Assumpte
C anvi de Seu social del club
ID:
Data de creació:
QVXZF9SC 8-1
14/03/2014

Estat:
Tancada

Data d'estat:
06/05/2014

Sol·licitud
Tipus:
C onsulta

Tema:
Esports, lleure i oci

Subtema:
Esports

Contingut
Detall:
Hem reprès l'activitat del C lub de Aeromodelisme Turó del Fangar amb numero de registre 08473 que originalment estava
a Arenys de Munt i ara estem a La Roca del Vallés. Durant molts anys ha estat parat i els socis fundadors han traspassat.
Amb algun dels antics socis hem repreés l'activitat. Que hem de fer i quina documentació hem de portar per tal de
regularitzar la situació.

Dades de contacte
Nom i cognoms:
Josep Aspa Segura

Document d'identitat personal:
DNI:

Adreça:
Espanya
Telèfon fix:
-

Telèfon mòbil:
-

Correu electrònic:
rcelfangar@gmail.com

Avisos de notificacions i esdeveniments
Canals d'avís: C orreu electrònic

Esdeveniments i comunicats
Estat
Pendent
En tractament
Tancada

Data d'estat
14/03/2014
17/03/2014
06/05/2014

Contingut
-

Resposta
Sol·licitud resolta
Data resposta:
06/05/2014
Detall:
Bona tarda,
Lamentem informar-vos que la figura de la "reactivació" dels clubs no existeix, i si un club no ha tingut activitat durant
molts anys, difícilment podreu regularitzar la seva situació registral ja que és necessari que acrediteu el tracte successiu
de totes les juntes directives que ha tingut el club des de la darrera junta directiva que consta inscrita i que és de l'any
1994, tenint present que cada 4 anys s'havia de renovar l'òrgan de govern.
Per tant caldrà que certifiqueu les juntes directives del club des de l'any 1994 fins al 2014, assenyalant en quina data
foren escollides i també la composició dels seus membres amb el seu càrrec.
Si podeu acreditar aquest extrem, el següent pas és aprovar nous estatuts adequats a l'actual normativa (els models es
poden trobar a la nostra web) i escollir la nova junta directiva del club (també podeu trobar els models a la web).
Per a qualsevol aclariment i posteriors consultes us podeu posar en contacte amb el Registre d'Entitats Esportives
mitjançant l'adreça de correu electrònic ree.cce.presidencia@gencat.cat
Atentament,
Secció de registre d'entitats esportives

Est alviar paper prot egeix el medi ambient .

