants de la Junta Directiva, mitjançant sufragi
universal, lliure, personal, igual, directe, secret i presencial de totes les persones associades
amb dret a vot.
b) Aprovar, si escau, la memòria anual, la liquidació de l'exercici anterior, l'inventari i la
rendició de comptes anuals.
c) Aprovar el pressupost d'ingressos i despeses, i la fixació dels abonaments anuals.
d) Conéixer, debatre i aprovar, si escau, les propostes de la Junta Directiva o dels socis
que estiguen en l'ordre del dia.
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e) Assenyalar les condicions i formes d'admissió de les persones sòcies, i acordar la
quantia de les quotes.
f) Aprovar els estatuts i reglaments de règim interior del club, així com les modificacions
de tots dos.
g) Autoritzar la disposició i alienació dels béns immobles del club, prendre diners a
préstec i emetre títols transmissibles representatius de deute o part alíquota patrimonial.
h) Crear serveis per a les persones associades.
j) Debatre i aprovar o rebutjar les mocions de censura.
k) I qualssevol altres no atribuïdes expressament a la Presidència o a la Junta Directiva.
2. Els apartats a), f), g), j) i k) seran competència de l'Assemblea General Extraordinària
Article 26.- Convocatòria
1. L'Assemblea General podrà reunir-se en sessió ordinària o extraordinària.
L'Assemblea General haurà de ser convocada per la Presidència en sessió ordinària
almenys dues vegades a l'any per a l'aprovació dels comptes anuals, pressupost de l'exercici
següent i seguiment dels mateixos i en sessió extraordinària sempre que es tracte d'alguna de
les competències assenyalades en els apartats a), f), g), j) i k) de l'article 25.1, o quan ho
sol·liciten almenys un 20% de les persones sòcies de ple dret.
2. Entre la data de convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l'assemblea,
en primera convocatòria, haurà de mediar com a mínim quinze dies.
3. La convocatòria haurà d'anar sempre acompanyada de la documentació relativa als
punts de l'ordre del dia que hagen de ser votats en l'assemblea, podent facilitar-se en format
electrònic. Quan l'Assemblea General tinga el caràcter d'ordinària, s'inclourà en l'ordre del dia un
apartat de precs i preguntes.
Article 27.- Quórun i adopció d'acords
1.- L'Assemblea General, tant ordinària com extraordinària, quedarà vàlidament
constituïda en primera convocatòria quan concórreguen a elles, presents o representats a favor
d'un altre soci o sòcia, la majoria dels seus integrants.
En segona convocatòria, que se celebrarà mitja hora després de la primera, serà vàlida
qualsevol que siga el nombre d'assistents, presents o representats.
2.- Els acords de l'Assemblea General s'adoptaran en general per majoria simple dels
vots de les persones associades presents o representades per un altre soci o sòcia, és a dir,
quan els vots afirmatius superen als negatius. No obstant això, requeriran una majoria
qualificada de dos terços dels vots de les persones sòcies assistents els acords relatius a:
dissolució del Club, modificació d'estatuts, disposició o alienació de béns immobles.
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Així mateix, els acords relatius a la remuneració de qualsevol càrrec en els òrgans de
govern o representació, quan concórreguen els requisits previstos en l'article 27 del Decret
2/2018, pel qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana, requeriran
l'aprovació per majoria absoluta de l'Assemblea General.
3. Una persona associada no podrà acumular la representació de més del 10% dels
vots de l'Assemblea General.
Article 28.- La Junta Directiva
1.- La Junta Directiva és l'òrgan de govern encarregat d'executar els acords adoptats
per l'Assemblea General i exercirà les funcions que aquests estatuts li confereixen.
2.- La Junta Directiva estarà formada per un màxim de vint-i-una persones i estarà
composta per:
•

Base de la Junta Directiva: formada per sòcies o socis de ple dret de l'entitat, entre
els quals s'ha de trobar la Presidenta o President, Vicepresidents o Vicepresidentes,
Secretari o Secretària, Sotssecretari o Sotssecretària, Comptador o Comptadora,
Tresorer o Tresorera i un nombre determinat de vocals. El nombre màxim de
membres d'aquest grup de vocals on s'inclouen els càrrecs és de quinze .

•

Vocal en representació de les Penyes d'Aficionats, a proposta de les mateixes i amb
el consens del President o Presidenta del club. La persona proposada haurà de ser
sòcia o soci de ple dret amb totes les obligacions i drets que li corresponen.

•

Vocal en representació de l'Ajuntament d'Ontinyent: a proposta de la Regidoria
d'Esports i amb el consens del President o Presidenta del club. La persona
representant de l'Ajuntament no podrà ser membre del govern municipal i haurà de
ser sòcia o soci de ple dret amb totes les obligacions i drets que li corresponen.

•

Vocals representants dels Clubs Filials: els Clubs Filials seran representats en la
Junta Directiva per un màxim de quatre persones, els quals seran membres de la
Junta Directiva del club filial i a proposta d'aquesta. No exerciran càrrec en el club
filiat. Cada club Filial tindrà com a mínim un vocal com a representant. El nombre de
vocals representants dels clubs Filials respondran a criteris de proporcionalitat amb
el volum de participació dels mateixos amb l'entitat patrocinadora.
Els vocals representants dels clubs filials hauran de ser sòcies o socis de ple dret
amb totes les obligacions i drets que li corresponen.
Els vocals representants de l'Ajuntament i clubs filials no podran exercir càrrec
directiu en el Club Patrocinador, Ontinyent 1931 Club de Futbol.

3.- Tots els càrrecs de la Junta Directiva seran triats per i entre les persones
components de l'Assemblea General, mitjançant sufragi universal, lliure, personal, igual, directe,
secret i presencial, en candidatura tancada.

ESTATUTS ONTINYENT 1931 CLUB DE FUTBOL
Pàgina 25

ESTATUTS ONTINYENT 1931 CLUB DE FUTBOL

4.- La duració del mandat de la Junta Directiva serà de quatre anys des de la seua
proclamació.
5.- Durant el mandat de la Junta Directiva, en cas de vacants en la base de la Junta
Directiva, que no superen el 50% dels seus membres, la Presidència podrà nomenar persones
substitutes que hauran de ser ratificades individualment en la primera Assemblea General que
es convoque. Si no es ratificaren, la Junta Directiva proposarà nous candidats. Cas de no
ratificar-se novament, l'Assemblea General nomenarà, d'entre els seus membres, les persones
que cobriran les vacants.
Si les vacants superaren el 50%, la Presidència, o en defecte d'això la Junta Electoral
del Club, haurà de convocar eleccions en un termini no superior a un mes, constituint-se en
Comissió Gestora els directius que romanguen en els seus càrrecs.
6.- La Junta Directiva es convocarà per la Presidència, com a mínim amb quaranta-huit
hores d'antelació a la data de la seua celebració. També es podrà convocar a petició de la meitat
dels seus membres.
7. La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan
concórreguen la meitat més un dels seus integrants, sent suficient en segona convocatòria la
concurrència d'un terç d'aquests, sempre que haja transcorregut un termini de mitja hora des de
la primera convocatòria. Així mateix, quedarà vàlidament constituïda quan siguen presents tots
els seus membres, encara que no hi haja hagut convocatòria prèvia, si així ho acorden per
unanimitat.
En tot cas, hauran de ser presents les persones que ocupen la Presidència o
Vicepresidència i la secretaria, o els qui les substituïsquen d'acord amb aquests estatuts.
Article 29.- Funcions de la Junta Directiva.
Especialment, corresponen a la Junta Directiva les següents funcions:
a) Dirigir la gestió del club, vetlant pel compliment del seu objecte social.
b) Mantindre l'ordre i la disciplina en el club, i en les competicions que s'organitzen.
c) Convocar, per mitjà de la Presidència, a l'Assemblea General quan ho creguen
necessari, i complir els acords i decisions d'aquesta.
d) Redactar el pressupost, l'inventari, els comptes anuals, i la memòria anual
d'activitats que hagen de ser sotmesos a l'aprovació de l'Assemblea General.
e) Proposar a l'Assemblea General la modificació d'estatuts i la redacció o reforma
del reglament de règim interior, fixant les normes d'ús de les instal·lacions.
f) Nomenar les persones que hagen de dirigir les diferents àrees de gestió que es
creuen i a les persones encarregades d'organitzar les activitats del club.
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g) Aplicar totes les mesures esportives, econòmiques i administratives necessàries
per al foment i desenvolupament de l'esport dins del club.
h) Proposar les condicions i forma d'admissió de noves persones sòcies, així com
les quotes d'ingressos i les quotes periòdiques que hagen de satisfer-se , i que
hauran de ser aprovades per l'Assemblea General.
i)

Triar al representant del club, d'entre els seus socis i sòcies, en el cas que fora
triat assembleista de la federació per l'estament de Clubs .

Article 30.- La Presidència
1.- La persona que ocupe la Presidència del Club serà el seu representant legal i
actuarà en el seu nom, tenint l'obligació d'executar els acords vàlidament adoptats per
l'Assemblea General i la Junta Directiva.
2.- En particular li corresponen les següents funcions:
a) Dirigir el club.
b) Representar per dret propi al club en tots els seus actes, tant públics com
privats.
c) Elaborar els Ordres del dia de les reunions de la Junta Directiva.
d) Convocar, presidir i dirigir les reunions de l'Assemblea General i de la Junta
Directiva.
e) Emetre vot de qualitat en cas d'empat.
f) Executar els acords de la Junta Directiva i de les Assemblees Generals als
efectes de les quals disposarà dels més amplis poders de representació, sense
perjudici de les delegacions que a aquest efecte puguen atorgar els respectius
òrgans a favor d'altres membres de la Junta Directiva.
g) Visar les actes i els certificats del Secretari o Secretària.
h) Proposar els membres de la Junta Directiva quan es produïsquen vacants en
aquesta.
i)

Defensar els drets del club.

j)

Les restants atribucions pròpies del càrrec i les que li delegue l'Assemblea
General o la Junta Directiva.

3.- La persona que ocupe la Presidència serà substituïda, en cas d'absència, vacant o
malaltia, per la qual ocupe la Vicepresidència que procedisca pel seu ordre.
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Article 31.- La Secretària
1.- La persona que ocupe la Secretaria de la Junta Directiva tindrà al seu càrrec l'adreça
dels treballs administratius del Club, expedirà les certificacions amb el vistiplau de la
Presidència, redactarà els documents que afecten el funcionament administratiu i es
responsabilitzarà de l'arxiu de la documentació, del llibre d'actes i de tindre actualitzat el llibre de
registres de persones associades.
També són atribucions de la Secretaria:
a) Cuidar de l'existència d'un Registre General de Socis i Sòcies, per ordre
d'antiguitat, amb la numeració que correspon a cada Soci i Sòcia. La numeració
s'actualitzarà anualment, amb anterioritat al 30 de juny.
b) Confeccionar el cens del Club, amb els socis i sòcies de ple dret amb la
numeració que els corresponga atenent el Registre General de Socis i Sòcies.
c) Redactar les Actes de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva i
transcriure-les en els Llibres d'Actes corresponents.
d) Estendre els avisos de convocatòria per a les reunions de l'Assemblea General,
els certificats, oficis i altres documents propis de Secretaria i juntament amb el
President o Presidenta, autoritzar amb el segell i signatura quants d'ells siguen
necessaris.
e) Donar compte en les reunions de l'Assemblea General dels assumptes que hagen
de discutir-se, conforme a l'ordre de convocatòria.
f) Mantindre sota la seua custòdia l'arxiu total de l'entitat.
g) El Secretari o Secretària, disposarà de còpia de tots els certificats emesos, al
mateix temps que quedaran registrats en el Llibre de Certificats atés l'ordre
d'emissió.
2.- En cas d'absència, vacant o malaltia, serà substituït pel Sotssecretari o
Sotssecretària de la Junta Directiva.
Article 32.- El Comptador o Comptadora
Són atribucions del Comptador o Comptadora:
a) Intervenció dels ingressos i despeses que es produïsquen en el Club.
b) Supervisió dels llibres de comptabilitat.
c) Elaboració del Balanç General i Pressupost per al seu sotmetiment a l'Assemblea
General Ordinària.
d) Informació a la Junta Directiva de la procedència de les despeses, per a ser
emplenats conformement a les disponibilitats econòmiques.
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Article 33.- La Tresoreria
El Tresorer o Tresorera, o qui realitze les seues funcions, serà la persona depositària
dels fons del Club, signarà els rebuts i autoritzarà els pagaments i portarà els llibres de
comptabilitat.
Article 34.- Secret de les reunions
Els membres de la Junta Directiva estan obligats a mantindre en secret les deliberacions i
acords de la Junta i no estan facultats per a divulgar-los. El Club informarà els mitjans de
comunicació per mitjà de les Directives o Directius que siguen expressament designats per la
Junta.
Article 35.- Caràcter Gratuït
L'exercici de qualsevol càrrec en els òrgans de govern i representació del Club tindrà
caràcter gratuït, excepte els supòsits en què el nivell de dedicació requerisca una compensació
econòmica aprovada, de manera específica, nominal, limitada, respecte a la seua quantia anual,
i per majoria absoluta, per l'Assemblea General. Aquesta compensació tindrà caràcter públic per
a les persones sòcies.
CAPÍTOL VI
ASSEMBLEES ANUALS I ELS SEUS CONTINGUTS MÍNIMS
Article 36.- Assemblees Generals Ordinàries
Es realitzaran dues Assemblees Generals anuals, les quals tindran lloc en els matins de
dissabte i amb un horari que permeta que l'inici de la segona convocatòria siga a les 11 de
l’endemà.
Article 37.- Assemblea General Ordinària d'estiu.
Es realitzarà generalment el mes de juliol. A més del punt inicial de lectura d'acta, del
punt final de precs i preguntes i aquells punts que es consideren d'interés, aquesta assemblea
contindrà els punts necessaris que responguen a:
•

L'assemblea tractarà el tancament de la temporada i obligatòriament es
presentaren els comptes de final de temporada, exposant amb detall cadascuna
de les partides, tant pel que concerneix als ingressos com a les despeses. També
s'analitzaran les desviacions per partides sobre el pressupost d'inici de temporada.
Del resultat econòmic de la temporada s'elaborarà un document denominat
“Memòria econòmica simple temporada 20xx/20xx+1”, el qual permetrà amb
suficient claredat conéixer la realitat econòmica de l'entitat.

•

S'exposarà la proposta de tipus i cost dels abonaments de la temporada entrant
per a la seua aprovació.
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•

L'assemblea tractarà obligatòriament el pressupost de la temporada entrant, per
partides i la seua aprovació.

•

L'àrea esportiva, proposarà els percentatges mínims de participació de jugadors
de la casa en les diferents plantilles per a la seua aprovació si escau.

•

Es tractaran també els punts o preguntes proposades per les penyes que hagen
sigut presentats amb anterioritat, amb el temps suficient i per la via establida.

Article 38.- Assemblea General Ordinària d'hivern.
L'objectiu d'aquesta assemblea és realitzar un seguiment a mitjan temporada del
desenvolupament econòmic per si escau plantejar qüestions i conseqüentment la presa de
decisions.
Es realitzarà en dates pròximes al final de la primera volta.
A més del punt inicial de lectura d'acta, del punt final de precs i preguntes i aquells punts
que es consideren d'interés, aquesta assemblea contindran els punts necessaris que responguen
a:
•

Resultat de la campanya de socis i de publicitat.

•

Estat actual de comptes.

•

Propostes d'actuacions si escau.

•

Es tractaran també els punts o preguntes proposades per les penyes que hagen
sigut presentats amb anterioritat, amb el temps suficient i per la via establida.

Article 39.- Concurrència d'Assemblees
L'Assemblea General Extraordinària podrà celebrar-se en el mateix dia de l'Assemblea
General Ordinària, immediatament a continuació d'aquesta.
Article 40.- Assemblea Extraordinària Convenis de Filialidad
Seguidament a l'Assemblea General Ordinària d'Hivern, se celebrarà Assemblea General
Extraordinària amb el propòsit d'aprovar la subscripció de contractes de filialitat amb els clubs
d'esport base, per període d'un any, la vigència del qual serà des del dia 1 de juliol de l'any d'inici
de temporada fins al dia 30 de juny de l'any de finalització de temporada.
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CAPÍTOL VII
ÀREES DE GESTIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
Article 41.- Àrees de Gestió de la Junta Directiva, Persones Col·laboradores de la
Junta.
Amb l'ànim de millorar la gestió, eficiència i transparència de la Junta Directiva, les
tasques de la Junta es distribuiran en cinc Àrees de Gestió, les quals seran:
a) Àrea de Secretaria.
b) Àrea Esportiva.
c) Àrea Operativa.
d) Àrea Econòmica.
e) Àrea Social i Comunicació.
Dins de cada Àrea de Gestió, es contemplen les següents tasques:
Àrea de Secretaria:
•
•
•
•

Secretaria.
Legislatiu.
Federatiu.
Campanyes d'abonats.

Àrea Esportiva:
•
•
•

Plantilles d'amateurs, tècnics i ajudants.
Secretaria Tècnica.
Direcció Tècnica per a la coordinació entre amateurs i futbol base.

Àrea Operativa:
•

Gestió de partits de competició.

Àrea Econòmica:
•
•
•
•
•
•
•

Comptador/-a.
Tresoreria.
Entitats Col·laboradores Privades.
Publicitat.
Marxandatge.
Loteries.
Compres xicotet material.
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Àrea Social i de Comunicació:
•
•
•
•
•

Entitats Col·laboradores Públiques.
Atenció a Penyes.
Social, promoció del club i de la ciutat.
Comunicació i Xarxes Socials.
Relacions amb els clubs filials.

Els membres de la Junta participaran en les diferents àrees de gestió.
Anualment es delimitaran els continguts d'actuació de cadascuna d'elles.
Cada àrea de gestió estarà encapçalada per una persona responsable i càrrec de
portaveu triat entre els membres que la composen.
Article 42.- Col·laborador o col·laboradora d'Àrea de Gestió
Amb la voluntat d'obrir el club a la participació dels socis i sòcies en les tasques de
l'entitat i donat el nostre caràcter de club no professional, resulta molt recomanable i raonable
incorporar persones amb els perfils adequats a les Àrees de Gestió sota la figura de Col·laborador
o Col·laboradora.
Cada àrea de gestió, per decisió dels seus propis membres, podrà incorporar a la seua
Àrea de Gestió, Persones Col·laboradores d'Àrea de Gestió alienes a la Junta Directiva, que per la
seua formació, experiència o interés de col·laboració, puguen enriquir, afavorir el bon
funcionament d'aquesta .
Per a ser Persona Col·laboradora adscrita a una Àrea de Gestió, haurà d'estar inscrita
com a soci o sòcia de ple de dret del Club.
Una vegada definida la distribució dels membres de la Junta Directiva en les Àrees de
Gestió juntament amb les Persones Col·laboradores d'Àrea es procedirà a l'elaboració de
l'Organigrama del Club, el qual serà públic i estarà exposat en les oficines del Club.
CAPÍTOL VIII
RÈGIM D'IMPUGNACIÓ D'ACORDS I RESPONSABILITATS
Article 43.- Impugnació d'acords
1. Les activitats del Club hauran d'ajustar-se en tot moment a la legalitat i als seus fins
estatutaris.
2. Els actes i acords del club que siguen contraris al que es disposa en la Llei 2/2011,
de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana, i disposicions que la desenvolupen, així
com a les altres normes autonòmiques o estatals que siguen aplicables i al que es disposa en
els presents estatuts, podran ser suspesos o anul·lats per l'autoritat judicial a instàncies de part
interessada o del Ministeri Públic conformement als tràmits establits en la Llei d'Enjudiciament
Civil.
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3. La impugnació d'acords i actes de club davant l'autoritat judicial no impedirà l'adopció
d'aquelles resolucions federatives o de l'autoritat esportiva que foren pertinents.
Article 44.- Responsabilitat de les persones sòcies i directives
1. Els socis i sòcies no responen personalment dels deutes del club.
2. Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació i les altres persones que
actuen en nom i representació del club, respondran davant aquest, davant els associats i davant
tercers pels danys causats i pels deutes contrets per actes dolosos, culposos o negligents.

CAPÍTOL IX
RÈGIM PATRIMONIAL, ECONÒMIC I PRESSUPOSTARI
Article 45.- Patrimoni fundacional
1.- El patrimoni fundacional del club en el moment de la seua constitució és el següent:
Inexistent.
2.- En el futur aquest patrimoni estarà integrat per:
a) Les aportacions econòmiques dels socis i sòcies.
b) Les donacions o subvencions que reba.
c) Els resultats econòmics que puguen produir les activitats que organitze l'entitat.
d) Les rendes, fruits o interessos del seu patrimoni.
e) Qualssevol altres recursos, de conformitat amb els seus estatuts i la legislació
vigent.
Article 46.- Règim econòmic
1.- El club se sotmet al règim de pressupost i patrimoni propi, amb les limitacions legals
que corresponguen. L'exercici econòmic tributari i d'atenció amb les administracions públiques
coincidirà amb l'any natural i, per tant, el tancament de l'exercici associatiu tributari i d'atenció
amb les administracions públiques es produirà el 31 de desembre de cada any.
2.- Queda expressament exclòs com a fi del Club l'ànim de lucre.
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3.- El club només podrà destinar els seus béns a fins industrials, comercials,
professionals o de serveis o exercir activitats d'igual caràcter, quan els possibles rendiments
s'apliquen íntegrament a la conservació del seu objecte social i sense que, en cap cas, puguen
repartir-se beneficis entre els seus associats.
4.- La totalitat dels seus ingressos haurà d'aplicar-se al compliment dels seus fins
socials.
5.- El club podrà gravar i alienar els seus béns immobles, prendre diners a préstec i
emetre títols representatius de deute o de part alíquota patrimonial, sempre que es complisquen
els següents requisits:
a) Que siguen autoritzades tals operacions per majoria de dos terços de les persones
sòcies assistents a l'Assemblea General extraordinària.
b) Que aquests actes no comprometen de manera irreversible el patrimoni del club o
l'activitat fisico-esportiva que constituïsca el seu objecte social.
c) Serà condició indispensable per a la presentació de sol·licitud d'autorització de
prendre diners a préstec, acompanyar a la mateixa dictamen econòmic, signat per una persona
amb la titulació corresponent.
6.- En qualsevol cas, el producte obtingut de l'alienació d'instal·lacions esportives o dels
terrenys en què es troben hauran d'invertir-se íntegrament en l'adquisició, construcció o millora
de béns de la mateixa naturalesa o qualsevol altra fi vinculada a la promoció de l'esport.
CAPÍTOL X
ESTRUCTURA ESPORTIVA DEL CLUB I LES SEUES CARACTERÍSTIQUES
Article 47.- Objectiu esportiu de l'estructura del Club
L'objectiu esportiu de la nostra entitat a nivell local és atendre el futbol amateur de la
ciutat tant masculí com femení, queda per tant fora de la nostra estructura interna la Gestió
econòmica, administrativa i esportiva del futbol base de la nostra ciutat.
L'Ontinyent 1931 Club de Futbol haurà de conformar de manera gradual i progressiva els
equips amateurs de la ciutat atenent criteris raonables consensuats amb les diferents entitats
esportives de la ciutat.
L'estructura esportiva a implementar afavorirà la millora del rendiment dels jugadors i
jugadores tant a nivell individual com col·lectiu.
El format de l'estructura esportiva es realitzarà amb l'objectiu d'aconseguir que la base del
primer equip estiga formada en la seua gran majoria per jugadors de la pedrera.
L'estructura esportiva interna ha de disposar dels nivells necessaris que permeten la
promoció gradual i natural dels futbolistes i les futbolistes, sempre d'acord amb paràmetres de
sostenibilitat econòmica.
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Article 48.- Estructura mínima esportiva del Club
L'estructura mínima interna del Club estarà formada per tres equips:
Primer equip amateur, com a equip patrocinador, equip que amb el temps ha de ser el
representatiu de la ciutat, disposat a aconseguir les metes més altes dins de les possibilitats
econòmiques reals del Club.
Juvenil, com a equip dependent, el qual deu ser capaç d'aglutinar a tots els joves
jugadors amb el potencial adequat per a nodrir les necessitats del primer equip.
Segon equip amateur, com a equip dependent, el qual realitzarà la funció pont entre el
Juvenil i el Primer equip amateur, format en la seua gran majoria per jugadors sub 23 i que
precisen d'un període complementari que els permeta tindre les seues opcions de pas al primer
equip amateur.
Article 49.- Convenis de filialitat
L'Ontinyent 1931 Club de Futbol, al no disposar d'escola pròpia, haurà de promoure de
manera anual convenis de filialitat amb clubs de futbol base, que li permeten aportar els efectius
necessaris en els seus diferents nivells.
Els convenis de filialitat estan oberts a tots els clubs que així ho desitgen, dins d'una
estructura global raonable quant a coordinació i operativitat.
Article 50.- El Club com a coordinador esportiu de l'estructura global
A fi de millorar el rendiment individual i col·lectiu dels jugadors i jugadores dels equips de
l'estructura interna del club i dels clubs filials i afavorir la promoció de jugadors i jugadores d'un
nivell inferior al superior, l'Ontinyent 1931 Club de Futbol, com a entitat patrocinadora, serà la
competent en establir la figura del Director Tècnic de l'estructura global, el qual juntament amb els
tècnics i tècniques dels diferents equips dependents i filials acordaran les directrius que permeten
que tots els esportistes desenvolupen un mateix estil de joc, un estil amb projecció i personalitat
pròpia, així com la presa de decisions per a la promoció dels jugadors i jugadores.
Article 51.- El Clariano, estadi obert als Clubs Filials
L'estadi El Clariano representa per la seua història, la catedral del futbol comarcal, amb la
qual cosa és molt lògic pensar que per als jugadors i jugadores dels clubs filials, el fet de saltar al
terreny de joc d'aquest estadi suposa aconseguir un somni desitjat per ells i elles. Per tant en
l'estadi El Clariano per acord de la Junta Directiva, on es troben representats els clubs filials, els
jugadors i jugadores dels clubs filials podran desenvolupar les actuacions que es consideren
pertinents i raonables.
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Article 52.- L'Ontinyent 1931 Club de Futbol com a entitat oberta a altres estadis
Donat el caràcter pseudomunicipal de les instal·lacions esportives que es troben a la
ciutat, el club està obert a desenvolupar entrenaments i partits de competició en aquells nivells
que es considere oportú, en les instal·lacions dels clubs filials que per acord de la Juntes
Directives dels clubs implicats es considere procedent.
Article 53.- Becat dels esportistes de base com a instrument d'equitat
Amb la finalitat que no existisca un greuge comparatiu entre els jugadors i jugadores que
desenvolupen la seua activitat esportiva en l'estadi El Clariano, tots aquells jugadors o jugadores
que com a acord entre la Direcció Esportiva de l'Ontinyent 1931 Club de Futbol i els entrenadors i
Junta Directiva dels Clubs filials siguen promocionats a un equip de major nivell i que desenvolupa
la seua activitat en l'estadi El Clariano, rebran una beca per l'import acordat entre les Juntes
Directives i a càrrec del Club patrocinador.
CAPÍTOL XI
PERÍODES ECONÒMICS
Article 54.- Períodes econòmics d'actuació.
S'estableixen dos períodes econòmics d'aplicació, l'esportiu i de tributació.
Període esportiu: És el comprés entre l’1 de juliol de l'any que correspon a l'inici de la
temporada fins al 30 de juny de l'any de finalització de la temporada.
La finalitat del període esportiu és ajustar la comptabilitat al desenvolupament de la
temporada esportiva, de tal forma que els ingressos i costos es corresponguen amb el període
real d'aquesta.
Període de tributació: és el comprés entre l'1 de gener fins al 31 de desembre per a cada
anualitat.
El període de tributació es correspon amb els exigits per la Tresoreria de la Seguretat
Social i l'Agència Nacional de Tributació.
CAPÍTOL XII
CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS PÚBLIQUES I PRIVADES

Article 55.- Convenis de col·laboració i compromisos amb l'Ajuntament d'Ontinyent.
El Club implementarà tots els mecanismes necessaris que propicien convenis de
col·laboració amb l'Ajuntament d'Ontinyent.
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Els convenis que puguen realitzar-se amb l'Ajuntament hauran de contemplar:
•

Hauran de ser públics i exposats en la pàgina web del Club.

•

Els convenis amb l'Ajuntament que s'acompanyen de partides econòmiques, en
cap cas podran ser generalistes a justificar. Hauran de tindre un destí específic i
concret acordat i consensuat entre les parts de millora de les condicions de
l'estadi i de la seua pròpia explotació. Destinats a la millora de les seues
instal·lacions, condicions d'ús, recursos. Cap subvenció podrà destinar-se al
pagament de préstecs i interessos.

El club assumeix els següents compromisos amb l'Ajuntament:
•

El club es compromet a fomentar la ciutat d'Ontinyent. El club col·laborarà
incondicionalment amb l'Ajuntament en tot allò que represente la promoció de la
ciutat d'Ontinyent i el seu entorn soci-productiu.

•

El club es compromet a entregar una còpia dels estatuts i les seues possibles
modificacions a l'Ajuntament d'Ontinyent.

•

El club es compromet a entregar a l'Ajuntament després de celebrada l'assemblea
d'estiu la denominada “memòria econòmica simple temporada 20xx/20xx+1” i el
pressupost de la temporada entrant. El club entregarà la documentació mitjançant
escrit dirigit a l'alcalde per registre d'entrada i via telemàtica.

•

El club es compromet a facilitar a l'Ajuntament les entrades a partits de competició
que aquest requerisca per a l'accés d'entitats o personalitats que hagen sigut
convidades per part del Consistori.

•

El club es compromet a facilitar a l'Ajuntament els abonaments light nominatius
que la Regidoria de Benestar Social considere convenient per a aquelles persones
que per les seues dificultats personals o econòmiques resulte prou justificat. Es
tractarà sempre d'abonaments de general; el nombre total d'abonaments anuals
serà consensuat entre les parts ateses les disponibilitats de l'aforament.

•

El Club es compromet a no facilitar cap abonament gratuït als membres del
Consistori o funcionaris municipals.

Article 56.- Convenis de col·laboració i compromisos amb entitats públiques.
El Club implementarà tots els mecanismes necessaris que propicien convenis de
col·laboració amb entitats públiques.
Els convenis que puguen realitzar-se hauran de contemplar:
•

Hauran de ser públics i exposats en la pàgina web del club.
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•

Els convenis amb l'entitat que s'acompanyen de partides econòmiques, en cap
cas podran ser generalistes a justificar. Hauran de tindre un destí específic i
concret acordat i consensuat entre les parts de millora de les condicions de
l'estadi i de la seua pròpia explotació. Destinats a la millora de les seues
instal·lacions, condicions d'ús, recursos.

El club assumeix els següents compromisos:
•

El club es compromet a entregar una còpia dels estatuts i les seues possibles
modificacions a l'entitat.

•

El club es compromet a entregar a l'entitat després de celebrada l'assemblea
d'estiu la denominada “memòria econòmica simple temporada 20xx/20xx+1” i el
pressupost de la temporada entrant.

•

El club es compromet a facilitar a l'entitat les entrades a partits de competició que
aquest requerisca per a l'accés d'entitats o personalitats que hagen sigut
convidades per part de l'entitat.

•

El club es compromet a facilitar a l'entitat els abonaments light nominatius que
l'entitat considere convenient per a aquelles persones de les associacions
vinculades a la mateixa que per les seues dificultats personals o econòmiques
resulte prou justificat. Es tractarà sempre d'abonaments de general; el nombre
total d'abonaments anuals serà consensuat entre les parts ateses les
disponibilitats de l'aforament.

•

El Club es compromet a no facilitar cap abonament gratuït als membres de l'entitat
pública col·laboradora.

Article 57.- Conveni de col·laboració amb entitats privades.
El Club amb l'ànim de millorar les disponibilitats econòmiques del Club, implementarà tots
els mecanismes necessaris que propicien convenis de col·laboració amb entitats privades, ja siga
com a persones físiques o com a persones jurídiques.
Els convenis que puguen realitzar-se amb entitats privades hauran d'incloure els
següents punts:
•

El conveni només estarà a la disposició dels membres de la junta directiva.

•

El període que comprenga el conveni no serà superior al període que reste de la
legislatura de la Junta Directiva.

•

El club es compromet a entregar a l'entitat després de celebrada l'assemblea
d'estiu la denominada “memòria econòmica simple temporada 20xx/20xx+1” i el
pressupost de la temporada entrant.
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El club entregarà una còpia dels estatuts a l'entitat.
Els representants de les entitats col·laborades privades, no podran formar part de la
Junta Directiva com a representants d'aquestes. Ho podran ser a títol personal com a persona
física amb els mateixos drets, obligacions i forma d'accés que qualsevol altre membre de la Junta
Directiva.
CAPÍTOL XIII
PUBLICITAT
Article 58.- Principis reguladors de la publicitat.
L'àrea de gestió econòmica serà la responsable de gestionar la publicitat amb equitat,
eficiència i transparència.
Es definiran les diferents modalitats que permeten a les entitats privades participar en la
publicitat de les seues empreses fent ús de les instal·lacions de l'estadi.
La Junta Directiva per mitjà de la seua àrea de gestió econòmica realitzarà un inventari
de publicitat, en el qual es detallaran totes les disponibilitats de publicitat mural, en el qual
s'indicarà la denominació de les diferents zones i la seua superfície disponible.
Per a l'elaboració del pressupost s'implementarà la plantilla de publicitat, la qual
contemplarà tres entrades d'informació; la primera, les disponibilitats totals, informació que s'obté
de l'inventari de publicitat; la segona entrada d'informació la representa el grau d'ocupació de les
diferents zones en la temporada anterior i la tercera entrada, els ingressos que per zones es van
obtindre en la temporada anterior.
Anualment l'àrea econòmica establirà el barem de publicitat, el qual haurà de plasmar les
diferents zones publicitàries i atesos els resultats econòmics de la temporada anterior, el seu
corresponent cost per metre quadrat. Aquest barem estarà a la disposició de les entitats
col·laboradores.
CAPÍTOL XIV
PRESSUPOST DE LA TEMPORADA

Article 59- Elaboració del pressupost
La confecció del pressupost de la temporada ha de sustentar-se en criteris realistes,
sòlids i transparents, que permeten visualitzar les tendències que es produeixen al pas dels anys.
L'àrea de gestió econòmica, confeccionarà la plantilla de pressupost; la qual ha de
contemplar els diferents capítols amb les seues diferents partides tant en el vessant d'ingressos
com despeses.
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Els capítols i les partides disposaran d'un codi numèric. El primer número indicarà el
capítol i el segon la partida; tots dos separats per un punt. Es pot utilitzar un tercer número per a
concretar sub-partides dins de partides.
L'ordre en les files de la plantilla serà inamovible per a totes les temporades, encara que
es dispose de partides amb contingut nul.
Les columnes que contindrà la plantilla tant per a Ingressos com per a Despeses seran:
Codi.
Denominació.
Temporada entrant
Quantia prevista sub-partides.
Quantia partides
Quantia capítols
Total
Temporada anterior
Quantia prevista sub-partides, variació.
Quantia partides, variació.
Quantia capítols, variació.
Total, variació.
Com a annex al propi pressupost s'acompanyarà una butlleta d'estat amb el contingut de
les partides més importants en els últims cinc períodes esportius.
CAPÍTOL XV
ABONAMENTS D'ACCÉS A L'ESTADI
Article 60.-Abonaments de temporada.
Els diferents tipus d'abonaments que permeten l'accés a l'estadi El Clariano, així com els
seus costos, seran consensuats entre els membres de l'Àrea de Gestió Econòmica, ÀreaSocial i
de Comunicació i els Representants de les Penyes d'Aficionats .
Els preus dels abonaments seran la base sobre els quals s'aplicaran els criteris de
proporcionalitat per a establir les possibles compensacions econòmiques a rebre per aquelles
persones amb una dedicació específica al Club.
Es denominen abonaments bonificats, aquells que tinguen una reducció sobre el cost de
l'abonament d'adult, per exemple, jubilat/a, segon passe de família, discapacitat, persona en atur,
etc.
La proposta consensuada entre les parts haurà de ser exposada i defensada en
Assemblea General Ordinària. La seua aprovació s'aconseguirà per la majoria dels assistents.
En el supòsit de no aconseguir una proposta única consensuada entre les parts, es
presentaran a l'Assemblea General Ordinària dues úniques propostes, la proposta elaborada per
la Junta Directiva i la proposta representativa de les Penyes, que serà única. Totes dues
propostes seran exposades i defensades en l'Assemblea General Ordinària.
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Les dues propostes una vegada exposades, passaran a votació per part dels assistents.
La proposta que aconseguisca un major suport per part dels assistents, haurà
d'aconseguir el suport de la majoria dels assistents en una segona votació. En el supòsit que així
siga, serà la d'aplicació i base del pressupost de la temporada entrant.
Article 61.- Tractament dels abonaments de temporada de la Tribuna de General.
Els ingressos per abonaments de temporada, han de suposar la part més significativa
dels ingressos previstos del pressupost anual. Aquesta premissa no ha de ser impediment per a
l'accés dels aficionats a l'estadi, per tant, s'estableix com a criteri de partida, que els abonaments
de temporada per a Tribuna i Llotges de Tribuna, hauran de tindre una fi més recaptatòria, que li
permeta al club atendre les seues necessitats quant a objectius plantejats. Per contra els costos
dels abonaments de temporada de la Tribuna de General hauran de rebre un tractament molt
especial en les negociacions, ja que les graderies de Tribuna de General han de representar
sempre “la porta” que permeta l'accés per als aficionats amb un cost molt assequible.
Article 62.- Abonaments de temporada Light.
Els abonaments que siguen conseqüència d'acords professionals amb els jugadors o
tècnics, o amb entitats públiques, hauran de portar associat el distintiu “Light” a fi de diferenciar-los
amb aquells que representen un ingrés específic.
Si el titular d'un abonament “Light” és una persona física, que siga nominatiu, oferirà els
mateixos drets i obligacions que la resta dels abonaments. Els abonaments “Light”; seran socis i
sòcies de número de ple dret.
Els abonaments “Light” no podran pertànyer al grup de bonificats.
CAPÍTOL XVI
RÈGIM DOCUMENTAL I SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ
Article 63.- Règim documental
1.- Integraran, com a mínim, el règim documental del club:
a) El llibre de registre de socis i sòcies i els càrrecs que ocupen.
b) Els llibres d'actes, en els quals es consignaran les reunions celebrades pels
diferents òrgans col·legiats del club, subscrites per la Presidència i la Secretaria.
c) Llibres de comptabilitat que legalment procedisquen d'acord amb la normativa
econòmica i fiscal.
d) Inventari de béns.
e) Llibre de certificacions.
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2.- Aquests llibres podran formalitzar-se en paper o en suport informàtic.
Article 64.- Procediment de sol·licitud d'informació.
El soci o sòcia que desitge sol·licitar i accedir a informació relativa a les activitats,
gestió, administració i documentació del club haurà de presentar una sol·licitud dirigida a la
Presidència en la qual es concrete la documentació requerida i el motiu de la consulta.
El President o Presidenta respondrà a la petició en un termini no superior a deu dies
hàbils, motivant la resposta en cas negatiu, o fixant en cas positiu el dia i hora en què tindrà lloc
l'examen de la documentació, que haurà de ser presencial, a la seu del club i amb l'assistència
d'almenys una persona de la Junta Directiva.
Des de la resposta favorable a l'accés a la informació i el dia assenyalat per al seu
examen no podrà transcórrer més d'un mes. En tot cas, haurà de respectar-se el que s'estableix
per la legislació referent a la protecció de dades de caràcter personal.
CAPÍTOL XVII
PENYES D'AFICIONATS, DRETS I DEURES.
Article 65.- Penyes d'Aficionats, objectius i constitució d'aquestes.
Per a afavorir la participació i implicació dels aficionats en el club, la Junta Directiva
promourà la creació de Penyes d'Aficionats com a agrupacions de socis/-as que compartisquen
una sèrie d'inquietuds en benefici propi i en els interessos del club.
Les penyes són el mitjà pel qual els aficionats poden establir grups d'amistat, de diversió i
de suport al club, als seus valors i metes.
Les penyes han d'oferir a la Junta Directiva el pols precís de l'afició, amb objectivitat i
esperit constructiu.
Per a constituir-se en penya d'aficionats , hauran de presentar escrit de sol·licitud dirigit al
President davant la Secretaria del club, en el qual s'indicarà:
•

Proposta de denominació.

•

Objectius d'aquesta.

•

Activitats que pretenen realitzar.

•

Relació nominal dels components que la desitgen constituir, juntament amb el
número de soci/-a i signatura. Es precisa per a això un mínim de quinze
components.

•

En el mateix escrit, es detallaran les persones que ostentaran càrrec organitzatiu
en aquesta.
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En un termini màxim d'un mes, el President del club, previ estudi de la sol·licitud per part
de la Junta Directiva, emetrà resposta d'acceptació o denegació a aquesta, indicant les raons que
justifiquen la resolució.
Article 66.- Deures dels Penyistas.
Els membres de les penyes actuaran de manera responsable i exemplar en totes les
activitats que concernisquen el club, modèlics en el respecte amb els jugadors, jutges del partit i
les aficions que acompanyen a l'equip adversari.
Cadascuna de les penyes designarà i facilitarà a la Secretària del club, el nom dels seus
dos representants davant la Junta Directiva, els quals no tenen perquè coincidir amb els membres
que ostenten càrrec en aquestes.
Article 67.- Drets dels Penyistas.
Les penyes podran utilitzar les instal·lacions del club per a la realització de les seues
reunions o per a la preparació de les seues activitats, sempre sota la prèvia sol·licitud i autorització
de la Presidència o persona delegada.
Les penyes podran utilitzar les instal·lacions del club per a depositar les seues banderes,
estendards, pancartes, instruments musicals, etc, sempre sota la prèvia sol·licitud i autorització de
la Presidència o persona delegada.
Les penyes consensuaran juntament amb els membres de l'Àrea Econòmica i Àrea Social
i Comunicació els tipus d'abonaments de la temporada així com el seu import.
Els components de les penyes podran formar part de les Àrees de Gestió si així ho
consideren les parts mitjançant el format de Col·laboradors d'Àrea de Gestió.
Les penyes podran presentar un màxim de dues preguntes per cadascuna elles perquè
siguen respostes per la Junta Directiva en la pròxima assemblea a celebrar. El terme de
presentació de les preguntes en Secretaria, finalitzarà set dies abans de la data de l'assemblea.
Tot això es fa amb l'ànim de facilitar a la Junta Directiva el temps suficient per a
l'elaboració de les respostes. Les preguntes es podran dirigir a qualsevol membre de la Junta
Directiva.
CAPÍTOL XVIII
PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ D'ESTATUTS
Article 68.- Modificació dels estatuts
1.- Els presents estatuts només podran ser modificats, reformats o derogats en
l'Assemblea General convocada a aquest efecte, mitjançant acord que haurà d'adoptar-se per
una majoria qualificada de dos terços dels socis i sòcies de número assistents.
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2.- La modificació d'estatuts es presentarà en el Registre d'Entitats Esportives de la
Comunitat Valenciana en el termini d'un mes des de la seua aprovació, no fent efecte, tant per a
les persones associades com per als tercers, fins a la seua inscripció en el Registre.
3.- Presentat el projecte de modificació d'estatuts en el Registre d'Entitats Esportives de
la Comunitat Valenciana, i per al cas que la Direcció General de l'Esport estimara la necessitat o
conveniència de realitzar modificacions al text presentat, la Junta Directiva queda autoritzada a
incorporar-les als estatuts, sense necessitat de sotmetre-les novament a l'aprovació de
l'Assemblea General.
CAPÍTOL XIX
RÈGIM DE DISSOLUCIÓ DEL CLUB
Article 69.-Causes d'extinció
1.- El club s'estingirà:.
a) Per decisió de l'Assemblea General extraordinària convocada a aquest efecte i
acordada per majoria de dos terços de les sòcies i socis de ple dret, assistents a
aquesta assemblea.
b) Per sentència judicial ferma.
c) Per qualsevol altra causa establida en la normativa aplicable.
2.- En cas de dissolució, el patrimoni net resultant de la liquidació, si n'hi haguera, es
destinarà a fins de caràcter esportiu i no lucratiu, adonant-se d'això justificadament al Registre
d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.
3.- La dissolució del club obrirà el període de liquidació, fins a la fi del qual l'entitat
conservarà la seua personalitat jurídica.
4.- Una vegada acordada la dissolució del club i llevat que l'Assemblea General dispose
una altra cosa o el jutge que, si escau, l'acordara, la Junta Directiva es constituirà en òrgan
liquidador.
5.- Entre les funcions dels liquidadors estarà la de sol·licitar la cancel·lació dels seients
en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.
CAPÍTOL XX
RÈGIM DISCIPLINARI
Article 70.- Reglament disciplinari.
1.- A efectes disciplinaris, en relació amb els associats, serà d'aplicació directa, mentre
l'Assemblea General no haja aprovat un reglament específic, el que es disposa en el títol VIII de
la Llei 2/2011, de 22 de març, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana, i altra
normativa aplicable.
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Supletòriament, serà aplicable el règim disciplinari esportiu de la federació esportiva de
la Comunitat Valenciana a la qual estiga adscrit el Club.
2.- En tot cas, per a imposar qualsevol sanció serà preceptiva la instrucció d'un
expedient disciplinari amb audiència de la persona afectada.
3.- L'òrgan competent en matèria disciplinària és la Junta Directiva
CAPÍTOL XXI
PROCEDIMENT D'ELECCIÓ DE CÀRRECS REPRESENTATIUS I DE GOVERN
Article 71.- Règim electoral
1. El procés electoral per a l'elecció dels òrgans de govern i representació del club
s'ajustarà a principis democràtics i representatius.
2. El President o Presidenta i altres integrants de la Junta Directiva seran triats
mitjançant sufragi universal, lliure, personal, igual, directe, secret i presencial de tots els socis i
sòcies amb dret a vot, en candidatura tancada.
Article 72.- Elecció del President o Presidenta i altres membres de la Junta Directiva
L'elecció del president o presidenta i altres membres de la Junta Directiva tindrà lloc en
els següents suposats:
a) Per expiració del mandat.
b) Per dimissió, renúncia, defunció o incapacitat física de més del 50% dels membres
de la Junta Directiva, de tal forma que no puga exercir degudament les seues funcions.
c) Per moció de censura al President o Presidenta, a tota a la Junta Directiva o a algun
o alguns dels seus membres.
Article 73.- Cessament de la Presidència
Si cessara el President o Presidenta amb anterioritat a la fi del seu mandat, per dimissió,
renúncia, defunció, incapacitat física o incompatibilitat, el substituirà el Vicepresident o
Vicepresidenta que corresponga per ordre de prelació durant el temps que reste fins a la conclusió
del mandat.
Article 74.- Requisits per a ser elector
Seran electors tots aquells socis i sòcies de ple dret que integren l'Assemblea General i
tinguen dret a vot.
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Article 75.- Requisits per a ser elegible
Per a ser elegible president o presidenta o membre de la Junta Directiva s'hauran de
reunir els següents requisits:
a) Ser soci o sòcia de ple dret del club, sempre que dispose de l'antiguitat que a
continuació s'indica com a soci o sòcia de ple dret en el període immediatament anterior a la
convocatòria del procés electoral, excepte quan es tracte de la constitució de l'entitat, i s'estiga al
corrent de les seues obligacions econòmiques amb el club.
•

Fundador o fundadora del Club.

•

Directiu o Directiva per un període mínim de dues temporades completes.

•

Col·laboradora o Col·laborador per un període mínim de tres temporades
completes.

•

Sòcia o Soci per un període mínim de quatre temporades completes.

b) Ser major d'edat.
c) Tindre plena capacitat d'obrar.
d) Ser de nacionalitat espanyola, nacional d'un estat membre de la Unió Europea o
estranger resident a Espanya.
e) No haver sigut inhabilitat per a càrrec públic per sentència judicial ferma, ni per a
càrrec esportiu per resolució ferma dictada per un òrgan disciplinari.
f) No ostentar el càrrec de presidenta o president en una altra entitat esportiva de la
mateixa modalitat principal.
Article 76.- Convocatòria d'eleccions
La Presidència convocarà l'Assemblea General en sessió extraordinària mitjançant
comunicació escrita a tots els membres d'aquesta, especificant-se com a ordre del dia de la
convocatòria els següents punts:
a) Calendari electoral.
b) Sorteig dels membres components de la Junta Electoral.
c) Elecció i nomenaments dels components de la Mesa Electoral.
d) Elecció, en el seu cas, de la Junta Gestora.
Article 77.- Calendari electoral
En el calendari electoral hauran de figurar, almenys, les dates i terminis següents:
a) Convocatòria de les eleccions.
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b) Exposició pública del cens i presentació de reclamacions a aquest.
c) Presentació de candidatures tancades i la seua publicació.
d) Termini d'impugnacions de les candidatures presentades i la seua resolució.
e) Celebració de les eleccions: lloc, dia i hora de les votacions.
f) Impugnacions de les votacions i la seua resolució.
g) Proclamació de la candidatura electa.
Article 78.- Exposició del cens.
La convocatòria electoral romandrà exposada en la seu del club durant un període
mínim de 10 dies i un màxim de 15 dies, en el qual figurarà la llista de socis i sòcies amb dret a
vot, perquè les persones interessades puguen interposar les reclamacions oportunes.
Article 79.- Presentació de candidatures
1. Expirat el termini d'exposició i reclamacions al cens electoral, tindrà lloc la
presentació de candidatures, que es tancarà en els cinc dies següents.
2. Transcorregut aqueix termini i durant els tres dies següents, la Junta Electoral
estudiarà la validesa de les candidatures presentades, acceptant únicament les que complisquen
els requisits exigits.
3. Finalitzat el termini d'estudi i acceptació de les candidatures per la Junta Electoral, es
concedirà un termini mínim de tres dies i màxim de sis dies, en el qual es faran públiques les
candidatures acceptades i rebutjades, podent-se efectuar durant aqueix termini les oportunes
reclamacions, que seran resoltes per la Junta Electoral en el termini de tres dies, comunicant-se
als interessats l'acord que s'adopte.
4. Si no existeix cap candidatura o si les presentades no reuniren els requisits establits,
la Junta Directiva o la Junta Gestora, en el seu cas, continuarà en les seues funcions i en
col·laboració amb la Junta Electoral formalitzarà, en un termini de 15 dies com a mínim i 30 dies
com a màxim, un nou calendari electoral que posarà en marxa el nou període electoral.
5. En cas que existira una única candidatura que reunira tots els requisits exigits, els
seus components seran proclamats com a membres de la nova Junta Directiva, sense necessitat
de celebrar votacions.
6. Si són diverses les candidatures vàlides, se celebraran les eleccions en la forma
prevista. En cas d'empat, es donarà com a guanyadora la candidatura encapçalada per qui tinga
el número de sòcia o soci més antic.
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Article 80.- Paperetes
Les votacions s'efectuaran mitjançant paperetes prèviament confeccionades o
autoritzades per la Junta Electoral, que s'entregaran o posaran a la disposició dels socis i sòcies
perquè l'emplenen sense ratllades ni esmenes.
Article 81.- Reclamacions a la votació
1. Les reclamacions que es produïsquen amb motiu de la votació hauran de formular-se
dins dels tres dies següents davant la Junta Electoral, sempre que les persones interessades ho
hagueren fet constar en l'acta de les votacions.
2. La Junta Electoral resoldrà les impugnacions presentades en el termini de tres dies,
transcorreguts els quals exposarà en el tauler d'anuncis de la seu del club la proclamació de la
candidatura que haja sigut triada.
Article 82.- La Mesa electoral
1. La Mesa electoral es constituirà una hora abans de l'establida per al començament
de l'Assemblea General, i estarà integrada per:
a) La persona de més edat de l'Assemblea, que no forme part de cap candidatura, i que
actuarà com a President o Presidenta de la mesa.
b) Dos representants dels assembleistes triats per sorteig.
c) La persona de menor edat membre de l'Assemblea, que actuarà com a Secretari o
Secretària.
d) També podran ser presents, en qualitat d'interventors o interventores, una persona
designada per cadascuna de les candidatures que es presenten a l'elecció. Aquesta designació
haurà d'estar degudament acreditada per qui encapçale la candidatura.
2. Són funcions de la Mesa Electoral:
a) Comprovar la identitat dels votants.
b) Recollir les paperetes de vot i introduir-les en una urna degudament tancada i
preparada a aquest efecte.
c) Redactar, per mitjà del Secretari o Secretària, l'acta corresponent, on constarà:
nombre d'electors, nombre de vots vàlidament emesos, nombre de vots nuls, resultat de la
votació i incidències o reclamacions que es produïsquen.
d) Remetre una còpia d'aquesta acta a la Junta Electoral dins de les 24 hores següents.
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Article 83.- La Junta Electoral
1. La Junta Electoral es constituirà en la seu del club en iniciar-se el procés electoral i
romandrà fins a la seua finalització.
2. Estarà integrada per tres membres triats per sorteig entre les persones que
componen les Assemblea General, que no vagen a presentar-se com a candidats, els quals
elegiran d'entre ells al President o Presidenta i al Secretari o Secretària de la Junta Electoral.
3. Són funcions de la Junta Electoral:
a) Admetre i proclamar les candidatures.
b) Resoldre les impugnacions que presenten, relatives al cens electoral, a candidats,
terminis, etc., així com les relatives a la celebració de les eleccions i resultats d'aquestes.
c) Decidir sobre qualsevol qüestió que afecte directament les eleccions.
Article 84.- Impugnació dels acords de la Junta Electoral
Els acords dictats per la Junta Electoral podran ser impugnats davant l'ordre
jurisdiccional civil.
Article 85.-. Constitució de la Junta Gestora
1. Els membres de la Junta Directiva que no es presenten a la reelecció continuaran en
els seus càrrecs, amb funcions de la Junta Gestora, fins que resulte triada una candidatura.
2. Si tots els membres de la Junta Directiva es presenten a la reelecció, en l'assemblea
que aprove el calendari electoral es procedirà a l'elecció d'una Junta Gestora que suplisca les
funcions de la Junta Directiva una vegada comence la fase de presentació de candidatures i
continuaran fins que finalitze el període electoral.
Article 86.-. Requisits de les candidatures
1. En les candidatures, haurà de figurar la relació dels seus components, amb la
designació del càrrec cada persona haurà d'ostentar en la Junta Directiva, havent d'estar
formada per un nombre de membres igual de càrrecs a cobrir.
2. Les candidatures tancades hauran d'estar avalades, com a mínim, pel 5% dels
membres de l'assemblea, havent de constar el nom i cognoms dels candidats, el seu número
d'associat o associada i de DNI, i la seua acceptació.
3. Els membres de l'assemblea que avalen les candidatures tancades faran constar
davall de les seues signatures, el seu nom i cognoms, número de DNI i número de soci o sòcia.
Cap soci o sòcia podrà presentar ni avalar més d'una candidatura. En cas de duplicitat de
signatures es tindrà per no posades.
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Article 87.- Comunicació al Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana
Cada vegada que es produïsquen unes eleccions o hi haja canvis en la Junta Directiva
haurà de comunicar-se al Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana la nova
composició, mitjançant el certificat corresponent.
Article 88.- Moció de censura
1. La moció de censura podrà plantejar-se contra la Presidència, contra la Junta
Directiva o contra part d'ella. Haurà de ser constructiva, incorporant la proposta d'un candidat o
candidats alternatius a aquells que se censuren.
2. La proposta de moció de censura haurà de ser presentada mitjançant escrit signat
per almenys un 30% dels membres de l'Assemblea General.
3. Presentada la moció de censura, el President o Presidenta tindrà l'obligació de
convocar l'assemblea general extraordinària per a debatre-la i aprovar-la, si escau, en el termini
màxim de 30 dies naturals des de la seua presentació.
4. Per a l'aprovació de la moció de censura es requerirà el vot favorable de la meitat
més un dels membres de ple dret de l'Assemblea General.
CAPÍTOL XXII
RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES
Article 89. Mediació, arbitratge i conciliació
1. Les qüestions litigioses que puguen sorgir amb motiu de les actuacions o decisions
adoptades en el si del club, podran resoldre's mitjançant arbitratge, a través d'un procediment
ajustat al que es disposa en la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'Arbitratge, i amb subjecció,
en tot cas, als principis essencials d'audiència, contradicció i igualtat entre les parts, o
voluntàriament per mediació, conforme al que s'estableix en la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de
mediació en assumptes civils i mercantils.
2. El club podrà regular un procediment de conciliació, format per integrants del club, al
qual puguen acollir-se voluntàriament les parts en litigi.
3. No seran objecte de resolució extrajudicial aquelles matèries que afecten el règim
sancionador esportiu i a aquelles altres que es referisquen a drets personalíssims no sotmesos a
la lliure disposició
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D. NIKOLAY SLAVCHEV PASHOV
Secretari del club ONTINYENT 1931 CLUB DE FUTBOL, del qual
és President D. MIGUEL ÁNGEL MULLOR DOMENECH,
CERTIFICA:
Que en l'assemblea general extraordinària celebrada el dia 13 de juny de 2021 en el
Teatre Echegaray d'Ontinyent, es van aprovar per unanimitat els presents estatuts.

A Ontinyent, a 13 de Juny de 2021

EL SECRETARI

VIST I PLAU DEL PRESIDENT

52719343P
MIGUEL ANGEL
MULLOR (R:
G40591448)
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