ESTATUTS
“CLUB BALONMANO GRANOLLERS”
TÍTOL

I

PRINCIPIS GENERALS
Article 1.- El CLUB BALONMANO GRANOLLERS és una associació esportiva
privada, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, format per
persones físiques; el seu objecte és el foment, desenvolupament i pràctica
continua de l’activiat física i esportiva, sense cap afany de lucre.
Article 2.-El CLUB BALONMANO GRANOLLERS es regirà pels principis
democràtics i representatius, adoptats vàlidament pel seus òrgans de govern i
pels presents estatuts, i en el no previst en aquests, per la Llei de (/1998 de
l’Esport de Catalunya, per la llei 10/1990 de 15 d’octubre del Deporte, pel
Decret de Catalunya 145/1991 i altres disposicions que les despleguin, així com
per les normes federatives.
Article 3.- L’activitat principal del club serà el foment i la pràctica de l’esport de
l’handbol, afiliant-se en conseqüència a la Federació Catalana d’Handbol i a la
Real Federación Española de Balonmano. La creació d’altres seccions per a la
pràctica d’altres modalitats esportives, tindran que ésser acordades per
l’assemblea general i comportarà la inscripció a les federacions esportives que
corresponguin, de conformitat amb l’establert en les disposicions legals vigents.
Article 4.- EL CLUB BALONMANO GRANOLLERS tindrà una duració indefinida
i desenvoluparà habitualment la seva activitat en tot el territori estatal.
Article 5.- El domicili social del club s’estableix a Granollers (Barcelona), codi
postal 08400, carrer Voluntaris’92 núm.1 de la ciutat de Granollers. El seu canvi
pot ésser acordat per la junta directiva, menys quan comporti variació del terme
municipal, en aquest cas haurà d’aprovar-se per assemblea.
Article 6.- L’entitat s’inscriurà com a club esportiu federat al Registre d’entitats
esportives de la Secretaria General de l’Esport, per obtindre el seu
reconeixement legal.
Qualsevol canvi d’estatuts, domicili o junta directiva es comunicarà
al mateix i a les federacions esportives que corresponguin.
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TÍTOL

II

DELS SOCIS
Article 7.- Els socis del CLUB BALONMANO GRANOLLERS es classificaran en
numeraris i honoraris.
Article 8.- Són socis numeraris de l’entitat les persones físiques, que previ
compliments dels requisits i sol.licitud d’admissió establerts en aquests
estatuts, hagin estat acceptades per la junta directiva.
Es faculta a la junta directiva per a reservar-se el dret d’admissió de
socis i, també, la determinació del nombre màxim d’associats, quan així ho
exigeixin raons d’aforament o de capacitat física de les instal.lacions.
Article 9.- L’expedient d’ingrés d’un soci numerari començarà amb una
sol.licitud per escrit a la junta directiva, en la qual l’interessat haurà de fer
constar el desitg de pertànyer a l’entitat, les seves dades personals, la indicació
de les sancions esportives greus que li hagin posat federacions o associacions
esportives i la declaració expressa de complir els presents estatuts i normes
socials del club.
La junta directiva resoldrà l’expedient, a la primera reunió que es
celebri des de la data de presentació, i a tots els efectes no adquirirà la
condició d’associat en tant no satisfagi les quotes fixades pel club.
Article 10.- Els socis numeraris de l’entitat podran ésser de les modalitats
infantil, juvenil, senior o jubilat.
Els socis infantils seran tots aquells fins els dotze anys, els socis
juvenils seran els de tretze fins els divuit anys i el socis jubilats seran aquells
que tinguin més de seixanta cinc anys.
Els menors de divuit anys, és a dir els socis infantils i juvenils,
gaudiran de tots els drets i obligacions dels associats, menys ésser elector o
elegible per als òrgans de govern o representació del club i assistir amb veu i
vot a les assemblees. En complir la majoria d’edat automàticament seran socis
numeraris seniors, amb el número de soci i l’antiguitat corresponent.
Article 11.- Són socis honoraris de l’entitat les persones físiques que es vagin
distingint pels seus especials serveis al club, a l’handbol o a l’esport en general
i obtinguin la distinció per acord de la junta directiva.
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El soci honorari ostentarà la totalitat dels drets i obligacions previstos per
als associats, menys l’obligació d’abonar les quotes fixades per l’entitat, si es
considera oportú per la junta directiva.
Article 12.- En cap cas podran establir-se discriminacions entre els associats
per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància
personal o social i gaudiran dels drets i obligacions que els estatuts estableixin
en règim d’igualitat.
Article 13.- Són drets dels associats:
a.- Participar amb veu i vot a l’assemblea general o als òrgans de govern
del club, sempre que siguin majors d’edat.
b.- Ser electors i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern i
representació de l’entitat, sempre que siguin majors d’edat, tinguin plena
capacitat d’obrar i amb una antiguitat d’un any com a soci.
c.- Contribuir al compliment dels fins específics del club.
d.- Exigir que l’entitat, especialment en matèria de reglamentació,
organització i funcionament, s’ajusti a la legislació vigent i als presents estatuts.
e.- Conèixer les activitats de l’entitat i examinar la seva documentació.
f.- Assistir gratuitament a totes les activitats esportives o culturals que
organitzo el club, menys els que amb caràcter excepcional acordi la junta
directiva.
g.- Gaudir de les instal.lacions del club, a les que tindran lliure accés,
execpte que s’estiguin celebrant activitats esportives, socials o sigui indicat per
la junta directiva.
h.- Separar-se lliurament de l’entitat.
i.- Posseir un exemplar dels estatuts vigents del club i tenir coneixement
dels acords adoptats pels òrgans de govern.
j.- Tots els socis podran obtindra un abonament reservat. Amb
l’abonament gaudiran d’un seient fixe en el pavelló de joc del primer equip
sènior de l’entitat.
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Article 14.- Són deures dels socis:
a.- Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques i abonar les
quotes o derrama fixades pel club.
b.- Complir els estatuts, reglaments interns i els acords adoptats
vàlidament pels òrgans de representació de govern.
c.- Contribuir al sosteniment i difusió de les activitats de l’entitat i cuidar
dels seus bens i instal.lacions.
d.- Facilitar un domicili, notificant els seus canvis, per al lliurament de les
comunicacions del club.
e.- Mantenir la consideració i respecte a la resta dels socis, contrincants,
àrbitres i demés persones que es trobin a les instal.lacions del club.
Article 15.- La condició del soci es perd:
a.- Per voluntat de l’interessat, dirigint un escrit a la junta directiva que
tindrà efecte el següent mes.
b.- Per falta de pagament de la quota anual social o de les derrames
fixades pel club, després de requerir el seu abonament i del procediment
disciplinari corresponent.
c.- Per sanció disciplinària molt greu, imposada per la junta directiva,
prèvia incoació d’un expedient disciplinari.
d.- Per defunció.
Article 16.- Els socis que hagin perdut tal condició en virtud del previst en els
apartats a i b de l’article 15, i sol.licitin un nou ingrés, hauran d’abonar els
deutes amb el club més les quotes d’ingrés establertes.
Article 17.- La suspensió de la condició de soci pot ser establerta de forma
temporal per la junta directiva, quan s’hagi produït un incompliment greu
qualsevol obligació i, previa tramitació de l’expedient disciplinari, serà notificada
personalment, amb indicació dels recursos a interposar.
Complert el temps de suspensió i restablertes íntegrament les
obligacions que l’havien motivat, el soci podrà demanar per escrit la seva
readmissió.
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TÍTOL

III

ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, GOVERN I ADMINISTRACIÓ
Article 18.- El funcionament intern del CLUB BALONMANO GRANOLLERS
serà mitjançant els òrgans de govern, administració i representació de l’entitat,
que són l’assemblea general de socis, la junta directiva i el president.
Els exercicis a tots els efectes, es computaran per temporades
esportives oficials, que aniran del primer de juliol al trenta de juny de l’any
següent.
CAPÍTOL

I

DE L’ASSEMBLEA GENERAL
Article 19.- L’assemblea general és l’òrgan superior de govern del Club
Balonmano Granollers i els seus acords són vinculats per als socis i junta
directiva. La constituiran tots els associats, majors d’edat i que no tinguin
suspesa la condició al moment de la convocatòria.
Article 20.- El dret i la obligació dels socis de participar a les assemblees és
personal i no delegable. El nombre de socis del club amb dret per assistir a les
assemblees, serà l’existent l’últim dia de l’exercici anterior i aquesta xifra s’ha
de mantenir com a referència invariable pel següent qualsevol que sigui la
variació del nombre de socis.
Article 21.- Les assemblees generals poden ser ordinàries o extraorinàries.
És ordinària l’assemblea, que respectivament s’ha de celebrar una
vegada a l’any, dins els tres mesos següents a la finalització de l’exercici, i per
tractar de l’aprovació de l’informe-memòria de les activitats i de la liquidació
econòmica de l’exercici vençut, amb tancament del balanç i compte de
resultats; del pressupost pel següent; de la fixació de la quantia de les quotes
ordinaries i de l’establiment de derrames; d’aquelles altres propostes que la
junta directiva acordi sotmetre a la seva consideració o que un 5% dels socis
amb dret de vot, vulguin presentar i dels precs i qüestions que es plantegin
La resta de les assemblees que es convoquin en el curs de l’exercici
són extraordinàries.
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Article 22.- Les assemblees ordinàries i extraordinàries seran convocades per
la junta directiva o el seu president, voluntariament quan ho estimi convenient
als interessos de l’entitat i obligatoriament, dintre dels trenta dies següents a la
recepció de la petició, quan ho sol.licitin per escrit un 10% dels socis, indicant
els temes a tractar, que hauran de ser inclosos en l’ordre del dia més els que la
junta directiva acordi.
Article 23.- Haurà necessàriament de convocar-se l’assemblea extraordinària
quan es tracti de l’adquisició, venda o gravàmen de bens mobles o inmobles
del club, el valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost de l’exercici en
que es formalitzi l’ operació; de pendre diners a préstec per un import superior
al 20% del pressupost de l’exercisi en que es formalitzi l’operació; d’emetre
títols transmissibles representatius de deute; de modificacions estatutàries; del
règim disciplinari; o de la disolució de l’entitat.
Article 24.- L’assemblea general, tant ordinària com extraordinària, restarà
constituida, en primera convocatòria quan hi assisteixin la meitat del ssocis i, en
segona qualsevol que sigui el nombre d’assistents; entre la primera i segona
convocatòria transcorrerà mitja hora de diferència.
Article 25.- Les convocatòries han d’indicar la data, l’hora, el lloc i l’odre del dia
de l’assemblea i s’haurà de comunicar, amb una antel.lació mínima de 15 dies
naturals, mitjançant publicació en un diari d’àmplia difusió de la localitat del club
o per tramesa directa als socis i, sempre s’exposarà en el tauló d’anuncis.
Les matèries objecte de l’assemblea i la llista de socis s’han de
posar a la disposició dels associats al domicili social, durant els 10 dies naturals
anteriors al de la seva realització.
Article 26.- Les assemblees han de ser presidides per una mesa integrada pel
president i els altres components de la junta directiva; el president dirigirà els
debats, regulant l’ús de la paraula, fixant els torns màxims d’intervencions i
sotmetent a votació les propostes. Actuarà com a secretari el que ho sigui del
club, que aixecarà acta i aquesta s’aprovarà a la següent assemblea que es
realitzi, signant-la el president i el secretari; també, es podrà aprovar en la
mateixa, si per raons d’urgència es recomana.
Article 27.- Els acords s’han de prendre per majoria simple dels presents en el
moment de la votació, menys en les materies establertes en l’article 23 que
caldrà els dos terços dels assistents per la seva aprovació.
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CAPÍTOL

II

DE LA JUNTA DIRECTIVA
Article 28.- La junta directiva és l’òrgan al que correspòn de manera directa,
l’administració i govern de les activitats del club i de gestionar el seu
funcionament.
Article 29.- La junta directiva estarà integrada per socis numeraris, amb un
mínim de 3 i un màxim de 21 persones, que han de reunir tots els requisits que
s’assenyalen per formar part de l’assemblea; al front dels quals, hi haurà un
president i s’haurà de comptar amb un secretari, un tresorer i tres sotspresident, com a màxim.
Article 30.- Els membres de la junta directiva, prèvia presentació i aceptació de
candidatures, hauran d’estar proveïts per l’assemblea general, mitjançant
sufragi lliure directe, igual i secret entre tots els socis amb dret a vot i d’acord
amb aquests estatuts.
L’adscripció dels diferents càrrecs que puguin tenir els membres de
la junta directiva, llevat el de president, s’han de distribuir entre els socis que
l’integren, deixant la decisió al president.
L’elecció dels membres de la junta directiva es realitzarà per un
període de sis anys. Poguent-se presentar a la reelecció amb la limitació
temporal de dos mandats consecutius. Les renovacions dels càrrecs de la junta
directiva són totals.
Article 31.- És competència de la junta directiva:
a.- Convocar les assemblees del club i executar els acords.
b.- L’admissió, la suspensió o la pèrdua de la qualitat de soci i, en
general exercir la potestat disciplinaria.
c.- Elaborar, pel seu sosteniment a l’assemblea, l’informe-memòria sobre
les activitats del club, la liquidació de l’exercici econòmic amb el balanç i el
compte de resultats, el pressupost i la programació per a l’exercici següent.
d.- Aprovar el reglament de Règim Interior que sigui necessari pel
desenvolupament dels presents estatuts.
e.- Celebrar els contractes que estimi necessaris pel millor compliment
de les finalitats del club, qualsevol que sigui la naturalesa d’aquesta.
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f.- Convocar les eleccions per proveïr els càrrecs de la junta directiva.
g.- Contractar personal i crear òrgans per col.laborar en la realització de
tasques d’administració o gestió. La seva designació, funcions i normes
d’actuació es regularà a l’acord de creació.
h.- Assenyalar un màxim de dos dies com “Dia del Club”, en els quals
tots els socis hauran d’abonar la quota fixada.
i.- Establir quotes extraordinàries per activitats del club, donada la
urgència i la no previsió en el pressupost.
Article 32.- La junta directiva haurà de reunir-se un com al mes, restarà
vàlidament constituida quan hi concurreixin la meitat dels seus membres i els
acords s’han d’adoptar per majoria simple dels presents, decidint en cas
d’empat el vot del president.
La convocatòria és atribució del president i vindrà obligada a fer-la
quan un terç dels seus memebres la demanin, i s’haurà de realitzar dins dels 7
dies següents a la petició. En cas que no es convoqui dins el termini, pot
convocar-la el membre de la junta directiva de més edat dels sol.licitants.
Dels acord de la junta directiva s’aixecarà pel secretari, la
corresponent acta, que serà sotmesa a l’aprovació de la mateixa junta. La
transcriurà al llibre corresponent amb la constància dels vots en contra i la seva
explicació succinta, de demanar-lo qualsevol membre que el substitueix.
Article 33.- Els membres de la junta directiva són responsables
mancomunadament davant l’assemblea general de socis, dels actes que hagin
autoritzat en contra del que preveuen els estatuts, amb exceptació dels que
hagin votat en contra de l’acord i així ho hagin fet constar a l’acta.
Qualsevol compensació econòmica que s’estableixi a favor
d’algun dels seus membres ha de ser expressament acordada per l’assemblea i
constar de manera diferenciada al pressupost.
Article 34.- Correspon al PRESIDENT la representació legal de l’entitat en tots
els seus actes, ostentant a més la màxima responsabilitat en l’administració i
govern.
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També li correspon convocar l’assemblea i junta directiva, fixant
l’ordre del dia; autoritzar amb la seva signatura els pagaments; proposar i
impulsar el pla d’activitats del club; autoritzar amb el seu vist i plau els
certificats i documents que siguin entessos per l’entitat; trametre i resoldre,
quan motius d’urgència així ho requereixin, els assumptes propis de la junta
directiva, a la que haurà de demanar la ratificació i, en general, les demés
atribucions inherents al càrrec.
Els VICE-PRESIDENTS podran assumir, pel seu ordre, les funcions
previstes anteriorment, en cas d’absència, vacant, delegació o malaltia del
president.
Article 35.- Correspon al SECRETARI la cursa de l’arxiu, de la documentació
estendre certificacions, portar el llibre de Registre de socis i el llibre d’Actes i
vetllar per el compliment dels acords de l’assemblea, junta directiva i president.
Article 36.- Correspon al TRESORER l’execució del pressupost i el control
comptable del club; signar els rebuts; proposar els pagaments; elaborar l’avanç
projecte de pressupost i portar els llibres de comptabilitat.
Durant el primer mes de cada exercici ha de formalitzar un balanç
de situació, els comptes d’ingressos i de despeses, que s’han de posar en
coneixement de la junta directiva i després de l’assemblea general.
Article 37.- El cessament dels components de la junta del club es produeix per
les següents causes:
a.- Per l’acabament del mandat pel qual van ser elegits.
elegit.

b.- Per la pèrdua de la condició de soci del club o qualsevol altre per ser
c.- per la mort o incapacitat.

d.- Per decisió disciplinària executiva que l’inhabiliti per ocupar algun
càrrec dels òrgans de govern o representació de l’entitat.
e.- per aprovació d’un vot de censura..
Article 38.- La suspensió del mandat dels membres de la junta directiva es
produeix per les causes següents:
9

a.- Per dimissió o sol.licitud de l’interessat quan concorrin circumstàncies
que ho justifiquin i ho aprovi la junta.
b.- Per la suspensió de la condició de soci
c.- Pel temps que duri la instrucció d’un expedient disciplinari, si així ho
acorda la junta directiva.
d.- Per inhabilitació temporal, acordada per sanció disciplinària.
Article 39.- En cas d’exisitr vacants a la junta directiva perquè no s’ha proveït la
totalitat dels càrrecs o pel cassament o la suspensió temporal d’alguns dels
components, correspondrà al seu president, per delegació la provisió o
substitució transitoria, pel temps que resti de mandat als càrrecs, que ha de
recaure sobre socis que tinguin la condició d’elegibles per al càrrec que calgui
proveïr.
Aquestes designacions provisionals s’hauran de ratificar en la
primera ssemblea general que es realitzi.
Article 40.- Les funcions de la junta directiva podran ésser delegades per
aquesta a favor d’un dels seus membres o bé de terceres persones, éssent
necessari en aquest últim cas, que es formalitzin através dels corresponents
apoderaments.
CAPÍTOL

III

PROCEDIMENT ELECTORAL
Article 41.- La convocatòria de les eleccions correspon a la junta directiva o a la
comissió gestora, i als efectes de vetllar pel bon funcionament del procés
electoral es constituirà per sorteig enstre els socis amb dret a vot i que no
siguin candidats o familiars d’aquests, una junta electoral de tres memebres,
que nomenaran d’entre ells un president i actuarà com a secretari el que ho
sigui del club. També es sortejaran un nombre igual de suplents.
Article 42.- Es convocaran eleccions en els supòsitss següents:
a.- Per mort, incapacitació o dimissió del president.
b.- Per quedar reduida la junta directiva a menys de tres membres.
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c.- Per finalització dels quatre exercicis del mandat, pel qual fou elegida.
S’haurà de fer dins els darrers 6 mesos de la seva vigència i sempre amb
l’antel.lació necessària perquè la elecció es faci abans que es clogui el mandat.
d.- Per aprovació d’un vot de censura
Article 43.- Les convocatòries han d’indicar el nombre dels càrrecs que cal
proveïr i, en tot cas, si s’ha d’elegir president; condicions de ser elector i
candidat; el dia i lloc del sorteig públic pels membres de la junta electoral;
termini d’esposició del cens electoral i reclamacions; termini per a la
presentació de candidatures; dia, hora i lloc de l’assemblea per l’acte de
votacions i forma d’acreditació dels electors.
Article 44.- La junta directiva comunicarà conjuntament la convocatòria
d’eleccions i d’assemblea extraordinària a la Federació Catalana d’Handbol i
les farà públiques al tauló d’anuncis de l’entitati, també, mitjançant o l’anunci en
un diari de la localitat del club o la tramesa a tots els socis.
Article 45.- Entre el dia de la convocatòria de les eleccions i el de l’assemblea
extraordinària han de transcórrer trenta dies i la realització d’aquesta es durà a
terme al vuitè dia natural següent a la proclamació de candidatures per la junta
electoral.
En tot cas, sempre que no alterin termes establerts, el procés
electoral es convocarà dins dels dos darrers mesos de l’exercici o als dos
primers del següent per no perjudicar la marxa esportiva del club.
Article 46.- La junta electoral es constituirà dins els dos dies següents a la seva
elecció, prenent possessió dels càrrecs els seus membres, mantindrà les seves
funcions fins l’acabament del procés electoral, i li correspon per aquest ordre
les següents funcions:
a.- Tenir a disposició dels socis, al domicili del club, durant cinc dies
naturals, les llistes d’electors, amb indicació del nom i cognoms, número de
soci i data d’ingrés al club, que constitueixen el cens electoral.
b.- Resoldre les reclamacions escrites dels socis pel cens electoral,, que
es presentin dintre el període d’exposició i al dia següent aprovar-lo
definitivament.
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club.

c.- Publicar el cens electoral, per còpia certificada al tauló d’anuncis del

d.- Obrir el termini de presentació de candidatures tancades durant set
dies, que s’adreçaran a la junta electoral per escrit i han d’incloure el nom, la
signatura i la fotocòpia del DNI de tots els socis candidats, encapçalada pel
candidat a president, si aquest càrrec figura en l’elecció. Les candidatures han
d’incloure, com a mínim, un nombre de candidats no inferior als 2/3 dels llocs
elegibles.
e.- Verificar les dades, els requisits i la condició d’electors i elegibles dels
candidats presentats, durant els següents tres dies.
f.- El refús o la proclamació de les candidatures notificant-lo per escrit als
que encapçalin cada candidatura.
g.- Procedir directament a la proclamació dels components de la
candidatura com a elegits per la junta ddirectiva, si només es presentés o
restés vàlida una d’aquestes.
h.- Comunicar a la junta directiva o comissió gestora del club la no
presentació o la no validesa de cap candidatura.
i.- Presidir i controlar l’assemblea extraordinària electoral, amb especial
interés en la identificació dels electors i la seva condició de soci, l’emisió del vot
i el dipòsit de les paperetes a les urnes, autoritzant els interventors que han
nomenat els candidats. L’acte es farà d’acord l’ordre establert en el cens
electoral i al finalitzar, el president demanarà si hi ha algún soci a la sala
pendent del vot, deixant participar en la votació i tancant-la a continuació.
j.- Realitzar en la mateixa assemblea l’escrutini dels vots, i fer un resum
públic final dels resultats amb el total de vots vàlids de cadascuna de les
candidatures i els anul.lats o, en blanc. Inmediatament després de finalitzar
l’escrutini, es proclamarà candidatura guanyadora, a la que hagi obtingut la
majoria de vots vàlids.
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k.- Si es produïs empat entre dues o més candidatures, es farà una
segona votació a la mateixa assemblea, només entre els empatats i de restar,
s’haurà de repetir l’assemblea extraordinària i votacions al mateix lloc i hora, al
setè dia següent.
l.- Certificar a la junta directiva o comissió gestora del club, al Registre
d’entitats esportives i a les federacions catalanes, a que estiguin afiliats, l’acta
de proclamació dels guanyadors, dintre dels tres dies següents.
m.- Extendre acta del procés de votació, amb especificació de les llistes
d’electors, nombre de fulls que la componen i el total de socis; la proclamació
de les candidatures que poden participar a les eleccions o el refús, en el seu
cas, indicant-ne els motius; el nombre de vots vàlids i nuls; els resultats de les
votacions; la descripció de qualsevol incidència; els acords presos per la mesa i
les manifestacions que volguin fer els candidats o els seus interventors i
signant-la tots els membres de la junta electoral.
n.- Resoldre, en el termini de tres dies, qualsevol incident impugnació o
reclamació escrita, que presentin els socis o candidats dintre dels tres dies
següents al fet objecte d’inpugnació, que surgeixi en el curs del procés electoral
i que pugui afectar al mateix o els principis de publicitat igualtat d’oportunitats,
llibertat, secret del vot o de no discriminació.
Article 47.- Les candidatures no poden ser invalidades perquè algun dels seus
components no gaudeixi de les condicions per ser elegibles, que quedarà
exclòs de la mateixa, llevat que la invalidació afecti el president.
Si un soci membre de la junta directiva o de la comissió gestora del
club es vol presentar com a candidat a les eleccions, dimitirà en el càrrec abans
que s’iniciï el termini de presentació de candidatures.
Article 48.- Contra els acords de la junta electoral es podrà interposar recurs
d’alçada, en el termini de tres dies hàbils, davant el comitè jurisdiccional i
disciplinari de la Federació Catalana d’Handbol.
Article 49.- Els candidats elegits prendran possessió dels càrrecs al dia següent
de la proclamació feta per la junta electoral, d’ésser vacants o per proveïr i, en
cas contrari, als dos dies de l’acabament del mandat dels membres a substituir.
13

Article 50.- Quan les vacants de la junta directiva es produeixin en més dels
dos terços del mínim assenyalat de components en aquests estatuts, incloenthi el president, o no s’hagi presentat cap candidatura, s’haurà de constituir una
comissió gestora formada per tres socis del club, amb qualitat d’elegibles i dret
de vot. La designació d’aquests es deixarà a criteri dels membres que restin a
la junta directiva i, de no ser possible, la farà el president de la Federació
Catalana d’Handbol.
Article 51.- La comissió gestora té com a finalitat principal convocar eleccions
per proveïr els càrrecs de la junta directiva, que serà en el termini màxim de
tres mesos des de la seva constitució, i ha d’exercir totes les facultats que
corresponen a la junta directiva, si bé ha de limitar-les al manteniment de les
activitats normals del club i a la protecció dels seus interessos, sense prendre
cap compromís de futur que no sigui urgent.
CAPÍTOL

IV

VOT DE CENSURA
Article 52.- Perquè es pugui sol.licitar un vot de censura contra el president del
club, la totalitat de la seva junta o qualsevol dels seus membres, caldrà que ho
demanin la majoria dels membres de la junta directiva o un 25% dels socis del
club, mitjançant un escrit motivat, amb les signatures i dades per la identificació
dels socis.
Article 53.- Un cop presentada la sol.licitud de vot de censura, a fi de
comprovar el compliment dels requisits assenyalats, s’ha de constituir, en el
termini dels 10 dies següents, una mesa de 5 persones formada per 2
membres de la junta directiva, els dos primers socis signants de la sol.licitud i el
president de la Federació Catalana d'
’andbol, exercint aquest últim com a
president de la mesa.
Article 54.- Finalitzada la comprovació, la junta directiva ha de convocar, en un
termini improrrogable de deu dies, una assemblea general extraordinària i
només tindran veu els representants dels sol.licitants i els censurats.
Article 55.- L’acte de votació ha de ser controlat per la mesa esmentada, tindrà
les competències establertes en l’article 46 i contra la ressolució es podrà
interposar recurs d’alçada davant el comitè jurisdiccional de la Federació
Catalana d’Handbol.
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Article 56.- El vot de censura només el pot acordar la majoria absoluta (50%
més 1) del nombre de socis amb dret a vot del club.
Un cop acordat el vot de censura els afectats a qui pertoqui
cessaran automàticament, i el règim de transició s’estableix conforme els
articles 34è i 39è. En el cas de ser censurada tota la junta directiva, inclòs el
president, es constituirà una comissió gestora, d’acord a l’article 50 d’aqueses
estatuts.
TÍTOL

IV

RÈGIM DOCUMENTAL
Article 57.- El règim documental del CLUB BALONMANO GRANOLLERS
constarà dels llibres de socis d’actes i de comptabilitat i estaran degudament
diligenciats pel registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, la
Federació Catalana d’Handbol o notarialment.
També es tindrà el balanç de situació, el compte de pèrdues i
guanys i les memòries econòmiques dels exercicis.
Article 58.- Al llibre-registre de socis hi constaran el nom i cognoms, domicili,
nacionalitat, professió, número de DNI, altes i baixes com a socis, número
d’ordre d’ingrés al club i, en el seu cas, càrrec dins de l’entitat, presa de
possessió i cessament.
Article 59.- Al llibre d’actes s’hi consignaran les reunions que celebri
l’assemblea general i la junta directiva, amb expressió de la data, assistents,
assumptes tractats i acords presos. Les actes seran subscrites pel president i
secretari.
Article 60.- Als llibres de comptabilitat i al balanç hi figurarà el patrimoni, amb
indicació dels drets, fons propis i deures contrets, tots els ingressos i despeses
del club, concretant-hi la seva procedència i la seva inversió o destí.
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TÍTOL

V

RÈGIM ECONÒMIC I COMPTABLE
Article 61.- El patrimoni fundacional del CLUB BALONMANO GRANOLLERS
resta integrat per les aportacions inicials dels socis i la seva quantitat consta
expressament en l’acta constitucional de l’entitat.
Article 62.- El club es sotmet a règim de pressupost i patrimoni propi, amb les
limitacions legals que corresponguin. Tots els ingressos hauran d’aplicar-se al
compliment dels fins esportius i socials i les possibles rendes a la conservació i
desenvolupament dels seus objectius, sense que en cap moment puguin
repartir-se entre els socis.
Article 63.- La junta directiva té les facultats de disposició econòmica del club,
amb un límit d’un 20% de variació màxima del total de despeses previstes en el
pressupost. En el cas que calgui superar aquesta quantia és preceptiva la
convocatòria d’una assemblea general que autoritzi el pressupost
complementari.
Article 64.- El balanç i el compte de pèrdues i guanys indicaran amb claredat la
situació financera i patrimonial del club, la liquidació del pressupost i una
memòria econòmica de l’exercici que expliqui les variacions del mateix en
relació amb el pressupost aprovat en l’assemblea anterior.
Article 65.- A la memòria econòmica constarà l’import de les obligacions de
pagament que cal satisfer en altres exercicis que no estiguin previstos al balanç
i l’import de les garanties i avals compormesos.
Als comptes de despeses es diferenciarà el cost del personal, els
ajuts i les despeses produïdes pels equips esportius i els seus tècnics i
esportistes, dels costos referents als serveis, les instal.lacions, la direcció i
l’administració de l’entitat.
Article 66.-Els comptes i les dades comptables de la memòria de l’exercici
hauran de ser revisades per auditors de comptes, sempre que el club superi un
milió i mitg d’ Euros de despeses o ingressos, que superi els deu mil socis o
que ho sol.liciti l’administració esportiva, les federacions esportives a les que
pertany, un 5% dels socis o una quarta part dels membres de la junta directiva.
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Article 67.- El club , per acord de la Junta Directiva, si s’escau refrendat per l’
assemblea en els termes esmentats a l’article 23 d’aquests estatuts, podrà
gravar i alienar els seus bens inmobles, prendre diners o préstec i emetre títols
transmissibles representatius de deuta. Quan es tracti d’emissió de títols o de
prendre diners a préstec en quantia superior al 50% del pressupost anual és
preceptiu l’aprobació de la Secretaria General de l’Esports, previ informe
favorable de la Federació Catalana d’Handbol.
Article 68.- El producte obtingut de la venda d’instal.lacions esportives o dels
terrenys en que es trobin ha d’invertir-se íntegrament en l’adquisició, la
construcció i millora de bens de la mateixa aplicació, llevat que es disposi d’un
informe favorable de la Secretaria General de l’Esport.
TÍTOL

VI

RÈGIM DISCIPLINARI
Article 69.- La junta directiva i l’assemblea general ténen la potestat
disciplinària per reprimir i sancional les infraccions de la conducta assosciativa i
esportiva dels socis afiliats, esportistes, tècnics, directius i jutges i àrbitres.
Article 70.- Són infraccions a la conducta esportiva les accions o omissions
contràries al que disposen les normes generals de disciplina i convivència
esportiva.
Són infraccions a la conducta associativa les accions les accions o
omissions que comportin l’incompliment de les prescripcions estatutàries o
reglamentaries del club, i en particular, la desconsideració vers el club, òrgans
directius, altres associats i les manifestacions que perjudiquin els interessos
socials o de l’entitat.
Article 71.- Per la junta directiva es redactarà un reglament disciplinari i ha de
preveure un sistema tipificat d’infraccions i sancions proporcionals, amb
diferenciació del seu caràcter lleu, greu o molt greu. S’aplicaran amb caràcter
subsidiari els reglaments i normes de la Federació Catalana d’Handbol.
Article 72.- El procediment disciplinari d’imposició de sancions, respectarà
sempre el tràmit d’audiència a l’interessat, i pot iniciar-se per acord de la junta
directiva per pròpia iniciativa o per petició raonada de part.
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Indicat el procediment, s’ha de formular el plec de càrrecs, que es
comunicarà a l’interessat per a que formuli escrit d’al.legacions i proposi els
mitjans de prova oportuns en defensa dels seus drets. Un cop complert el tràmit
d’audiència, dins els següents vint dies, la junta directiva prendrà l’acord oportú
que es notificarà inmediatament a l’interessat amb indicació dels recursos que
corresponguin.
Article 73.- Contra les sancions disciplinàries de caràcter geru o molt greu,
acordades per la junta directiva, es pot interposar recurs en els següents 15
dies hàbils a la de la notificació, davant la secretaria de l’assemblea general de
socis i necessàriament, s’inclouirà en l’ordre del dia per a la primera que es
convoqui.
TÍTOL

VII

EXTINCIÓ I DISSOLUCIÓ
Article 74.- El CLUB BALONMANO GRANOLLERS s’extingeix per les causes
previstes en aquests estatuts, per resolució judicial, per fusió o absorció en
altres clubs i per la cancel.lació de la seva inscripció al Registre d’entitats
esportives.
Article 75.- Excepcionalment, el club es pot disoldre per l’acord adoptat
mitjançant assemblea general convocada a l’efecte per una majoria de dos
terços dels socis assistents i sempre que representi la majoria total dels socis
amb vot.
Article 76.- Disolt el CLUB BALONMANO GRANOLLERS, el remanent del seu
patrimoni social, si n’hi ha, revertirà a la col.lectivitat segons decissió de
l’assemblea i es notificarà a la Secretaria General de l’Esport, perquè acordi el
destí dels bens per al foment i desenvolupament de les activitats esportives.
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DISPOSICIÓ DEROGATORIA
Quedant modificats i derogats els estatuts anteriorment vigents, així com
les demés normes dictades d’inferior rang en el que puguin contravenir els
presents estatuts.
DISPOSICIÓ FINAL
Els presents estatuts s’han redactat d’acord amb el Decret de la
Generalitat de Catalunya 145/1991 de 17 de juny que desenvolpua la Llei
8/1988 de 7 d’abril de l’esport català, són adaptats a les disposicions de la Llei
10/1990 de 15 d’octubre del Deporte, per al cas de participació a competicions
d’àmbit estatal o internacional, i han estat aprovats per l’Assemblea General
Extraordinària del Club Balonmano Granollers de data divuit de maig de mil
nou-cents noranta dos (18-05-1992). I modificats per Assemblea General
Extraordinària del club de data 23.09.2002 i 11 de novembre del 2.002.
Els presents Estatuts han estat adaptats al Decret 215/2008 del Consell
Català de l’ Esport i a la Llei 4/2008 del Codi Civil de Catalunya en Assemblea
General Extraordinària del 2 de novembre del 2.009.
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