TÍTOL

I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.El Club Natació Sabadell, constituït en aquesta ciutat l’any 1916, és una associació privada i un club
esportiu federat català amb personalitat jurídica, capacitat d’actuar i sense ànim de lucre. Té per
finalitat primordial fomentar i practicar la natació en totes les seves especialitats i la resta d’activitats
esportives, així com també, en el seu àmbit, fomentar la formació integral de la persona i les
manifestacions culturals i d’esbarjo que cregui oportunes i els serveis que siguin complementaris a les
finalitats esmentades.
El Club Natació Sabadell destina, com a mínim, el setanta per cent de les seves rendes anuals als seus
fins associatius. La resta de les rendes anuals es destinen a incrementar la dotació patrimonial.
Es regeix per aquests Estatuts i en tot allò que no hi sigui regulat per les disposicions legals que
escaiguin. Ha de garantir els principis democràtics i representatius i ha d’evitar i prohibir qualsevol tipus
de discriminació.
Per tal de facilitar la formació humana integral, el Club Natació Sabadell té en funcionament des de
l’any 1962, dins les pròpies instal·lacions l’anomenada Escola Santa Clara, escola autoritzada
administrativament a la qual assisteixen els esportistes que complementen l’activitat escolar amb la
pràctica esportiva.

L’escut del Club Natació Sabadell és el següent:

Descripció: dos cercles concèntrics on apareix el nom CLUB NATACIÓ SABADELL i al cercle central
apareix el cap d’un nedador amb casc. Tot en color blau sobre fons blanc. L’escut del Club consta
registrat com a marca a l’Oficina Española de Patentes y Marcas, amb el número 2.408.779 i amb
data 05/12/2001, Va estar creat per l’artista Sabadellenc, Sr. Antoni Vila Arrufat l’any 1918, havent
estat modificat al llarg dels anys.

Article 2.-

El Club Natació Sabadell practica com a principal modalitat esportiva la natació i s’afilia a
la Federació Catalana de Natació, i li ha de donar trasllat d’aquests Estatuts una vegada
obtinguin l’aprovació per part de l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.
El Club Natació Sabadell, l’àmbit del qual és nacional sens perjudici de l’àmbit d’actuació
per raó del seu nivell esportiu, practica a més les modalitats esportives que acordi la Junta
Directiva. Amb aquesta finalitat pot crear o dissoldre les seccions esportives corresponents,
tot tenint present que si l’esport que es practica en aquestes seccions es fa amb caràcter
federat, el Club s’ha d’afiliar a la federació esportiva catalana que correspongui.
Actualment, les seccions esportives del Club Natació Sabadell són les següents: Natació,
Waterpolo, Natació sincronitzada, Atletisme, Basquetbol, Esquaix, Frontennis, Futbol sala,
Gimnàstica, Pàdel, Petanca, Tennis, Tennis taula, Triatló i Voleibol i Aikido
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El Club Natació Sabadell té en funcionament les seccions de les activitats següents: futbet i
natació màster.
Les activitats del Club Natació Sabadell no estaran restringides exclusivament a beneficiar els seus
socis, sinó que estan obertes a qualsevol altre possible beneficiari que reuneixi les condicions i els
caràcters exigits per l’índole dels seus propis fins.

En el Club hi podran col·laborar persones en règim de voluntariat. A tal efecte, l’entitat
portarà un llibre o un Registre de col·laboradors en règim de voluntariat, on constarà una
relació actualitzada dels voluntaris, una descripció mínima de la tasca que fan i llur
capacitació específica, si en tenen.
Article 3.El Club Natació Sabadell se sotmet al règim del pressupost i del patrimoni amb les limitacions següents:
a) No pot dedicar els seus béns a finalitats industrials, comercials, professionals o de servei, ni
tampoc exercir activitats del mateix caràcter amb l’objecte de repartir els beneficis entre els
socis
b) Pot promoure manifestacions de caràcter fisicoesportiu dirigides al públic en general, però ha
d’aplicar els beneficis obtinguts al desenvolupament de les activitats físiques i esportives dels
associats.
Article 4.El Club Natació Sabadell té la seu social a Sabadell, al carrer dels Montcada número 2. En cas de
variació s’ha de comunicar al Registre d’entitats esportives de la Secretaria General de l’Esport.
El Club Natació Sabadell posseeix el patrimoni següent:
a) En propietat, una porció de terreny edificat, situada en aquesta ciutat, amb les cares dels
carrers dels Montcada, Balmes, Cardona i Covadonga. El terreny forma una figura irregular i té
una superfície de sis mil dos-cents quaranta-dos metres amb setanta-tres decímetres quadrats,
equivalents a cent seixanta-cinc mil dos-cents trenta-sis pams amb vuitanta-quatre centèsimes
de pam també quadrats. Limita per la façana, cara nord, amb una línia de noranta metres,
amb el carrer dels Montcada; per la dreta, de l’oest estant, amb una línia de cent metres, amb
el carrer Balmes; per l’esquerra est, amb una línia de quaranta-quatre metres, amb el carrer
Covadonga; i amb unes altres dues línies, una de trenta-dos metres i una altra de setze metres,
amb la finca d’en Rafael Llobet i Sabater; i pel fons, la part sud, amb una línia de trenta-cinc
metres, limita amb el carrer Cardona i és inscrita al tom 1.127, llibre 431, foli 204, finca 13.277.
b) En propietat, una casa situada en el districte de Can Feu d’aquesta ciutat, senyalada amb el
número dos de la Plaça Mèdici. Té planta baixa i pis, amb un pati al darrera i es troba inscrita
al tom 1.132, foli 70, finca 2.548.
c) En propietat, el terreny següent:
“Peça de terra situada al terme municipal de Sabadell, dins l’àmbit del sector de sòl
urbanitzable no programat Can Llong de 37.570’11 m2 de superfície. Limita en els seus
termenals nord, est i oest amb la finca de la qual se segrega i al sud amb torrent d’Abelardo,
Francisco Torán Boné i F. de P. Borguñó Torras “. Sobre aquest terreny existeix un conjunt
d´edificacions esportives i l´anomenada Escola Santa Clara i es troba inscrita al tom 1131, foli
163, finca 58786.
d) En propietat dues naus veïnes situades en aquesta Ciutat entre els carrers Covadonga, dels
Montcada i dels Comtes, amb una superfície de (3.268m2) de planta i 600 m2 de soterrani, i
inscrites al Registre de la Propietat núm. dos de Sabadell, tom 2925 llibre 992 foli 55, finca
número 11.836-N.
e) En propietat, una porció de terreny amb una edificació, denominat “ Mas Verges “, situat en
aquesta ciutat, amb les cares als carrers dels Montcada, Covadonga i Bonavista. El terreny
forma una figura de pentàgon trapezoïdal i té una superfície entre edificable i viable de cinc
mil quatre-cents cinquanta metres amb seixanta-tres decímetres i quaranta centímetres
quadrats, dels que quatre mil quatre-cents trenta metres, quaranta-vuit decímetres i quaranta
centímetres són edificables i la resta viables. Limita per la façana, cara nord, amb una línia de
vuitanta-sis metres i noranta centímetres, amb l’eix del carrer dels Montcada; per la dreta, de
l’oest estant, amb una línia de seixanta-set metres amb l’eix del carrer Covadonga; per
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l’esquerra est, amb una línia de cinquanta-nou metres, amb l’eix del carrer Bonavista; i pel
fons, la part sud, amb una línia de quaranta-un metres, limita amb una finca de Sebastián
Balaguer, i amb altra línia de tretze metres amb una altra de José Balaguer i amb una tercera
de trenta-un metres amb altra del citat Sebastián Balaguer; i inscrita al Registre de la Propietat
2 de Sabadell, al Tom 2925, llibre 992, foli 61, finca 11.418-N, inscripció Onzena. La construcció
té una superfície de 1.561 m2.

T Í T O L II
DELS SOCIS

Article 5.El nombre de socis és il•limitat, amb reserva del dret d’admissió. No obstant, la Junta Directiva pot
suspendre l’entrada de nous socis quan per raó de capacitat de les instal·lacions o bé per altres
motius, resultin inadequats els serveis prestats als socis.
La Junta Directiva pot exigir, en els casos en què ho cregui oportú, una revisió mèdica a qualssevol dels
sol·licitants o dels socis i pot desestimar la sol•licitud d’admissió o bé privar de l’ús de les instal·lacions i
serveis del Club, atès el resultat o bé per causa de negar-s’hi.
Els socis poden ser numeraris i de mèrit. Els socis numeraris poden ser:
a) numeraris ordinaris
b) del Consell d’Honor o consellers
c) consellers preferents

Article 6.Són socis numeraris totes les persones físiques que, admeses com a tals, estan al corrent de les seves
obligacions de pagament.
Son socis de mèrit les persones a les quals l’Assemblea General nomeni com a tals, a proposta de la
Junta Directiva, com a honrosa distinció per alguna actuació rellevant. S’ha de posar especial atenció
a distingir d’aquesta manera els esportistes que aconsegueixin actuacions d’alt nivell.
Són consellers del Consell d’Honor els socis numeraris mes grans de quaranta anys que portin vint-i-cinc
anys d’antiguitat ininterrompuda.
Són consellers preferents els socis numeraris que, formant part del Consell d’Honor compleixin seixanta
anys d’edat.

Article 7.1.

Els socis numeraris tenen els drets següents:
a) Contribuir al compliment de les finalitats específiques del Club.
b) Exigir al Club que s’ajusti a la legislació vigent i a allò previst en els aquests Estatuts.
c) Separar-se lliurement del Club.
d) Conèixer les activitats del Club i examinar-ne la documentació sempre que s’hagi fet una
petició raonada i per escrit a la Junta Directiva i que la Junta ho autoritzi.
e) Exposar lliurement les seves opinions en el si del Club.
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f)

Ser electors i elegibles per als càrrecs de representació i de govern sempre que siguin majors
d’edat, tinguin plena capacitat d’obrar, una antiguitat mínima ininterrompuda d’un any a
l’entitat i no tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria de les
eleccions.

g) Utilitzar les instal·lacions i serveis del Club d’acord amb les disposicions aplicables.

2.

h)

Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives, culturals o de qualsevol altra mena
que el Club tingui establertes o organitzi a favor dels socis, d’acord amb les disposicions
aplicables.

i)

Ésser informats de la identitat dels altres soci, del nombre d’altes i baixes i de l'estat de
comptes, per a la qual cosa poden consultar els llibres del Club

j)

Obtenir un exemplar dels estatuts vigents i dels reglaments de règim intern.

Són obligacions dels socis numeraris:
a) Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques del Club mitjançant les quotes socials
ordinàries o extraordinàries que acordin vàlidament els òrgans de representació i de govern.
b) Contribuir a la convivència social basada en el respecte i la igualtat de drets entre els socis.
c) Complir, pel bon govern i funcionament del Club, les disposicions que acordi l’Assemblea
General i la Junta Directiva.
d) Respectar els aquests Estatuts i les normes de funcionament del Club de conformitat amb la
legislació vigent i els acords de l´’Assemblea General i la Junta Directiva.
e) Facilitar un domicili als efectes de rebre les comunicacions del Club i notificar-ne els canvis.

Article 8.Per ser admès com a soci numerari, en qualsevol de les categories, serà necessari:
a) Fer la sol•licitud per escrit i dirigida a la Junta Directiva, en la qual figurin el desig de pertànyer
a l’entitat, les dades personals i la declaració expressa que l’interessat es compromet a complir
les obligacions que imposa la legislació específica aplicable al Club, i també els Estatuts, el
Reglament de règim interior i els acords adoptats vàlidament pels òrgans de govern. Aquesta
sol•licitud ha d’anar avalada per dos socis majors d’edat que tinguin una antiguitat mínima
d’un any.
b) Satisfer les quotes ordinàries i les quantitats que s’estableixin o siguin aprovades per l’Assemblea
General de l´entitat en concepte d’entrada, ajuda a fons perdut o qualsevol altre.
En cas de denegar-se l’admissió s’ha de comunicar a l’interessat, explicant-li els motius i retornant la
quantitat total cobrada. Contra aquest acord, es pot recórrer dins del termini de quinze dies hàbils
davant la Junta Directiva.

Article 9.La condició de soci numerari es perd:
a) Per defunció.
b) Per sol·licitud de baixa lliurement expressada pel soci i de la qual en quedi constància
fefaentment.
c) Per manca de pagament de les quotes socials durant tres mesos, prèvia notificació fefaent
comunicada a l’interessat.
d) Per acord de la Junta Directiva, fonamentat en una falta de caràcter molt greu prèvia la
incoació del expedient disciplinari corresponent.
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Article 10.En cas d’incompliment de les obligacions de soci, la Junta Directiva pot acordar, amb caràcter
temporal, la suspensió dels drets de soci prèvia notificació a l’interessat i la incoació del expedient
sancionador corresponent. Els drets de soci es recuperen quan es restableix el compliment de les
obligacions.
El reingrés d’exsocis s’ajusta a les normes següents:
1.

Amb una carència de dos anys i la liquidació del deute pendent, es procedeix al tràmit d’admissió
com a nou soci.

2.

En el cas d’exsoci per baixa voluntària, es pot reingressar amb efecte immediat i conservant
l’antiguitat, pagant totes les quotes socials generades durant el període transcorregut.

Article 10 bis.1. Els usuaris són aquelles persones físiques i equips que sol·liciten gaudir dels serveis que pugui
prestar el Club, sense tindre la condició de socis.
2. Els usuaris podran utilitzar en les condicions que en tot moment fixi la Junta Directiva les
instal·lacions i serveis del Club.
3. La Junta Directiva podrà admetre amb les condicions que s’estableixin a persones físiques i equips
perquè puguin gaudir de les instal·lacions esportives, en horaris i espais prèviament acordats amb el
pagament d’una quota fixada.
4. Els usuaris han de respectar les normes d’us del Club.

T Í T O L III
ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ I DE GOVERN

Article 11.Els òrgans de representació i de govern del Club Natació Sabadell són l’Assemblea General i la Junta
Directiva.

Article 12.1.

L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern del Club i està integrada pels socis numeraris
que hagin estat elegits com a compromissaris.

2.

Per formar part de l’Assemblea General com a compromissari, els socis numeraris han de reunir les
condicions següents:
a) Ser majors d’edat .
b) Tenir una antiguitat ininterrompuda mínima a l’entitat d’un any.
c) Tenir plena capacitat d’obrar.
d) No tenir suspesos els drets de soci en el moment de la convocatòria de l’Assemblea
General.
e) Haver estat designat compromissari component de l’Assemblea General.
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3.

El dret i l’obligació dels compromissaris a participar a les assemblees és personal i no delegable. Els
compromissaris a l’efecte de participar en les reunions assembleàries hauran d’acreditar la seva
personalitat mitjançant la presentació la presentació del document públic d’acreditació de la
personalitat.

4.

L’Assemblea General està integrada pels socis compromissaris següents:
a) El nombre de socis compromissaris que resulti de multiplicar el total de socis per 0’015 i
afegir-n’hi 850, amb exclusió de les fraccions no enteres.
b) El nombre de socis més antics que resulti de multiplicar per 0’006 el total de socis del Club,
amb exclusió de les fraccions no enteres.
c) Els socis integrants de la Junta Directiva amb el mandat vigent en el moment en què se
celebri l’Assemblea.
d) Tots els socis que hagin estat presidents en mandats anteriors.
e) Els presidents de les seccions esportives, el president del Consell d’Honor els socis de mèrit i
d’altres socis que, havent significat el seu interès a ser-ho, no superin en conjunt el quinze
per cent dels compromissaris escollits segons els apartats anteriors. Per evitar possibles
conflictes d’interessos, se n’exceptuen els socis que mantinguin relacions laborals o
professionals amb el Club.

5.

El nombre de socis del Club als efectes d’allò que estableixen els apartats a) i b) del paràgraf
anterior, ha de ser l’existent l’últim dia de l’exercici anterior a la convocatòria.

6.

El procediment de designació per sorteig dels compromissaris s’ajusta a les normes següents:
a) El mandat i la representació dels esmentats compromissaris és per quatre exercicis i aquest
mandat ha de coincidir amb el començament i l’acabament dels exercicis naturals.
b) El sorteig per a l’elecció dels compromissaris el mandat dels quals s’iniciï en l’exercici
següent, s’ha de fer dins l’exercici corrent per acord de la Junta Directiva.
c) La Junta Directiva ha de fer pública la celebració del sorteig, mitjançant l’anunci de la
convocatòria en un diari d’àmplia difusió a Sabadell i al tauler d’anuncis de l’entitat.
d) Fins dos dies abans del sorteig i durant un termini de deu dies naturals, les llistes dels socis
que tinguin dret a participar-hi ha d’estar a disposició dels socis a la Secretaria del Club.
Totes les reclamacions que es presentin contra les llistes han de ser resoltes per la Junta
Directiva, i es pot interposar recurs contra les seves resolucions davant el Comitè
d’Apel·lació de la Federació Catalana de Natació.
e) L’acte del sorteig ha de ser públic per als socis i intervingut per un notari que ha de donar
fe dels resultats i n’ha de lliurar testimoni.
f)

El Club ha de fer pública la relació dels socis elegits, i ha de comunicar individualment la
designació com a compromissari.

Article 13.Les assemblees generals poden ser ordinàries o extraordinàries.
Les assemblees generals, tant les ordinàries com les extraordinàries, queden vàlidament constituïdes en
primera convocatòria, quan hi assisteixin la meitat dels compromissaris.
La segona i última convocatòria, queda vàlidament constituïda qualsevol que sigui el nombre de
membres compromissaris assistents presents. Entre la primera i la segona convocatòria hauran de
transcórrer trenta minuts.
Les convocatòries s’han de fer mitjançant l’anunci en un diari d’àmplia difusió a Sabadell, al tauler
d’anuncis de l’entitat i per notificació als compromissaris.
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Article 14.1.

Les assemblees generals, tant les ordinàries com les extraordinàries, es convoquen per acord de la
Junta Directiva, a iniciativa pròpia o bé per la petició com a mínim del 10% dels socis del Club o
del 30% dels socis compromissaris. En aquest últim supòsit, cal que el tema proposat per a la seva
deliberació no es refereixi a una qüestió ja tractada i resolta per l’òrgan assembleari en els últims sis
mesos anteriors a la data de la sol•licitud.
L'Assemblea General, en cas de ser una reunió a instàncies dels socis, s'ha de fer en el termini
màxim de trenta dies a comptar de la sol•licitud.
L'òrgan de govern ha de convocar l'Assemblea General, almenys amb quinze dies naturals i un
màxim de seixanta dies també naturals abans de la data prevista per a la reunió, per mitjà d'un
escrit adreçat al domicili de cada soci compromissari, o per altres mitjans, inclosos els telemàtics o
per la publicació en un diari d’àmplia difusió a Sabadell.
Un nombre de socis que representi almenys el 5% dels vots socials o un 15% dels socis
compromissaris, pot sol•licitar a la Junta Directiva la inclusió d’'un assumpte o mes en l'ordre del
dia de l'Assemblea General. Si aquesta ja ha estat convocada, la sol•licitud s'ha de formular en el
primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data prevista per a la
reunió, a fi que es pugui informar tots els socis de l'ampliació de l'ordre del dia.

2.

L'Assemblea General no pot adoptar acords sobre assumptes que no constin a l’ordre del dia,
llevat que s'hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria
d'una nova Assemblea General.
Les convocatòries han d’indicar la data, l’hora, el lloc de celebració i l’ordre del dia. Quan
l’Assemblea es convoqui per iniciativa dels socis compromissaris, a l’ordre del dia hi ha de constar
la matèria o les matèries o qüestions proposades pels socis compromissaris que l’han convocada a
més de les que acordi la Junta Directiva.
La informació sobre les matèries objecte de l’Assemblea s’ha de posar a disposició dels socis
compromissaris a la Secretaria del Club durant els quinze dies naturals anteriors a la seva
celebració.

3.

L’Assemblea General es reuneix amb caràcter ordinari una vegada a l’any, i, com a màxim, dins la
primera quinzena del mes de desembre següent a la finalització de l’exercici, per tractar les
qüestions següents:
a)
Lectura dels acords presos a l´Assemblea anterior i aprovació, si escau, de l’esborrany
de l’acta de l’esmentada Assemblea.
b)

Memòria de les activitats de l’exercici vençut.

c)
Presentació dels comptes anuals: balanç, compte de resultats i liquidació del
pressupost per a la seva aprovació, si escau.
d)
Estudi i aprovació, si escau, del pressupost per a l’exercici econòmic corrent, així com
de les inversions previstes per al normal desenvolupament de l’activitat social.
e)
Prendre en consideració i aprovar, si escau, els projectes i les propostes de la Junta
Directiva, que s’han de fer constar en l’ordre del dia.
f)
Estudi i aprovació, si escau, de les proposicions que formulin els socis numeraris de
conformitat amb el que es preveu en l’article 14.1
g)

Règim disciplinari.

h)

Precs i preguntes.

Si en l'Assemblea General es pretén tractar l'exercici de l'acció de responsabilitat contra
membres de la Junta Directiva o la separació d'aquests membres de llurs càrrecs, s'ha de
convocar en el mateix acte una sessió extraordinària de l'Assemblea General amb aquest punt
com a únic punt de l'ordre del dia.
4.

Són competències de l’Assemblea General Extraordinària i requereixen una proposta específica
prèvia, que consti en l’ordre del dia, i aprovació per majoria dels presents, les qüestions següents:
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a)

Establiment de quotes extraordinàries o derrames.

b)
Fixació de la quantia de les quotes ordinàries i/o d’entrada, llevat que la modificació
tingui únicament per finalitat restablir-ne el valor segons es fixa en l’article 15.3.e.
5.

Els acords de l’Assemblea General s’han de prendre per majoria dels presents en el moment de la
votació, excepte en les matèries en què sigui precisa una majoria qualificada.
Requereixen una proposta específica prèvia que consti en l’ordre del dia i una majoria qualificada
de les dues terceres parts dels compromissaris assistents, les qüestions següents:
a)

La modificació dels Estatuts.

b)
La compra de béns immobles i/o el manlleu de diners quan l’import total sobrepassi el
deu per cent del pressupost dels ingressos.
c)

La venda i el gravamen de béns immobles i també l’emissió de títols de deute.

d)
L’adquisició i venda de béns mobles el valor dels quals excedeixi del 20% del
pressupost anual de l’exercici.
e)

Les propostes de segregació, de fusió i d´absorció per altres associacions o clubs.

f)
L’acord de dissolució del Club, sempre que la majoria de les dues terceres parts
representi la majoria del 51% dels socis compromissaris amb dret a vot.
g)
La votació per a l'adopció d'acords ha d'ésser secreta si ho sol•liciten, almenys, el 10%
dels socis presents o representats en la reunió.
6.

L’esborrany de l’acta de l’Assemblea es pot aprovar en l’Assemblea mateixa o en la següent que
se celebri, o bé el poden aprovar dos interventors que ha de designar l’Assemblea, els quals han
de signar l’acta juntament amb el president i secretari.

Article 15.1.

La Junta Directiva és l’òrgan col•legiat de govern, en representació i administració del Club, en el
qual concorren totes les competències no atribuïdes especialment a l’Assemblea General.

2.

La Junta Directiva està formada per un nombre de membres no inferior a cinc ni tampoc superior a
vint-i-un, és regida pel president i té necessàriament un secretari i un tresorer.

3.

A la Junta Directiva li corresponen, a títol enunciatiu i no limitatiu, les atribucions següents:
a)
Mantenir l’ordre i la disciplina en la societat, així com en les competicions que s’hi
organitzin.
b)
i

Convocar, mitjançant el seu president, l’Assemblea General quan ho cregui oportú, bo
complint i fent complir els acords i les decisions que s’han establert.

c)

Convocar eleccions per proveir els càrrecs de la Junta Directiva.

d)

Assenyalar les condicions i la forma d’admissió de nous socis.

e)
Actualitzar anualment les quotes ordinàries i d’entrada segons l’índex de preus de
consum de Catalunya o el 0% en cas que l’índex sigui negatiu.
f)
les

Redactar o reformar els Reglaments de règim interior i, alhora, fixar les normes d’ús de
instal•lacions i les tarifes corresponents.

g)
Nomenar les persones que han de dirigir les diferents seccions i comissions, així com
organitzar les activitats del Club.
h)

Constituir i dissoldre seccions esportives tenint en compte la demanda social.

i)

Formular els comptes anuals, redactar la memòria d´activitats i establir el pressupost.

j)

Contractar el personal al servei del Club.

k)
Protegir i defensar la imatge i els interessos del Club com a entitat i, també, com a
col•lectiu de persones associades.
l)

Governar, gestionar i administrar l’entitat per a la consecució de la seva finalitat.
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Article 16.1.

La Junta Directiva és convocada pel seu president, com a mínim, amb dos dies d’antelació a la
data de la seva celebració.
També ha de ser convocada si ho demanen un terç dels seus membres. En aquest cas es reuneix
dins dels set dies següents a la seva petició.
En tot cas, cal fer constar els punts de l’ordre del dia a la convocatòria.

2.

La Junta Directiva queda vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi concorrin
almenys la meitat dels seus membres.

3.

La Junta Directiva també queda vàlidament constituïda, sense necessitat de convocatòria, quan
hi assisteixin tots els seus membres.

4.

En tots els casos és preceptiva l’assistència del president i del secretari o dels que els han de
substituir.

5.

Els membres integrants de la Junta Directiva exerceixen els seus càrrecs gratuïtament.

6.

L’aprovació de qualsevol assumpte sotmès a debat exigeix el vot favorable de la majoria simple
dels membres presents.
En cas de votacions amb resultat d’empat, s’ha d’efectuar una altra votació, i, si persisteix l’empat,
decideix el vot de qualitat del president.

7.

Els membres de la Junta Directiva poden exigir que consti a l’acta el vot en contra que puguin
emetre i la seva explicació en forma succinta.

8.

L’assistència a la Junta Directiva no és delegable, i és obligatòria. La manca d’assistència sense
justificació durant cinc reunions consecutives o deu alternes en el termini d’un any significa la
renúncia al càrrec, i cal obrir l’expedient corresponent.

9.

Els membres de la Junta Directiva del Club queden sotmesos al deure de secret i confidencialitat
respecte de les deliberacions i debats en què prenguin part en l’exercici de les seves funcions com
a tals. L’incompliment d’aquest deure comporta les responsabilitats disciplinàries previstes en el
Reglament de règim interior.

10. L´anterior deure de secret i confidencialitat afecta també la persona que, en representació del
Consell d’Honor, assisteix a les reunions de la Junta Directiva del Club. En cas d’incompliment, la
Junta Directiva pot indicar al Consell d’Honor el relleu de la persona esmentada. Aquest deure
s’estén també a la Junta del Consell d’Honor en els casos en què d’acord amb l’article 62 dels
Estatuts se li demani dictamen amb caràcter reservat.

Article 17.1.

El president de la Junta Directiva té, a títol enunciatiu i no limitatiu, les funcions següents:
a)

Representar legalment el Club.

b)

Executar els acords de l’Assemblea i la Junta Directiva.

c)

Distribuir els càrrecs i les tasques de la Junta Directiva.

d)
les

Decidir en cas d’empat en qualsevol votació de la Junta Directiva, però no en el si de
assemblees generals.

e)
Adoptar provisionalment les resolucions que no puguin ser demorades. Aquestes
resolucions, per a la seva validesa, han de ser ratificades en la reunió següent de la Junta
Directiva.
f)

Ordenar la gestió i la marxa econòmica del Club.

g)

Atorgar les delegacions i els apoderaments que consideri oportuns.
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h)

2.

Presidir l’Assemblea amb les atribucions a títol enunciatiu següents:
1)

Presidir els debats, concedint o retirant l’ús de la paraula als assistents.

2)

Decidir posar a votació els assumptes en discussió a partir del moment en què s’hi
hagin pronunciat tres socis a favor i tres en contra.

3)

Limitar el temps de les intervencions.

4)

Suspendre l’ús de la paraula, amonestar i, en cas greu, expulsar de l’Assemblea els
socis que es comportin sense respecte envers la mesa o els altres socis.

5)

Ordenar que es retirin de l’Assemblea les persones que no estiguin legitimades per
assistir-hi.

6)

Suspendre l’Assemblea per un temps determinat o definitivament fins a una nova
convocatòria.

Els vicepresidents tenen les funcions següents:
a)
Substituir per torn el president en totes les seves funcions quan per delegació o per
malaltia, absència, incompatibilitat o qualsevol altra causa, es faci necessari.
b)

3.

Portar a terme les funcions socials que el president encomani.

El secretari té les funcions següents:
a)

Redactar la memòria anual de totes les activitats.

b)

Actuar com a secretari de l’Assemblea General i de la Junta Directiva redactant els
corresponents esborranys de les actes.

c)
Despatxar els assumptes de tràmit i preparar els que requereixin ser discutits a la Junta
Directiva.
d)

Tenir cura de l’arxiu de la documentació.

e)
Signar la correspondència oficial -exceptuant la que correspon al president o al
tresorer- i els acords del Llibre d’actes.

4.

f)

Tenir cura del llibre de Registre de socis i de juntes directives.

g)

Expedir certificacions i d’altres documents de Secretaria amb el vistiplau del president.

El tresorer té les funcions següents:
a)

Controlar els moviments del numerari i autoritzar els pagaments.

b)
Organitzar i verificar la comptabilitat i presentar els balanços mensuals a la Junta
Directiva.
c)
Disposar, durant els dos primers mesos de cada exercici, dels comptes anuals de
l’exercici precedent. Els comptes anuals comprenen el balanç, el compte de resultats, l’estat
de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria.
d)

També li correspon l’estudi i proposta del nou pressupost.

Article 18.L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per un període de sis anys. La renovació dels
càrrecs ha de ser total.
Tots els càrrecs de la Junta Directiva són reelegibles per períodes de sis anys, sense limitació en el
nombre de períodes, amb l’excepció del càrrec de president que no ho pot ser més enllà de dos
mandats consecutius.
El president sortint que hagi exhaurit dos mandats consecutius, no pot tornar a assumir la presidència
en cap moment del nou mandat estatutari.

10

Article 19.- Procediment electoral.Els càrrecs de la Junta Directiva són proveïts mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre els socis
numeraris amb dret a vot.
1.

El procediment electoral té les fases següents:
a) Convocatòria de les eleccions i constitució de la Junta Electoral i de la mesa electoral i
aprovació del cens electoral.
b) Presentació i proclamació de les candidatures.
c) Realització de l’elecció, escrutini i proclamació dels guanyadors.

Entre el dia de la convocatòria de les eleccions i el dia de la celebració ha de transcórrer un
mínim de trenta dies hàbils i un màxim de seixanta.
2.

La convocatòria de les eleccions correspon a la Junta Directiva o, si escau, a la Comissió Gestora
que s’hagi constituït.
La convocatòria de les eleccions per finalització natural del mandat s’ha de fer dins dels darrers sis
mesos de la seva vigència, i sempre amb l’antelació necessària perquè l’elecció es faci abans que
es clogui el mandat, sense que pugui coincidir amb la celebració d’una Assemblea General.
La Junta Directiva ha de fer pública la convocatòria de les eleccions mitjançant l’anunci en un
diari d’àmplia difusió a Sabadell i al tauler d’anuncis del Club. Igualment s’ha de comunicar a la
Federació Catalana de Natació.
La convocatòria que anunciï les eleccions ha d’informar dels aspectes següents:
a) Nombre de llocs que cal proveir.
b) Dia i lloc per al sorteig de la Junta Electoral i de la mesa electoral.
c) Condicions per ser elector i candidat.
d) Terminis d’exposició del cens electoral i reclamacions.
e) Termini per a la presentació de candidatures.
f)

Dia i lloc de les eleccions i temps d’obertura del col•legi electoral per exercir el dret al vot.

g) Forma d’acreditació dels electors, que com a mínim serà la presentació del document públic
d’acreditació de la personalitat.

Article 20.1.

En l’acord de convocatòria de les eleccions, la Junta Directiva determinarà el sorteig per a la
designació dels components de la Junta Electoral i de la mesa electoral.

2.

Els components de la Junta Electoral i de la mesa electoral són elegits per sorteig d’entre tots els
socis electors. Aquest sorteig és públic per als socis del Club i hi ha d’assistir un notari que en doni
fe.

3.

S’han d’elegir tres socis com a membres de la Junta Electoral, i el mateix nombre de suplents.
D’igual forma, s’han d’elegir tres socis més com a membres de la mesa electoral, i el mateix
nombre de suplents.

4.

El càrrec de membre de la Junta Electoral i de la mesa electoral són obligatoris i incompatibles
amb la condició de candidat o de familiar de candidat, tant per afinitat com per consanguinitat
fins a un màxim de tercer grau. Si es produeix aquesta incompatibilitat o concorre en la persona
designada alguna circumstància plenament justificativa de la impossibilitat d’exercir el càrrec,
haurà de ser substituït pels suplents elegits.
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5.

Les vacants que es produeixin han de ser cobertes per les persones que designi la Junta Directiva,
prèvia consulta de la Junta del Consell d´Honor.

Article 21.1.

Dins dels dos dies següents a la seva elecció, els components de la Junta Electoral i de la mesa
electoral prenen possessió del càrrec i la constitueixen formalment. A l’acte de constitució
elegeixen el president. Actua com a secretari de la Junta Electoral, amb veu però sense vot, la
persona que sigui secretari del Club, que ha de redactar l´acta de totes les reunions i els acords
que prengui la Junta Electoral, amb el vistiplau del president.
La Junta Electoral així constituïda ha de mantenir el seu mandat i les funcions fins a l’acabament
del procés electoral.

2.

3.

Les funcions de la Junta Electoral són les següents:
1)

Garantir els principis de publicitat, igualtat d´oportunitats, de llibertat, de no discriminació i
de secret de vot durant tot el període electoral.

2)

Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis respecte al cens i les llistes
electorals.

3)

Decidir l’admissió o el refús de les candidatures i la seva proclamació.

4)

Decidir, a instància de qualsevol soci o candidat, o per iniciativa pròpia, sobre qualsevol
incident que sorgeixi en el curs del procés electoral que pugui constituir una infracció o
desviació de la normativa electoral o pugui afectar els principis de publicitat, d’igualtat
d’oportunitats, de llibertat, de no discriminació i de secret de vot, que han de ser presents
en tot el procés electoral.

5)

Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis o candidats en qualsevol fase
del procés electoral.

6)

Publicar els resultats de les eleccions juntament amb la mesa electoral i portar a terme les
comunicacions que escaiguin.

Totes les reclamacions davant la Junta Electoral han de fer-se en el termini màxim de tres dies des
que s’hagi produït el fet objecte d’impugnació, i la resolució de la Junta Electoral, que és
executiva, s’ha de dictar dins dels tres dies següents.
Contra els acords de la Junta Electoral es pot interposar recurs, davant el Comitè d’Apel•lació de
la Federació Catalana de Natació, en el termini dels tres dies següents a la data de publicació de
l’acord impugnat.

4.

Les funcions de la mesa electoral són les següents:
a) Presidir i controlar l’acte de les votacions amb l´objectiu de facilitar l’exercici del dret de vot i
vetllar per la puresa màxima del procés. A aquests efectes disposa el nombres d’urnes que cal
instal•lar, reparteix els censos entre les diferents urnes, nomena les persones que, per delegació de
la mesa, són necessàries per dur a terme les votacions i l’escrutini i, en general, pren totes les
mesures necessàries per al bon funcionament de les votacions.
b) Autoritzar els interventors que han de nomenar els candidats i lliurar les acreditacions a totes les
persones que participin en l´organització de les eleccions.
c) Controlar la identificació de tots els electors i la comprovar-ne la condició.
d) Controlar l’emissió de vot i el dipòsit de les paperetes a les urnes.
e) Fer l’escrutini i el recompte dels resultats finals.
f) Resoldre amb immediatesa tots els incidents, les consultes i els problemes que sorgeixin en
l’acte de la votació.
g) Redactar l’acta del procés de votació, amb especificació del nombre de vots vàlids i vots nuls,
els resultats de les votacions, la descripció de qualsevol incidència, els acords presos per la mesa i
les manifestacions que vulguin fer els candidats o els seus interventors.
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h) Publicar els resultats de les eleccions, juntament amb la Junta Electoral.

Article 22.1.

Des de l’endemà de la constitució de la Junta Electoral s’ha d’exposar o tenir a disposició dels
socis durant un temps no inferior a cinc dies naturals ni superior a deu, les llistes dels socis que
tinguin dret a ser electors.

2.

Les reclamacions dels socis per les omissions, rectificacions o inclusions indegudes de socis al cens
s’hauran de fer per escrit, adreçades a la Junta Electoral, dins del període d’exposició de les llistes.
Contra els acords de la Junta Electoral es poden interposar els recursos que preveu l’article 21.3.

3.

Dins dels tres dies naturals següents a la finalització del termini d’exposició del cens electoral, la
Junta Electoral ha d’aprovar la llista definitiva dels socis electors i elegibles. Aquesta llista no es pot
modificar en la resta del procés electoral. El cens definitiu l’ha de validar la Junta Electoral amb la
seva signatura i ha de romandre sota la seva custòdia.

Article 23.1.

Des de l’endemà que la Junta Electoral aprovi el cens definitiu, i durant el període de quinze dies,
es poden presentar candidatures, adreçades a la Junta Electoral, que hauran d’anar signades pels
candidats i acompanyades de la fotocòpia del DNI.

2.

Les candidatures han de ser tancades i s’han de presentar per escrit. Les candidatures han
d’incloure els noms dels socis, encapçalades pel candidat a president.

3.

Les candidatures han de tenir el suport d’un nombre de socis numeraris no inferior al 50% del
nombre de compromissaris que integrin l’Assemblea General.

4.

El suport dels socis a una candidatura s’ha de fer per escrit, en butlletes o llistes i amb la
identificació suficient del soci proposant i de la seva signatura. Cada soci només pot donar suport
a una candidatura i ha de reunir les condicions que preveu l’article 7.1.f d’aquests Estatuts.

5.

Si un soci membre de la Junta Directiva es vol presentar com a candidat a les eleccions, ha de
presentar la dimissió i cessar en el càrrec abans que s’iniciï el termini de presentació de
candidatures.

6.

El Club ha de facilitar als candidats una única tramesa de forma gratuïta de les seves propostes
electorals al domicili dels socis que formin part del cens electoral. L’entitat s’ha d’encarregar de
dur a terme aquesta tasca. La Junta Directiva ha d’establir per a cada procés electoral les
condicions i els requisits de l´esmentada tramesa.

Article 24.1.

Dins dels tres dies següents a la finalització del termini per presentar candidatures, la Junta Electoral
ha de comprovar que en els candidats presentats i, si escau, en els socis que hi donen suport, hi
concorren les condicions per ser, respectivament, elegibles i electors, i que tots ells han complert
tots els tràmits establerts als Estatuts per aquesta fase del procés electoral.
A continuació, la Junta Electoral ha de proclamar les candidatures que poden participar a les
eleccions i refusar les que no tinguin els requisits necessaris. Aquestes decisions s’han de fer constar
a l’acta de la Junta Electoral i s’han de notificar per escrit als candidats que encapçalin cada
candidatura. Si l’acord de la Junta Electoral refusa una candidatura o algun candidat o candidats
que la integren, ha d’indicar-ne els motius. Una candidatura no pot ser invalidada perquè algun o
alguns dels seus components no gaudeixi de les condicions per ser elegible, llevat que la
invalidació afecti el president. No obstant, els components no elegibles s’han d’excloure de la
candidatura.
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2.

Dins dels dos dies següents a la proclamació de les candidatures, la Junta Electoral ha de trametre
una certificació de l’acta de proclamació a la Junta Directiva o, si escau, a la Comissió Gestora.

Article 25.Si només es presenta o resta vàlida una única candidatura, la Junta Electoral ha de procedir
directament a la proclamació dels seus components com a elegits per a la Junta Directiva.

Article 26.Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la Junta Electoral ho ha de
comunicar a la Junta Directiva o, si escau, a la Comissió Gestora, òrgan que ha de convocar noves
eleccions en un termini màxim de tres mesos.

Article 27.1.

La celebració de les eleccions es fixa per una data entre els set i els vint dies naturals següents a la
proclamació de les candidatures.

2.

Dins d’aquest període, els candidats podran fer els actes de promoció i propaganda de la seva
candidatura que creguin convenients. La Junta Electoral té competència per resoldre totes les
sol•licituds i reclamacions que es puguin presentar durant la campanya electoral per adoptar les
mesures que consideri necessàries per mantenir la igualtat d’oportunitats dels candidats, o per
impedir situacions abusives o incorrectes.

Article 28.El temps previst per a les votacions és d’un mínim de tres hores. Finalitzat el temps fixat per a la votació,
la mesa electoral regula la realització de l’escrutini i el recompte de vots i fa un resum final dels
resultats, que ha d’incloure el total dels votants, els vots vàlids que hagi obtingut cadascuna de les
candidatures i els vots nuls o en blanc. Tot això s’ha de reflectir a l’acta que ha d’estendre la mesa
electoral.

Article 29.1.

Correspon la proclamació de la candidatura elegida a la Junta Electoral conjuntament amb la
mesa electoral, immediatament després de finalitzar l’escrutini. L’acte és públic i hi poden assistir
els socis numeraris del Club.

2.

La candidatura que hagi obtingut la majoria de vots vàlids és proclamada guanyadora.
Si es produeix empat entre les dues o més candidatures que hagin obtingut més vots, s’han de
repetir les votacions al setè dia natural següent, al mateix lloc i hora, entre les candidatures
empatades.

3.

L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora s’haurà de comunicar mitjançant
certificació, dins dels tres dies següents a la Junta Directiva del Club o la Comissió Gestora, la
Federació Catalana de Natació i al Registre d’entitats esportives de la Generalitat.

4.

Contra l’acte de proclamació de la candidatura guanyadora es poden interposar els recursos que
es regulen a l’article 21.3 d’aquests Estatuts.
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Article 30.Els candidats elegits han de prendre possessió dels respectius càrrecs en el termini màxim de tres dies
feiners, a partir de la data de la proclamació de la candidatura, sense que aquesta circumstància
modifiqui l’acabament del mandat natural previst en aquests Estatuts.
L'acceptació del càrrec per al qual han estat escollits o nomenats els membres de Junta Directiva s'ha
d'inscriure al Registre d'Entitats.

Article 31.1.

El cessament dels components de la Junta Directiva es produeix per les causes següents:
a) Per l’acabament del mandat natural per al qual van ser elegits.
b) Per la pèrdua de la condició de soci del Club.
c) Per mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.
d) Per decisió disciplinària executiva que l’inhabiliti per ocupar algun càrrec dels òrgans de
representació i de govern del Club.
e) Per l’aprovació d’un vot de censura.
f) Per voluntat pròpia exposada per escrit adreçat a la Junta Directiva i acceptat per acord
formal.
g) Per la manca d’assistència sense justificació durant cinc reunions consecutives o deu alternes
en el termini d’un any, prèvia instrucció del corresponent expedient.

2.

En el supòsit de restar vacant el càrrec de president, exerceix les seves funcions el vicepresident. Si
n’hi ha més d’un, el de més grau, o si no hi ha relació, el més antic com a soci.

Article 32.1.

La suspensió del mandat dels membres de la Junta Directiva es produeix per les causes següents:
a) A sol•licitud de l’interessat, quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin i així ho aprovi la
Junta Directiva.
b) Per la suspensió de la condició de soci.
c) Per acord de la Junta Directiva, quan s’instrueixi un expedient disciplinari. Aquesta suspensió té
la mateixa durada que, el temps de la instrucció de l’expedient.
d) Per inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària.

2.

La redistribució dels càrrecs de la Junta Directiva en el supòsit de suspensió dels qui els exerceixen
és competència del president.

Article 33.En el supòsit que hi hagin vacants a la Junta Directiva pels motius que sigui, el president pot proveir –les
transitòriament. La designació o les designacions provisionals han d’ésser ratificades, perquè siguin
vàlides a la primera Assemblea que se celebri.

Article 34.1.

Si es produeix dimissió, renúncia o cessament dels components de la Junta Directiva de manera
simultània i generalitzada o qualsevol altra circumstància que deixi desemparada la funció
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directiva del Club, la Junta del Consell d’Honor, de manera immediata, s’ha de constituir en
Comissió Gestora, assumint les funcions directives del Club mentre no es proveeixin els càrrecs de la
Junta Directiva i en especial l’obligació de convocar eleccions en el termini de dos dies hàbils des
de la seva constitució com a Comissió Gestora, d’acord amb el procés electoral que es regula en
aquests Estatuts. En tot cas, l’esmentada Comissió Gestora s´ha de constituir:
a) Quan les vacants afectin més del 50% dels components de l’òrgan directiu, incloent-hi la del
president.
b) Quan les vacants afectin més del 75% dels membres directius, però no el president.
c) En qualsevol cas, sempre que la Junta Directiva resti constituïda per menys de cinc persones.
2.

S’exceptuen de l’anterior regulació els supòsits en els quals la dimissió es produeixi per la decisió
dels cessats de presentar-se com a candidats a un procés electoral convocat en el si de l’entitat.
En aquest cas, si un cop iniciat l’esmentat procés de sufragi resten a la Junta Directiva un mínim del
terç dels seus components, es manté amb aquests membres i amb plena capacitat durant el
període de transició del desenvolupament electoral, sense que s’hagin de proveir les vacants ni
nomenar la Comissió Gestora.

Article 35.- Vot de censura.1.

Perquè es pugui sol•licitar un vot de censura contra el president, la totalitat de la Junta o de
qualsevol dels seus membres, cal que ho demanin per escrit motivat, amb la signatura i els requisits
necessaris per a la identificació dels socis, un mínim del 15% dels membres de ple dret de
l’assemblea, que als efectes del vot de censura, seran tots aquells socis que siguin majors d’edat,
tinguin plena capacitat d’obrar, una antiguitat mínima ininterrompuda d’un any a l’entitat i no
tinguin suspesa la condició de soci en el moment de signar la sol·licitud.

2.

Un cop presentada la sol•licitud de vot de censura, s’ha de constituir, dins dels deu dies següents,
una mesa de cinc persones formada per dos membres de la Junta Directiva, designats per la
mateixa Junta Directiva, els dos primers socis signants de la sol•licitud i un delegat de la Federació
Catalana de Natació, que n’ha de ser el president. La mesa ha de fer les comprovacions
oportunes sobre el compliment dels requisits assenyalats en el paràgraf anterior, en el termini
màxim dels deu dies següents a la seva constitució.

3.

Un cop comprovada l’adequació de la sol•licitud, la Junta Directiva haurà de convocar l’acte de
la votació que s’ha de fer de forma autònoma i independent de l’Assemblea General, i en el
termini mínim de deu dies i màxim de vint hàbils.

4.

L’acte de la votació ha de ser controlat per la mesa, la qual ha de resoldre tots els incidents i les
reclamacions que es puguin produir, tenint en compte que els seus acords són immediatament
executius i sense que s’interrompi ni es pugui suspendre per aquesta causa la votació.
Un cop finalitzada la votació, la mesa disposa la realització de l’escrutini i el recompte dels vots en
la forma que prescriu l’article 30 d’aquests Estatuts. Contra la resolució final de la mesa es poden
interposar els recursos que preveu l’article 21.3 d’aquests Estatuts.

5.

El vot de censura només el pot acordar la majoria de dos terços del nombre de socis amb dret a
vot assistents a l’acte i sempre que en l'acte de la votació participi, com a mínim un 10% dels socis
de ple dret, i sempre amb un mínim de 2.000 votants. Un cop acordat el vot de censura, el
president, la Junta Directiva o els membres a qui afecti cessen automàticament.

6.

En el cas que no prosperi el vot de censura, no es pot plantejar de nou pels mateixos motius fins
transcorregut el termini d’un any comptat des de la celebració de l’Assemblea en la qual se’n va
acordar la denegació.

Article 36.1.

En el cas que el vot de censura afecti el president, ha d’exercir les seves funcions el vicepresident.
Si hi ha més d’un vicepresident, el de més grau, o si no hi ha relació el més antic com a soci.
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2.

Si el vot de censura afecta membres de Junta Directiva, però no al president, aquest ha d’acordar
la provisió transitòria dels càrrecs corresponents, una decisió que ha de ser ratificada per la primera
Assemblea General, llevat que el vot de censura comporti el cessament de membres directius en
els paràmetres previstos en l’article 34 d’aquests Estatuts, supòsit en el qual s’aplicarà el que preveu
l’article citat.

T Í T O L IV
RÈGIM DOCUMENTAL I COMPTABLE

Article 37.L´exercici anual a efectes fiscals i socials comença el dia 1 de setembre i finalitza el dia 31 d´agost.

Article 38.El règim documental del Club Natació Sabadell consta dels llibres següents: el Registre de
socis i de juntes directives; els Llibres d´actes de les reunions de l’Assemblea i de la Junta
Directiva, els Llibres de comptabilitat i el Llibre o registre de col·laboradors en règim de
voluntariat, on constarà una relació actualitzada dels voluntaris, una descripció mínima de la
tasca que fan i llur capacitació específica si en tenen.
Els llibres que s’han de legalitzar són els d’actes i els de comptabilitat, per qualssevol dels
mètodes legalment establerts

Article 39.Als registres de socis i de juntes directives hi han de constar nom i cognoms, domicili i DNI, juntament
amb el número d’ordre de soci. També s’hi han d’especificar els càrrecs directius concretant en
ambdós registres les dates d’alta i baixa i el motiu de la baixa.

Article 40.Als Llibres d’actes s’hi ha de consignar les reunions que celebri l’Assemblea General i la Junta Directiva,
amb constància de la data, l’ordre del dia, els assistents, els afers tractats i els acords presos. Les actes
de la Junta Directiva han de ser signades pel president i pel secretari, i les de l’Assemblea General han
de ser subscrites, a més a més, pels interventors designats amb aquest objecte.

Article 41.Als Llibres de comptabilitat hi ha de figurar tant el patrimoni com els drets i obligacions, els ingressos i les
despeses del Club. Igualment s’hi ha de precisar la procedència dels ingressos i la inversió i finalitat de
les despeses.
Els llibres esmentats hauran de registrar totes les operacions, observant el Pla General Comptable, i
indicar amb claredat la situació financera i patrimonial del Club, la liquidació del pressupost i les
variacions del balanç i del compte de pèrdues i guanys en relació amb el pressupost aprovat.
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Article 42.Els comptes anuals i les dades comptables de la memòria econòmica han de ser revisats per auditors.
L´auditoria ha d’incloure l´informe de gestió.
A més a més, de manera extraordinària, l’auditoria s’ha d’efectuar, en tot cas, si ho sol•licita:
a) L’administració esportiva de la Generalitat de Catalunya.
b) La Federació Catalana de Natació.
c) Un mínim del 5% dels socis numeraris o compromissaris.
d) Una quarta part dels membres de la Junta Directiva.
e) L’Assemblea General mitjançant acord pres per majoria dels socis compromissaris presents.
f)

La Junta del Consell d´Honor per acord del Plenari.

En els dos primers casos, el cost de l’auditoria va a càrrec del sol•licitant.

Article 43.El manament genèric a favor de la Junta Directiva per disposar dels fons socials i/o obligar l’entitat
queda comprès en el límit del total de despeses previstes en el pressupost anual degudament aprovat
per l’Assemblea, amb una variació màxima d’un 10%. La Junta pot fer servir la transferència de
partides.
Per comprometre o tenir despeses que excedeixin de l’import autoritzat, és necessari l’aprovació de
l’Assemblea.

Article 44.El Club Natació Sabadell pot adquirir, gravar o alienar béns immobles, manllevar diners i emetre títols
transmissibles representatius de deute, sempre que es compleixin els requisits següents:
1er)
Que les operacions de venda, de gravamen de béns immobles i també les d’emissió de títols
de deute siguin autoritzades en tots els casos per la majoria de dos terços dels compromissaris presents
a l’Assemblea General. Els acords que autoritzin aquestes operacions requereixin proposta específica
prèvia, d´acord amb allò que s´estableix a l´article 14 d´aquests Estatuts.
2on)

Que les operacions de compra de béns immobles i/o de manlleu de diners, siguin igualment
autoritzades per la majoria de dos terços quan l’import total ultrapassi el 10% del pressupost
dels ingressos. Els acords que autoritzin aquestes operacions requereixin proposta específica prèvia,
d´acord amb allò que s´estableix a l´article 14 d´aquests Estatuts.
3er)
Que els esmentats actes no comprometin el patrimoni ni l’activitat que constitueix l’objecte
social. Per a l’adequada justificació s’ha de presentar l’informe econòmic corresponent el dictamen
del Consell d’Honor.
4art)
Quan es tracti de manllevar diners o emetre títols de deute per un valor conjunt superior al 50%
del pressupost d’ingressos, és preceptiu l’informe favorable de la Secretaria General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya.
5è)
Que els cabals aconseguits s’inverteixin íntegrament en l’adquisició, construcció o millora de
béns patrimonials.
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TÍTOL V
DE L’EMISSIÓ DE TÍTOL DE DEUTE

Article 45.1.

El Club Natació Sabadell pot emetre títols de deute.

2.

Els títols són nominatius.

Article 46.1.

S’ha de portar un llibre de registre de títols, en el qual s’hi ha d’anotar les dades de la titularitat i de
les transmissions successives.

2.

Als títols hi ha de constar el valor nominal, la data d’emissió i, si escau, l’interès i el termini
d’amortització.

Article 47.Els títols de deute només poden ser subscrits pels associats. La seva possessió no confereix cap dret
especial, llevat de la percepció dels interessos en el supòsit que correspongui i conforme al que
estableix la legislació

Article 48.Els títols de deute són transferibles únicament entre els que tinguin la condició de socis. S’ha de notificar
obligatòriament l’operació al Club dins dels trenta dies següents.

T Í T O L VI
SECCIONS ESPORTIVES

Article 49.Quan la Junta Directiva acorda la pràctica d’una nova modalitat esportiva ha de crear la secció
corresponent. En aquest cas, el Club Natació Sabadell es pot afiliar a la federació corresponent.
L’acord d’afiliació ha de ser ratificat per l´Assemblea General.

Article 50.S’ha de nomenar la corresponent Junta de Secció, que ha de tenir president i un mínim de tres
membres, i que s’ha d’ocupar de desenvolupar i administrar la secció, sota la direcció superior de la
Junta Directiva.
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T Í T O L VII
RÈGIM DISCIPLINARI

Article 51.El règim disciplinari esportiu s’estén a conèixer les infraccions de les regles de joc o competició, de la
conducta esportiva o de les normes de conducta associativa.
1.

Són infraccions de les regles de joc o competició les accions o omissions que, durant el transcurs
d’un joc o competició de caire intern associatiu, vulnerin, impedeixin o pertorbin el seu
desenvolupament normal.

2.

Són infraccions de la conducta esportiva les accions o omissions contràries al que disposen les
normes generals de disciplina i convivència esportiva.

3.

Són infraccions de les normes de conducta associativa les accions o omissions que comportin l’
incompliment de les prescripcions estatutàries o reglamentàries del Club.

Article 52.L’exercici de la potestat disciplinària correspon:
1.

Als jutges o àrbitres durant el desenvolupament d’un joc o competició de caire intern associatiu,
amb subjecció a les regles establertes per a cada disciplina o modalitat esportiva o a les
específiques aprovades per a una competició concreta.

2.

Respecte les infraccions de les normes de conducta associativa o qualsevulla altres de caire social,
a la Junta Directiva, d’acord amb les prescripcions estatutàries o reglamentàries de l’entitat.

Article 53.1.

Les decisions que els jutges o àrbitres acordin de manera immediata durant el desenvolupament
d’un joc o una competició de caire intern associatiu i referides a les infraccions de les regles de joc,
són inapel·lables.

2.

Contra els acords disciplinaris adoptats en primera i única instància per la Junta Directiva, quan es
tracti de tota mena de sancions per infraccions contra la conducta esportiva, es pot interposar, en
el termini màxim dels deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, recurs davant el
Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana de Natació.

3.

Contra els acords disciplinaris adoptats en primera i única instància per la Junta Directiva, quan es
tracti de sanció imposada per infracció de les normes de conducta associativa, i també contra
qualsevol altra decisió de tipus social aprovada pels òrgans de govern i administració del Club, es
pot formular reclamació davant l’autoritat judicial en el termini legalment establert.
La interposició dels recursos assenyalats no suspèn l’execució dels acords objecte de recurs, llevat
que concorrin circumstàncies que així ho aconsellin, a criteri de l’òrgan revisor federatiu,
administratiu o judicial, amb sol·licitud prèvia raonada de l’interessat.
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DE LES FALTES I SANCIONS
Article 54.Les faltes de conducta associativa es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
1.

Són faltes lleus les accions o omissions involuntàries que impliquin, d’alguna manera, comportar-se
de forma incorrecta envers altres socis o empleats del Club, o no tenir cura dels béns del Club.

2.

Les faltes lleus són oportunament descrites al Reglament de règim interior.

3.

Són faltes greus les accions o omissions que suposin evidència de voluntarietat de fer les coses mal
fetes i també, les de no complir amb les obligacions dels càrrecs per als quals s’ha estat elegit.

4.

Les faltes greus són, igualment, descrites al Reglament de règim interior. Independentment de la
descripció reglamentària referida, es tipifiquen com a bàsiques les faltes següents:
a) Dificultar deliberadament l’activitat del Club amb actes o omissions.
b) L’ incompliment dels acords vàlidament adoptats pels òrgans del Club.
c) La falta lleu, comesa després d’haver estat sancionat dues vegades per causes considerades
lleus.
d) La participació del soci en actes d’agressió i de vandalisme, tant en el recinte com en els
espais adjacents de les instal·lacions del Club o en els béns dels socis.

5.

Són faltes molt greus les accions o omissions que suposin perjudici evident per a l’entitat, tant en el
sentit econòmic com moral o d’imatge.

6.

Les faltes molt greus també són descrites al Reglament de règim interior. Independentment, però,
es tipifiquen com a bàsiques, les faltes següents :
a) Que s’hagi dictat contra un soci sentència condemnatòria ferma en causa de delicte o falta,
procedint de fet contra les persones o els béns, pels jutjats o tribunals ordinaris.
b) L’ incompliment d’una sanció vàlidament imposada.
c) La comissió d’accions que ataquin de manera transcendent la dignitat i la moralitat tant de
terceres persones com social.
d) La falta greu comesa després d’haver estat sancionat dues vegades per faltes greus.

Article 55.Les sancions que es poden imposar són les següents:
1.

Per faltes lleus:
Amonestament privat i/o suspensió dels drets de soci fins a un període màxim d’un mes.

2.

Per faltes greus :
a) Amonestament públic, limitat a l’àmbit social del Club.
b) Pèrdua del càrrec que ocupi dins dels òrgans del Club.
c) Suspensió dels drets de soci per un període màxim d’un any.
d) Reparació pública dels danys morals.
e) Reparació econòmica dels danys materials.

3.

Per faltes molt greus:
a) Pèrdua temporal o definitiva de la condició de soci.
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4.

Les sancions podran ser acumulatives i s’han de tenir en consideració els atenuants per raó de
l’edat i capacitat.

T Í T O L VIII
REFORMA DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DE L’ENTITAT

Article 56.Aquests Estatuts només poden ser modificats, reformats o derogats per acord de l’Assemblea General
Extraordinària convocada per a aquesta finalitat, mitjançant la votació favorable dels dos terços dels
socis compromissaris assistents presents a l’Assemblea.
La reforma d’aquests Estatuts ha de seguir, respecte al Registre d’entitats esportives, els mateixos
tràmits administratius que per a la seva aprovació.

Article 57.1.

El Club Natació Sabadell s’extingeix o dissol per les causes següents:
a) Per acord de la Junta Directiva ratificat per l’Assemblea General Extraordinària que se celebri
amb aquesta finalitat, sempre que ho aprovin un mínim de les dues terceres parts dels socis
compromissaris assistents a l’Assemblea, i sempre que aquesta majoria representi la majoria del
total (51%) de socis compromissaris amb dret a vot.
b) Per resolució judicial.
c) Per la fusió o absorció en altres associacions o clubs, que ha de ser acordada per una majoria
dels dos terços dels socis compromissaris assistents a l’Assemblea General convocada a l’efecte.
d) Per les causes previstes en l’ordenament jurídic vigent.

2.

L’extinció del Club per qualsevol causa comporta la cancel·lació, d’ofici o a instància d’alguna
part, de la inscripció al Registre d’entitats esportives.

Article 58.Una vegada dissolt el Club Natació Sabadell, el romanent del seu patrimoni social, si n’hi ha, s’ha de
destinar en la seva totalitat a qualsevol de les entitats considerades com a entitats beneficiàries del
mecenatge (als efectes previstos des de l’article 16 fins al 25 de la Llei 49/2002) o a entitats públiques
de naturalesa no fundacional que persegueixin fins d’interès general.

T Í T O L IX
DEL CONSELL D’HONOR

Article 59. Definició, composició i dotació econòmica del Consell d’Honor
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1. El Consell d’Honor és un òrgan de consulta i assessorament que està integrat pels socis
numeraris amb més de vint-i-cinc anys de permanència ininterrompuda en el Club Natació
Sabadell i que superin els quaranta anys d’edat, i pels que successivament vagin complint
aquests requisits. Aquests socis numeraris s’anomenen consellers. En complir els seixanta anys
d’edat assoleixen la condició de consellers preferents.
2. A principis de cada temporada, la Junta Directiva del Club confecciona una relació dels
socis numeraris que reuneixen les condicions necessàries per entrar a formar part del Consell
d’Honor.
3. Quan existeixi un dubte sobre si un soci mereix la condició de membre del Consell d’Honor, la
Junta Directiva del Club, juntament amb el President del Consell d’Honor i el Defensor del
Soci, prendran la decisió més adequada al respecte. Si la persona afectada no estigués
d’acord amb la decisió presa pot recórrer davant la Junta Directiva en el termini de 5 dies
hàbils des que se li hagi comunicat la decisió.
4. A principi de cada temporada la Junta Directiva del Club dota de fons suficients el Consell
d’Honor, que garanteixen l’exercici de les seves competències i el desenvolupament de les
seves funcions.
5. Els consellers gaudiran de les condicions especials que es regulin en el seu reglament intern,
aprovat per la Junta Directiva del Club.
Article 60. Òrgans de direcció del Consell d’Honor. Composició i règim de funcionament
1. Els òrgans de direcció del Consell d’Honor són:
a. El Plenari del Consell d’Honor
b. La Junta del Consell d’Honor

2. Composició i règim de funcionament del Plenari del Consell d’Honor.
a. El Plenari està integrat per tots els socis numeraris consellers, d’acord amb el previst a
l’article 59.1.
b. Tots els membres del Plenari tenen dret a veu i vot.
c. El Plenari es constituirà vàlidament en primera convocatòria per l’assistència de la
meitat més un dels seus membres i en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre
d’assistents.
d. S’ha de reunir en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a l’any, per conèixer i
decidir, com a mínim, respecte de les funcions determinades en l’article 61, punts 1 i
3.
e. A les reunions del Plenari, només podran assistir amb veu i vot, els membres que en
formin part.
f.

Totes les reunions que es realitzin fora de la sessió ordinària seran considerades sessions
extraordinàries i només hi podran assistir, els membres que formin part del Plenari.
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g. El president del Consell d’Honor convoca el Plenari, a iniciativa de la Junta del Consell
d’Honor o del 10% dels components del Plenari, amb exposició, en aquest cas, dels
motius de la petició.
h. La Junta Directiva del Club Natació Sabadell podrà, també, requerir al president del
Consell d’Honor la convocatòria del Plenari, com a òrgan assessor que és de la Junta
Directiva del Club.
i.

La convocatòria s’ha de fer, com a mínim, amb set dies d’antelació a la data de
celebració i la mesa que presideixi la reunió ha d’estar formada pels membres de la
Junta del Consell D’Honor, i en dirigeix els debats el seu president.

j.

La convocatòria es podrà efectuar per un o qualsevol dels següents procediments o
per varis de forma simultània, a elecció per l’administració del Club:
i. Mitjançant qualsevol forma electrònica possible.
ii. Mitjançant una carta a tots els membres que ho composen.
iii. Mitjançant una notificació publicada en el taulell d’anuncis o en la pàgina
web.

k. Els acords s’adopten per majoria simple dels assistents.
l.

El secretari del Plenari, que és el de la Junta del Consell d’Honor, ha d’aixecar acta
que reculli tot allò que s’ha tractat de forma succinta, la qual ha de ser aprovada per
dos interventors nomenats entre els consellers assistents al Plenari.

3. Composició i règim de funcionament de la Junta del Consell d’Honor.
a. La Junta del Consell d’Honor està integrada per un nombre mínim de 4 i un màxim de
8 membres, socis numeraris consellers, i es disposaran dels següents càrrecs:
i. President.
ii. Un Vicepresident.
iii. Secretari.
iv. I la resta, Vocals, fins arribar al número màxim total.
b. El seu mandat té una duració de quatre anys, que es comptabilitzaran des de la data
de l’elecció, tenint en compte, en tot cas, l’article 63 d’aquests Estatuts. Els
components de la Junta del Consell d’Honor no es poden presentar a la reelecció, i
és necessari que transcorri almenys un mandat des del seu cessament fins a una nova
candidatura.
c. El president del Consell d’Honor convoca la Junta. La convocatòria s’ha de fer, com
a mínim, amb dos dies d’antelació a la data de celebració i ha d’estar
acompanyada de l’ordre del dia a debatre.
d. La Junta s’ha de reunir una vegada al mes, com a mínim i no pot coincidir amb
reunions de la Junta Directiva del Club.
e. Els acords de la Junta són adoptats per majoria simple dels seus membres. El vot del
president és de qualitat.
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f.

De cada sessió que celebri la Junta, se n’ha d’aixecar la corresponent acta que ha
de redactar el secretari.

g. L’acta s’ha de remetre a la Junta Directiva del Club Natació Sabadell per al seu
coneixement i aquest òrgan de govern del Club només podrà revocar els acords
presos per la Junta del Consell d’Honor que siguin contraris a aquests Estatuts.
h. A la Junta Directiva del Consell d’Honor, podrà assistir un representant de la Junta
Directiva del Club, que serà anomenat pel President del Club, d’entre els membres
de la seva Junta Directiva.
i.

La Junta del Consell d’Honor proposarà a la Junta Directiva del Club a un membre
del Consell a l’efecte que aquest pugui assistir a las reunions ordinàries de la Junta
Directiva del Club. Si la Junta Directiva del Club no donés el seu vist i plau a la
proposta, la Junta del Consell d’Honor podrà proposar un altre candidat.

Article 61. Funcions del Plenari del Consell d’Honor
Són funcions pròpies del Plenari les següents:
1. Proposar iniciatives a l’Assemblea General del Club, en la forma prevista en aquests Estatuts.
2. Elegir el president i la resta de membres de la Junta del Consell d’Honor.
3. Quan la Junta del Consell d’Honor emeti un dictamen a requeriment de la Junta Directiva
del Club, el Plenari haurà de conèixer el seu contingut i donar el seu vistiplau.
4. Elaborar un Codi Ètic i un Reglament de funcionament intern, que hauran de ser aprovats per
la Junta Directiva del Club i posteriorment ratificats per el Plenari del Consell D’Honor.
D’acord amb el Codi Civil de Catalunya, article 322-2 lletra h) llei 4/2008 de 24 d’abril , “llibre
tercer “; l’aprovació definitiva del reglament de regiment intern i les seves modificacions i el
Codi Etic , correspon a la Assemblea General de socis.
Article 62. Funcions de la Junta del Consell d’Honor
Són funcions pròpies de la Junta les següents:
1. Assistir, a través d’un representat proposat a l’efecte i acceptat per la Junta Directiva del
Club, a les reunions ordinàries de la Junta Directiva del Club, el qual representarà al propi
Consell d’Honor i al conjunt dels socis que en formen part. En aquestes reunions el
representant del Consell d’Honor tindrà dret de veu, però no disposarà de vot.
2. Nomenar els socis mereixedors de les distincions que atorgui el Consell d’Honor i, en especial,
els socis mereixedors dels premis anuals a la Millor Tasca Social, al Millor Esportista i a la Millor
Vella Glòria, amb el vistiplau de la Junta Directiva del Club.
3. Emetre els dictàmens que siguin requerits per la Junta Directiva del Club en aquells
assumptes i projectes d’especial repercussió o importància per a la vida del Club, per al seu
prestigi o estabilitat econòmica, com també, en qualsevol altre assumpte que la Junta
Directiva del Club consideri que necessita del seu assessorament o opinió. Aquests dictàmens
una vegada emesos seran posats en consideració del Plenari, que els haurà d’aprovar per
majoria del seus membres presents, abans de trametre’ls a la Junta directiva del Club.
4. Constituir-se en Comissió Gestora del Club quan es produeixi qualsevol de les circumstàncies
previstes en l’article 34.
5. La Junta del Consell d’Honor, podrà proposar a la Junta Directiva del Club, qualsevol
iniciativa o propostes de millora pel seu funcionament que puguin afavorir el millor
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funcionament del Club. La Junta Directiva podrà traslladar aquestes iniciatives a l’Assemblea
del Club per la seva discussió o aprovació, si s’escau.
6. A més, podrà organitzar, amb l’ajut, si s’escau, de la resta de consellers, i de l’administració
del Club Natació Sabadell, les activitats lúdiques i culturals, que cregui convenients, sempre
que les mateixes s’incardinin en l’àmbit de les funcions que li són pròpies, amb el vist i plau de
la Junta Directiva del Club i que s’emmarquin en la previsió pressupostaria que té assignada.
7. Així mateix, organitzarà la “Diada del Consell D’Honor”, que se celebrarà preferentment el
primer diumenge del mes de març, així com les excursions, dinars, col·loquis, actes culturals i
conferències, que es puguin organitzar.
8. Correspon a la Junta del Consell d’Honor, per delegació de la Junta Directiva del Club,
l’arxiu i la custòdia de la documentació social i esportiva del Club.

Article 63. Elecció del president i membres de la Junta del Consell d’Honor
1. Les eleccions dels membres de la Junta del Consell d´Honor se celebraran cada 2 anys,
d´acord amb allò que es preveu al punt 3 d’aquest article. Es comunicarà a tots els
consellers la convocatòria de les eleccions, amb el calendari del procés electoral i el
nombre de membres i càrrecs a elegir.
2. Podran ser candidats a membre de la Junta del Consell d´Honor els qui a la data de les
eleccions tinguin la condició de soci numerari conseller.
3. La Junta directiva del Consell estarà integrada, com a mínim, per quatre membres i, com a
màxim, per vuit membres, amb les funcions de president, vicepresident, secretari i vocal o
vocals numerats de l’1 al 5 si n’hi ha més d’un. Han de ser elegits en votació lliure, presencial,
directa, igual i secreta pels membres del Plenari. El seu mandat té una duració de quatre
anys i es renoven per meitats. A aquests efectes, el primer mandat té una durada de quatre
anys pel president i pel secretari i, si escau, pels vocals 2 i 3, i de dos anys pel vicepresident i
pel vocal i, si escau, pels vocals 4 i 5. Cada dos anys s’han de fer eleccions per renovar la
meitat dels seus membres amb la cadència expressada anteriorment.
4. Una vegada elegits els membres de la Junta en cada cadència, els càrrecs i les funcions se’ls
assignen entre ells mateixos en la primera reunió que celebrin després de cada elecció
respectant els càrrecs de la seva cadència d’elecció.
5. Les eleccions es faran prèvia presentació de candidatures individuals obertes i resultaran
elegides les persones que hagin obtingut més vots amb un màxim dels membres a proveir en
cada cadència de votació.
6. La jornada electoral tindrà una duració de 12 hores, des de les 8 del matí fins a les 20 del
vespre. El sistema d´elecció dels membres del Consell d´Honor serà el mateix que es preveu
als articles dels Estatuts del Club Natació Sabadell per a l´elecció del President de l´Entitat.
Les votacions es duran a terme simultàniament a les seus del Club Natació de Sabadell,
(actualment, a les seus del carrer dels Montcada i de Budapest).
7. Proclamats els membres guanyadors de les eleccions, la presa de possessió dels nous
membres directius es produirà, com a màxim, en els propers 8 dies naturals posteriors a les
eleccions. Aquest acte es durà a terme al local del Consell d´Honor, amb la presència de
tots els membres de la Junta del Consell d´Honor i, si escau, els sortints.
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8. Assignats els càrrecs de la Junta entre els membres elegits, la Junta del Consell d´Honor
notificarà a la Junta Directiva del Club Natació Sabadell, la seva constitució i composició
amb els càrrecs corresponents.
9. Si durant la vigència del mandat, es produïssin vacants o faltessin càrrecs per cobrir, els
membres de la Junta del Consell D’honor podran designar les substitucions seguint l’ordre de
votació que s’hagués produït en l’últim procediment electoral corresponent a la cadència
del membre vacant, Designació que haurà de ser ratificada pel Plenari en la primera sessió
que celebri.

TÍTOL X
LA FIGURA DEL DEFENSOR DEL SOCI

Article 64.A l’empara de l’article 22 del Reglament 145/91, regulador del règim i funcionament intern dels clubs i
les associacions esportives a Catalunya, s’estableix estatutàriament la figura del Defensor del Soci, que
es regula en aquest títol.

Article 65.El Defensor del Soci és un òrgan unipersonal i independent de la Junta Directiva, que té com a objectiu
l’assistència, l’assessorament i la defensa del soci, en qualsevol dubte, queixa o problema sorgit o
derivat de la relació entre els socis i l’entitat. La seva actuació i decisió no està subjecta a cap
manament imperatiu, no rep instruccions de cap altre òrgan o càrrec de l’entitat i compleix les seves
funcions amb autonomia i d’acord amb el seu criteri.

Article 66.Aquest òrgan unipersonal no pot substituir les facultats i competències, així com les responsabilitats tant
de la Junta Directiva com de la l’Assemblea mateixa, que emanen dels Estatuts socials; la seva
responsabilitat s’ha de circumscriure a aconsellar sobre les matèries que se li plantegin, i pot formular
les recomanacions que consideri necessàries per aconseguir una millora en les relacions entre l’entitat i
els socis i en el funcionament diari del Club.

Article 67.El càrrec de Defensor del Soci és honorífic i no pot rebre cap compensació per la seva responsabilitat i
a més de ser una persona de prestigi reconegut ha de reunir els requisits de l’article 7.1.f dels Estatuts.
Així mateix, és incompatible amb la condició de membre de la Junta Directiva, de la Junta del Consell
d’Honor, de la Comissió Gestora, de la Junta Electoral i de la mesa electoral, candidat a president o
membre d’una candidatura si escau, i no pot pertànyer a cap comissió o comitè consultiu, tècnic o
disciplinari.
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Article 68.La designació del Defensor del Soci es fa a proposta de la Junta Directiva i ha de ser ratificada a la
següent Assemblea General que tingui lloc.

Article 69.El mandat del Defensor del Soci coincideix amb el mandat natural de la Junta Directiva, segons
l’article 18 dels Estatuts, però el seu càrrec es manté vigent fins al nomenament del nou Defensor del
Soci. El Defensor del Soci pot ser reelegit fins a dos períodes de sis anys, i li afecten les causes de
cessament i suspensió dels articles 31 i 32 dels Estatuts en el que sigui d’aplicació.

Article 70.La Junta Directiva l’ha de dotar necessàriament dels mitjans materials i de personal que necessiti per
al compliment de la seva responsabilitat i els seus fins, amb la dignitat que la funció que se li
encomana requereix, i pot demanar la col·laboració, l’assistència i la informació que consideri
necessàries dels òrgans de govern, consultius, esportius, disciplinaris i administratius de l’entitat, amb la
finalitat d’impulsar les solucions més adequades a cada cas

Article 71.El Defensor del Soci ha de rebutjar les queixes anònimes, aquelles en què s’adverteixi mala fe, manca
de fonament o inexistència de pretensió i aquelles la tramitació de les quals pugui produir un perjudici
als drets legítims de tercers.

Article 72.El Defensor del Soci ha de redactar un informe que contingui la memòria de les seves actuacions
durant el període d’un any, que ha de ser presentat com a màxim trenta dies després de
l’acabament de l’exercici a la Junta Directiva, perquè la Junta Directiva informi a l’assemblea de
l’entitat.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
ÚNICA.La Junta Directiva pot dictar les disposicions oportunes per al desenvolupament d’aquests Estatuts.
Mentre no siguin dictades, continuen en vigor totes les disposicions reglamentàries que no contradiguin
els Estatuts.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
ÚNICA.L’entitat es regeix per aquests Estatuts i pels reglaments de desplegament aprovats per l´Assemblea
General, així com pel text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol,
per altres disposicions que la despleguin, pel Decret 58/2010, de les entitats esportives de Catalunya,
modificat pel Decret 55/2012, i subsidiàriament per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi
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civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, i per les normes reguladores de la Federació
Esportiva Catalana a la qual està afiliada per la modalitat o disciplina principal.

DISPOSICIÓ FINAL
ÚNICA.Queden derogats els Estatuts del Club que van ésser inscrits al Registre d’entitats esportives de la
Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya el dia 26 de maig de 2006.

Sabadell, a 11 de desembre de 2013

_______________________

________________________

Miquel Torres i Bernades

Rosa Martinez i Farrè

PRESIDENT

SECRETÀRIA
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