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Exposició de Motius.
El reglament intern del nostre Club no té altra pretensió que la de garantir l'ús i
la plena conservació del mateix, i de les seves instal·lacions, d’una manera justa,
ordenada i pacífica, evitant els possibles abusos. Cal, doncs, que tots els socis
el compleixin, sense més excepcions que aquelles degudes a causes justificades
i prèviament acordades per la Junta.
El denominador comú d’aquestes normes és fer una crida al respecte entre
nosaltres, compartint el que és de tots en favor d’una millor convivència:
Així, el principi bàsic que ha de regir és el RESPECTE, tant:
· A les persones: socis, convidats i empleats.
· A les instal·lacions: pistes, piscines, vestuaris, mobiliari, etc..
· Als espais comuns: jardins, gespa, arbres, plantes, flors, etc.
· A l'autoritat representada per la Junta escollida democràticament.
Preàmbul: El Club de Tenis La Riera i Garbípol S.A.
El “CLUB DE TENNIS LA RIERA”, constituït en data 10 de juny de 1.975, com a
club esportiu de règim general, és una associació privada amb personalitat
jurídica i capacitat d’obrar i d’actuar, sense ànim de lucre, format exclusivament
per persones físiques. Els seus objectius bàsics són el foment, el
desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva.
Des de la seva constitució, i per disposar d’una millor protecció del seu patrimoni,
es va constituir la societat GARBIPOL S.A. que es la propietària efectiva del
solar i de les instal·lacions del nostre club.
L’associació “CLUB DE TENNIS LA RIERA” paga un lloguer a GARBIPOL S.A.
per fer un ús en exclusiva de les seves instal·lacions. Amb aquest, GARBIPOL
S.A. inverteix en les millores que precisi el Club, revertint en les pròpies
instal·lacions.
La posició patrimonial de GARBIPOL S.A permet assumir la titularitat de crèdits
amb institucions financeres.
GARBIPOL S.A. es regeix per la legislació general de Societats Anònimes,
essent el seu Consell d’Administració la Junta de Govern del CLUB DE TENNIS
LA RIERA. Amb aquesta duplicitat es garanteix que no hi hagi discrepàncies ni
interessos contraposats entre ambdues persones jurídiques.
Amb la mateixa finalitat, els socis del “CLUB DE TENNIS LA RIERA”, han de ser
alhora accionistes de GARBIPOL, S.A. Només en el supòsits de necessitat per
manca de socis del Club, la Junta podrà autoritzar temporalment l’ingrés de nous
socis que no siguin accionistes.
Per tant, essent l’objectiu de GARBÍPOL S.A. mantenir el patrimoni necessari
perquè el CLUB DE TENNIS LA RIERA pugui realitzar les seves activitats, és
indispensable unificar les posicions d’accionistes i socis de les persones que
integren el nostre Club.
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Per aquest motiu, en els Estatuts del Club es defineixen com a socis o sòcies de
ple dret d’aquesta entitat esportiva les persones físiques, majors de 18 anys, que
han sol·licitat l'admissió a la junta directiva i han estat acceptades per aquesta, i
que són titulars d’una acció de GARBÍPOL S.A.
Tot i que el Club no vol, ni pot, d’interferir en la lliure transmissió de les accions
de GARBÍPOL S.A. entre particulars, la Junta del Club, que es alhora el Consell
d’Administració de la societat, facilitarà en la mesura de les seves possibilitats la
efectiva transmissió de les accions, per evitar situacions d’accionistes que no
siguin socis, o socis que no siguin accionistes.
Capítol 1. NORMES GENERALS
1a) Drets i Deures dels socis.
1) El soci té dret a usar tots els serveis i instal·lacions del club, amb els límits
establerts estatutàriament o derivats d’aquest Reglament.
2) El soci te la obligació de col·laborar en el bon funcionament del club, en la
imatge i conservació de les instal·lacions, i en la bona harmonia entre socis i
amb els empleats del club.
3) Tot soci ha de comunicar per escrit a la Junta les deficiències que observi a:
les instal·lacions, el personal empleat i/o els actes i esdeveniments que s’hi
organitzin, per aconseguir la màxima perfecció possible en totes les seves
activitats.
4) El club restarà obert en diferents règims operatius en funció de la disponibilitat
que poden oferir els serveis contractats per la junta:
La plena operativitat prevista, amb el suport del responsable, per facilitar
l’accés a les diverses instal·lacions, és de Dilluns a Dijous de 9:00h a 21h i
de Divendres a Diumenge de 9:00h a 22:30h.
Els festius i els dies del període de vacances escolars d’estiu, l’horari és de
9:00h a 22.30h. Aquests horaris també els complirà el servei de
bar/restaurant.
La junta directiva podrà modificar aquest horari amb motiu d’actes socials i
esportius que hagi autoritzat o per les necessitats de gestió dels diferents
serveis de manteniment o d’atenció als socis.
Els horaris d’obertura del club ha d’estar permanentment publicats al taulell
d’anuncis, i s’han de notificar als socis cada cop que es produeixi un canvi.
La permanència dels socis fora de l’horari permès podrà ser considerat com
a causa especialment greu de expedient de sanció
5) El soci té Dret a portar convidats al Club, essent responsable de la seva
actuació, els quals tenen les mateixes Obligacions que els socis, i sense
perjudici del pagament de les quotes establertes per aquest supòsit.
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6) Cada família disposa de 5 invitacions individuals a l’any.
7) Un convidat per un soci, només podrà fer ús de les instal·lacions del club
fins a 5 vegades en els festius i els dies dels períodes de vacances
escolars.
8) El Club no es fa responsable dels accidents que es puguin produir en les
seves instal·lacions. No obstant l’anterior, es subscriu una pòlissa de
Responsabilitat Civil que serà renovada anualment.
1b) Finançament del Club.
9) El Club no podrà destinar els seus béns a fins industrials, comercials,
professionals o de serveis, ni exercir activitats d’aquest caràcter amb la
finalitat de repartir beneficis entre els seus socis. Els seus ingressos
s’aplicaran íntegrament a la conservació del seu objecte social.
10) La Junta ha de proposar a la Assemblea de Socis la forma i l'import de les
contribucions al finançament del Club: tant les quotes ordinàries i d'entrada,
com les quotes extraordinàries o derrames, o el pagament per convidats, i
en general, qualsevol concepte requerit per l’ús de les instal·lacions del club.
11) Les quotes ordinàries son anuals, el tipus de pagament són: Domiciliació
Bancaria o Ingrés al compte del Club (realitzat pel soci durant el mes de
Gener).
12) La quota d’entrada és un requeriment d’ingrés al Club de nous socis, i és
addicional a la obligació, ja esmentada anteriorment, d’adquirir una acció de
GARBÍPOL SA.
• 1 Soci Adult 500€
• 1 Soci + parella 1.000€
• Família de 3 o més membres 1.500€
13) L’estructura de quotes està definida per a famílies, amb una quota complerta
per al soci titular, i quotes reduïdes per a les diferents tipologies de
components: parella, fills majors de 17 o 24 anys, fills menors de 3, etc.
S’aplica la quota corresponent per la edat amb la que els fills acabaran l’any.
14) Els socis titulars majors de 75 anys poden acollir-se a un sistema de
bonificació variable en funció de la seva edat i de la antiguitat al Club, fins un
màxim del setanta per cent (70%).
15) La Junta pot acceptar casos assimilats al concepte de família, quan ho
consideri convenient, i no generi un greuge comparatiu amb la resta de socis.
16) Els socis podran portar convidats, el que comportarà el pagament per part del
soci, en concepte de quota complementària, de la quantitat que, per a cada
temporada i activitat, estableixi la Junta Directiva.
A títol d’exemple, per facilitar la comprensió dels punts anteriorment exposats, i
sense que es consideri necessari actualitzar any rere any aquesta informació,
mostrem les quotes vigents al 2017, aprovades en la assemblea d’Agost 2017:
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Quota d'entrada
Quota Soci Titular

1.500 €

(veure
punt 12)

417 €
128 €
417 €
209 €
167 €

Base
31%
100%
50%
40%

Quota ordinària 2021
Quota Soci Titular
Quota Parella
Quota fill 25-30
Quota fill 18-24
Quota fill 3-17
Quota fill 0 - 2

0€

Bonificació socis
Titulars >75

2% per cada any que ha estat soci,
fins un màxim del 70%.

Quota complementaria convidat 2021
Adult us complert
Infant us complert
Adult dia piscina
Infant dia piscina
Tennis – Pàdel

9,00 €
0,00 €
6,00 €
0,00 €
9,00 €

Fins 14 anys
Fins 14 anys
Hora

Altres Quotes
Taquilla vestidor
Garatge de bicicletes
Pàdel Surf - Caiac

45 €
40 €

17) En el cas que es presentin esdeveniments extraordinaris, la Junta definirà les
condicions que consideri més justes i adequades. Tots els ingressos
quedaran clarament explicats en la exposició de comptes a la assemblea.
18) Un possible lloguer de les instal·lacions a tercers, només previst en períodes
de baixa ocupació i sense perjudici dels socis, va està aprovat a l’Assemblea
del 26 de Maig del 2012. Els eventuals usuaris també haurien de respectar
sempre les normes existents.
19) Queda a criteri de la Junta Directiva la concreció, publicació i aplicació per a
tots els socis, de les possibles excepcions que es vulguin considerar en
benefici del club i dels seus socis, com poden ser:
•

Quan es té un convidat infantil instal·lat a casa, prèvia consulta i
autorització de la junta, se’l pot assimilar a un soci familiar per les activitats
d’us no exclusiu de les instal·lacions: piscina, futbol, etc...

•

Quan es fa us del servei de restaurant al migdia, els nens menors de 14
anys poden banyar-se.
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•

Per jugar a futbol amb un convidat no cal pagar, sempre que no siguin
més convidats que socis (s’aplica a petits i a grans).

•

Assimilació del “cangurs” a familiars quan fan de substitut dels pares, o
definició d’una quota complementària si hi són a més dels pares
(50€/mes).

•

Distribució/assignació d’un nombre anual d’invitacions gratuïtes a cada
família (5 x família/any).

•

Altres possibles opcions.

20) Els fills majors de 30 anys que vulguin continuar al Club ho hauran de fer en
la condició de Soci Titular, i per tant, hauran de comprar l’acció de GARBÍPOL
S.A. En aquest cas de transició de soci fill a soci titular no s’haurà d’abonar
la quota d’entrada.
21) El fill de soci titular amb discapacitat reconeguda superior al 33%, a partir dels
25 anys, se’ls mantindrà la quota de fills de18 a 24 anys.
22) Les baixes com a soci poden ser definitives o temporals.
La baixa definitiva serà la demanada lliurement pel soci per escrit dirigit a la
Junta Directiva (info@clubdetennislariera.cat) abans de finalitzar l’any en
curs.
La baixa temporal serà la demanada a la Junta Directiva mitjançant escrit
raonat, que podrà acceptar-la, o no, segons el seu criteri.
La durada d’aquesta baixa temporal serà d’un mínim d’un any i un màxim de
dos anys.
En el cas de sol·licitar la recuperació de la condició de soci abans que hagi
transcorregut el termini del primer any, estarà obligat al pagament de la quota
anual, com si aquesta baixa no hagués existit.
Tal com estableixen els estatuts, també es pot causar baixa com a soci:
a. Per sanció disciplinaria, fruit d’infracció disciplinaria prevista, acordada
per la junta directiva, amb audiència prèvia a la persona interessada i la
corresponent incoació d’expedient disciplinari.
b. Pel no pagament de les quotes establertes pels òrgans de govern
competents, amb la instrucció d’un expedient contradictori que garanteixi
el tràmit d’audiència del soci o de la sòcia.
1c) Altres
23) Per raons d’higiene i seguretat, es prohibeix totalment l’entrada al recinte a
gossos i tota mena d’animals.
24) També estan prohibits l'aparcament i la circulació de cotxes, motos, patinets
i bicicletes d’adults. Per a aquestes últimes, dins del recinte del Club,
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existeixen dos espais per guardar: el garatge (a l’entrada, costat mar) i
"l’aparcament" que s’ha instal·lat al costat de la pista poliesportiva. Les que
es troben abandonades fora d’aquests llocs seran dipositades després del
frontó sense que el Club es responsabilitzi de la seva conservació.
25) Al gestor de correu electrònic del club info@clubdetennislariera.cat
(principal) i clublariera@clublariera.e.telefonica.net hi ha la “Bústia del Soci"
en el qual s’hi poden enviar tota mena de suggeriments, proposicions,
queixes, reclamacions, denúncies, etc. per part dels socis numeraris.
Capítol 2. PISTES DE TENNIS, PÀDEL I FRONTÓ
26) Les pistes de tennis, pàdel i frontó són d’ús preferent dels socis del Club. Els
convidats i socis menors de 14 anys les podran utilitzar sempre que, abans
d’entrar a aquestes, no estiguin esperant per jugar socis i convidats adults.
27) La utilització de les pistes està prevista en intervals d’una hora. Normalment
la renovació dels jugadors a les pistes de tennis – pàdel es farà de la següent
manera:
La pista de tennis o pàdel n º 1 quedarà lliure a l’hora en punt.
La pista de tennis o pàdel n º 2 quedarà lliure al minut 30 de cada hora.
La renovació de jugadors al frontó, es farà a cada hora en punt.
28) Es poden reservar les pistes anticipadament trucant al club (937600107), (9h
a 13h i de 16h a 21h).
29) Per fer la reserva correctament, cal informar de tots els membres que faran
us de la pista, en cap cas, un soci podrà estar apuntat en dos horaris diferents
d’un mateix dia, només serà vàlid un cop hagi disputat un primer partit, un
cop acabat el partit, podrà tornar a formar part d’un altre.
30) Un soci pot fer reserva del dia en curs i l’endemà.
31) Per jugar, és obligatori l’ús d’indumentària apropiada (roba esportiva i calçat
amb soles adequades a les pistes). L'infractor pot ser obligat a abandonar la
pista. Tampoc poden entrar cotxes de nens, bicicletes o altres objectes que
puguin danyar la seva superfície.
32) La il·luminació artificial de les pistes no és gratuïta. Cal demanar la connexió
de la llum a l’encarregat i pagar la quantitat corresponent en acabar el
partit. La tarifa i les condicions de connexió seran els fixats per la Junta
Directiva en funció del sistema de control disponible ( 1€/15min.).
33) La Junta podrà reservar les pistes que cregui oportú per a la celebració de
campionats o festivals. Podrà, també, destinar una pista o més a L’ESCOLA
DE TENNIS i PÀDEL, en dies i hores determinats, que es comunicaran
oportunament.
Capítol 3. PISCINA I ZONA DE GESPA.
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34) Els socis o convidats que facin ús de la piscina han de portar vestits de bany
adequats i abstenir-se de qualsevol comportament que sigui susceptible de
causar molèsties als altres banyistes.
a. Tots els usuaris de les piscines, tindran cura de mantenir l’aigua neta. La
dutxa prèvia es obligatòria.
b. No és permet jugar amb pilota ni practicar qualsevol altra activitat que
pugui causar molèsties als altres usuaris de la piscina. De manera
general, estan prohibits els objectes flotants (matalassos, joguines,
pilotes, etc.) així com les pràctiques de jocs i competicions, excepte si
estan organitzades per La Junta Directiva del Club.
c. No és permesa la utilització d’ulleres de submarinisme de vidre, ni altres
objectes que puguin resultar un perill si es trenquessin a la piscina i
voltants.
35) La piscina petita està reservada als nens no nedadors. Així doncs, cap adult
o, en general cap nedador es pot banyar-hi, excepte si es tracta d'ajudar a un
nen no nedador en els seus inicis.
36) La piscina gran (de nedadors) queda en canvi restringida per als nens que
necessitin flotador o bombolla. Així doncs, els menors no nedadors, només
s’hi podran banyar, acompanyats de persones adultes.
El Club no es fa responsable dels accidents que es puguin produir en
ambdues piscines. L'ÚS DE LA PISCINA ES FA SEMPRE SOTA LA
RESPONSABILITAT EXCLUSIVA DEL SOCI I, SI AQUEST ÉS MENOR, LA
RESPONSABILITAT CORRESPONDRÀ ALS SEUS PARES, ES TROBIN
O NO PRESENTS. EN QUALSEVOL CAS NO ES PERMETRÀ EL BANY A
MENORS DE 10 ANYS QUE NO VAGIN ACOMPANYATS D’UN ADULT.
37) L’ús de les piscines fora de l’horari del Club, està rigorosament prohibit.
38) La junta podrà fixar unes hores i dies en els quals es reserven les piscines
per L’ESCOLA DE NATACIÓ o AQUAGYM. Això es farà a primeres hores de
la matí i es comunicarà amb antelació.
39) L’ús de les hamaques està a disposició de tots els socis del club.
a Els menors de 14 anys, hauran de cedir l’hamaca a un adult, en el cas
que els hi requereixi, si estan totes ocupades.
b No es poden reservar deixant una tovallola o estris a sobre, si no s’està
a les instal·lacions del club.
c La zona habilitada per les hamaques és la zona de gespa més propera a
la riera.
40) En totes les àrees cobertes de gespa - amb una sola excepció que
s'especifica més endavant, - es recomana una atenció especial amb el calçat,
procurant evitar l’ús de talons punxants o de sola dura.
Per la mateixa raó, no es poden plantar para-sols ni utilitzar cadires o
gandules amb potes ni, en general, cap objecte pesat o amb angles i puntes
que puguin perjudicar la gespa. La única excepció, abans esmentada, és la
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zona compresa entre les piscines i la riera, on si es poden utilitzar gandules
o cadires de les existents al club.
Les tovalloles de bany esteses sobre la gespa la perjudiquen greument; es
demana limitar aquesta pràctica al temps estrictament necessari.
41) S’ha de procurar no omplir la gespa amb bosses, sabates, raquetes, o altres
estris similars. Es recomana l’ús del vestidor, i en el seu defecte, la col·locació
d’aquests objectes de la manera que ocupi el mínim espai possible i no
perjudiqui la mobilitat dels altres socis.
42) No es permeten els aparells de reproducció amb altaveus, ni a la gespa ni en
cap altre lloc del Club, llevat que s'utilitzin amb auriculars individuals.
43) Es recomana als acompanyants de menors evitar l'ús de jocs infantils (pales,
cubs, rasclets, pilotes, etc.) a la gespa, ja que poden danyar-la. Per a aquests
jocs, hi ha una zona de parc infantil que els està reservada.
44) Per raons de seguretat, no es permet consumir a la gespa que envolta les
piscines, tot tipus de menjar i begudes, en envasos de vidre i coberts
punxants o tallants.
45) D’acord amb la legislació vigent (Llei 42/2010), en el Club no pot existir cap
zona interior en la que es pugui fumar.
Respecte a les zones exteriors, es permet fumar a la terrassa del Bar Restaurant i a les taules habilitades, utilitzant els cendrers que el Club posa
a disposició dels socis per no tirar la cendra a terra.
En canvi, no es permet fumar a la pista poliesportiva, a les pistes de tennis,
a la zona infantil, i a la piscina.
Finalment, es condiciona poder fumar a la gespa de la piscina el fet de tenir
un cendrer proper o un mitjà igualment idoni per recollir la cendra sense
perjudicar la superfície, i a no molestar a la resta de socis.
És obligació dels fumadors tirar les burilles i la cendra a les papereres
existents, mantenint net el lloc que hagin ocupat.
46) La il·luminació de les piscines és gratuïta però cal demanar la connexió de la
llum a l’encarregat, qui té la facultat de decidir sobre la conveniència o
inconveniència de connectar-la.
Capítol 4. PISTA POLIESPORTIVA I PETANCA
47) Tant la pista poliesportiva com la de petanca són d’ús preferent pels socis i
els seus eventuals convidats. Els socis infantils les podran utilitzar, com a
espai d'esbarjo, quan no hi hagi adults esperant per jugar.
48) No es pot entrar a la pista poliesportiva amb calçat que no sigui de goma o
similar. També és obligatori l’ús de camisa o samarreta.
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49) La pista poliesportiva preveu la pràctica dels següents esports: voleibol,
handbol, futbol sala, bàsquet, hoquei, i aquells altres que pugui acordar la
Junta. Per ocupar la pista sencera poliesportiva, és necessari un mínim de
vuit jugadors, que s’hauran d’apuntar en els fulls d’horaris corresponents. La
rotació es produirà a les hores en punt si hi ha altres jugadors esperant per
entrar. En cas contrari, es poden continuar ocupant la pista per un altre
període de temps.
50) Els materials i accessoris per a cadascuna de les activitats previstes: pilotes,
boles, xarxes, porteries, etc., seran lliurats gratuïtament per l’encarregat a
un sol·licitant, que es farà responsable d’aquell material, per mediació de la
signatura del corresponent rebut el qual es recuperarà en retornar-los La
pèrdua o destrucció injustificada de material, implicarà la seva reposició, a
càrrec de qui figuri com a responsable.
51) La il·luminació de les pistes poliesportiva i de petanca és gratuïta, però cal
demanar la connexió de la llum a l’encarregat qui té la facultat de decidir
sobre la conveniència o inconveniència de connectar-la.
Capítol 5. GIMNÀS
52) És d’ús exclusiu dels socis i sòcies majors de 16 anys. L’horari és de 9 a 20h
a l’hivern i de 8:30 a 21h en horari d’estiu.
Les portes han de romandre sempre tancades. Al final de les sessions, han
de quedar tancades amb clau la qual retornarem al responsable.
Les màquines del gimnàs no poden fer-se servir per fer activitats que no
siguin les pròpies de l'aparell, sent l'usuari l'únic responsable d'una possible
lesió per mala praxis.
És obligatori l'ús de tovallola per poder realitzar qualsevol activitat. L'usuari
ha d'anar degudament vestit amb roba i calçat esportiu.
S’ha de mantenir la instal·lació neta, en col·laboració a la resta de socis i
treballadors. L'usuari ha de deixar col·locades les peses i accessoris a la zona
específica una vegada finalitzada la sessió. S’ha de respectar el mobiliari, les
màquines i la resta d'usuaris.
Està totalment prohibit entrar menjar, fumar i/o consumir begudes
alcohòliques.
Si hi ha d'altres usuaris esperant per fer servir una màquina cardiovascular
es limitarà el temps d'ús a 30min.
L’INCOMPLIMENT DE LA NORMATIVA
PROHIBICIÓ D’ENTRADA AL GIMNÀS.
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Capítol 6. VESTUARIS
53) El vestuari és l’únic lloc on es pot practicar el canvi de indumentària i guardar
la roba, calçat, bosses, raquetes etc. Es prega el màxim ordre i higiene. Els
socis i convidats han de procurar deixar els diferents serveis existents, en el
mateix estat en què els agradaria trobar-los.
54) Està completament prohibit menjar a dins els vestuaris.
55) Les peces de roba i objectes que es trobin abandonats, seran recollits
diàriament i guardats en un dipòsit especial. Passats vuit dies no podran ser
objecte de reclamació.
56) El Club declina tota responsabilitat sobre els diners i els objectes de valor que
es deixin al vestidor.
57) Actualment existeixen 30 taquilles en el vestuari d’homes i 30 taquilles en el
vestuari de dones. Els socis que ho vulguin en podran reservar una en
exclusiva, previ pagament de la quota anual corresponent.
En els supòsits que hi hagi més peticions de socis que taquilles disponibles,
s’elaborarà una llista en poder de la Junta del Club i s’assignaran les taquilles
que es donin de baixa en l’ordre marcat per la mateixa.
Capítol 7.

BAR-RESTAURANT

58) El Bar del Club tindrà un horari, que es comunicarà oportunament, i que
dependrà de l’època de l’any. Fora d’aquest horari, no se serviran
consumicions ja que no hi haurà servei, i només es poden utilitzar les
instal·lacions en la forma prevista en l’article 1 d’aquest Reglament.
59) El Club no és un negoci hoteler, és per això que el Restaurant tindrà unes
limitacions lògiques i els socis s’hauran d’ajustar a les normes, horaris,
menús, etc. que oportunament es vagin comunicant. Disposaran d’una llista
de preus de les consumicions, i podran exigir el tiquet de caixa en efectuar el
pagament.
60) No es permet desplaçar taules o cadires, dels llocs que ocupen al jardí,
terrasses o sales, sense l’autorització de l’encarregat, el qual està facultat
per determinar-ne la seva conveniència o inconveniència.
61) A la zona coberta no està permesa la circulació i l’estada a les taules
(terrasses cobertes i sales) en banyador. És obligatòria la camisa,
samarreta , vestit o similar.
62) Es prohibeix rigorosament utilitzar les instal·lacions del Bar - Restaurant per
consumir begudes o menjars portats de l’exterior, llevat en els casos que es
disposi d’autorització expressa de la Junta per raons excepcionals i
justificades.
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63) Els socis podran portar convidats al servei de Restaurant, sense limitació en
el nombre d’invitacions però respectant sempre les normes establertes.
64) Queda exclosa la possibilitat que el Restaurant pugui oferir els seus serveis
a persones alienes al Club.
65) Els socis podran celebrar aniversaris o altres festes similars al Club, previ
permís de la Junta, i sota condició que el servei de Restauració ha de ser el
del propi Club, quedant expressament prohibida la utilització de càterings
externs.
Capítol 8. HOUSE CLUB - TERRASSES - PARC INFANTIL
66) Les sales i les terrasses estan reservades als socis i als seus eventuals
convidats.
67) Es prohibeix rigorosament utilitzar les sales interiors estant mullat o amb la
roba mullada.
68) Pel que fa a l’ús de la sala existent a la 2 ª planta, s’han de tenir presents les
particularitats següents d’ús:
Com a Sala de jocs: Com el seu nom indica, es destinarà a la pràctica dels
diferents jocs: dominó, cartes, escacs, etc. Els jugadors han de
responsabilitzar-se dels estris utilitzats (fitxes, taulers, cartes ...)
Com a Sala d’estar: Pretén constituir un espai pacífic i tranquil on es pugui
llegir o conversar sense molèsties ni algaravies. El receptor TV només es
connectarà quan la majoria de socis presents estigui d’acord sobre el
programa a visionar.
69) El parc infantil està reservat als socis infantils i als seus acompanyants. Els
acompanyants podran ser no socis del Club, però en aquest cas, no podran
fer ús de les instal·lacions a menys que siguin considerats com a convidats o
en casos especials (cangurs, etc.), com socis familiars.
70) Els jocs propis de nens: bicicletes, patinets, patins, pilotes, pales, cubs, etc.,
s’han de practicar necessàriament a la zones habilitades,
Està especialment prohibida la utilització de la bicicleta, patins, patinets,
etc a la terrassa coberta i en el perímetre de les piscines, per motius de
seguretat.
Aquelles bicicletes o patinets que es trobin en mal estat i portin més d’un mes
sense ser usades, es consideraran abandonades, i podran ser llençades.

Capítol 9. DISPOSICIONS FINALS
71) La Junta Directiva ha de prendre les mesures oportunes per a donar la
suficient publicitat a aquest Reglament, que ha de ser a disposició dels socis
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que ho sol·licitin a la secretaria de l’entitat, i s’ha de lliurar als nous socis en
el moment de donar-se d’alta.
72) Aquest reglament pot ser modificat per la Junta Directiva, que haurà de
comunicar les possibles modificacions a l’Assemblea de socis i exposar
l’acord de modificació en el tauler d’anuncis del Club durant els trenta dies
següents a la seva adopció.
73) Les dades personals dels socis i usuaris de les instal·lacions del Club
s’inclouen en un fitxer general d’administració, el destinatari del qual és el
CLUB DE TENNIS LA RIERA.
La finalitat de la recollida i gestió d’aquestes dades és la necessària per portar
a terme la relació que els socis i usuaris tenen amb l’entitat, com la
identificació personal, la domiciliació de rebuts, la tramesa de
correspondència i altres gestions.
El Club es reserva el dret d’incloure informació aliena sempre que consideri
que pot ser d’interès per als seus destinataris.
El Club ha de prendre les mesures previstes per la llei per garantir la
confidencialitat i la seguretat de les dades.
Capítol 10. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
74) Queden derogades totes les normes i disposicions d’ordre intern que hagin
estat adoptades per l’entitat amb anterioritat a aquest Reglament, encara que
s’hi contradiguin.

A Sant Pol de Mar, Febrer del 2021
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