
 

 
 
 
 
 

ESTATUTS  



 

 
CAPITOL I DE LA DENOMINACIÓ; OBJECTE I DOMICILI. 
 
Article 1r 
El Club Tennis Manresa és una associació privada amb personalitat jurídica i 
plena capacitat d’obrar, l’objecte exclusiu de la qual és el foment i la pràctica de 
l’activitat física i esportiva, sense ànim de lucre. 
 
Article 2n 
El Club Tennis Manresa practicarà el tennis com a principal modalitat esportiva 
i fomentarà la seva afecció, la seva pràctica i la seva difusió. Com a 
complement fomentarà també l’educació física dels seus associats. El Club 
Tennis Manresa estarà adscrit a les Federacions Catalana i Espanyola de 
Tennis, i en dependrà amb tots els seus associats i components. S’inscriurà 
igualment en el registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya. 
 
La Junta Directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica 
d’altres modalitats esportives, les quals hauran d’afiliar-se a les federacions 
esportives catalanes i espanyoles que correspongui. La decisió de crear noves 
seccions esportives haurà de ser ratificada per l’Assemblea general del Club. 
 
Article 3r 
L’àmbit territorial d’actuació habitual del Club Tennis Manresa serà la ciutat de 
Manresa, sense perjudici que les seves activitats físiques i esportives no restin 
subjectes a un àmbit territorial determinat. 
El domicili social de l’entitat s’estableix a la seu de les seves instal·lacions, 
Carretera de Santpedor, s/n (punt kilomètric 2,600) de Sant Fruitós de Bages, 
telèfon 938772407. 
La Junta Directiva podrà modificar el domicili social, en quin cas ho haurà de 
comunicar al Registre d’entitats esportives de la secretaria General de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Article 4t 
El funcionament de l’entitat esportiva es regirà per principis democràtics i 
representatius i la sobirania plena residirà en l’Assemblea General. 
El Club Tennis Manresa, es regirà per la Llei 8/1988 de l’esport de Catalunya, 
per altres disposicions que la despleguin i pel Decret 145/1991 de 17 de Juny. 
També es regirà pels seus Estatuts i pels reglaments interns de desplegament 
aprovats pels òrgans de govern. Subsidiàriament li seran d’aplicació les normes 
reguladores de la Federació Catalana de Tennis. Les Seccions en qualsevol 
cas, respectaran les normes de les seves corresponents federacions 
esportives, en la mesura que siguin compatibles amb l’anterior. 
 
 
 
 



 

CAPITOL II CLASSES DE SOCIS, ADMISSIÓ, DRETS I OBLIGACIONS 
DELS SOCIS. 
 
Article 5é 
Son socis del Club Tennis Manresa, les persones físiques que havent sol·licitat 
l’admissió mitjançant el procediment reglamentari, han estat acceptades per la 
Junta Directiva. 
També tindran la condició de socis, les persones que designi una entitat amb 
personalitat jurídica en funció de la seva vinculació professional amb la 
mateixa, i que, d’acord amb el procediment reglamentari, siguin acceptades per 
la Junta Directiva. 
El nombre de socis serà il·limitat. Tanmateix, la Junta Directiva podrà 
suspendre l’admissió de nous socis quan així ho exigeixin raons d’aforament o 
de capacitat física de les instal·lacions. 
 
Article 6é 
Existiran les següents classes de socis: 
a) Socis de mèrit. Aquelles persones que pel seu rang i qualitats o per la seva 
destacada actuació en pro del Club i de les finalitats que constitueixen el seu 
objectiu, siguin, a criteri de la Junta Directiva, mereixedores d’aquesta distinció i 
que a proposta de la Junta siguin nomenats com a tals per l’Assemblea 
General Ordinària. 
 
b) Socis Protectors Aquelles persones que per la seva ajuda al Club, amb 
caràcter permanent i superior a la quota fixada per als socis de número, siguin 
designats per la Junta Directiva. 
 
c) Socis numeraris Son totes les persones majors d’edat, que satisfacin la 
quota social establerta, així com els drets d’inscripció que s’assenyalin per 
l’Assemblea General del Club. 
 
d) Socis aspirants Son totes les persones menors d’edat, les quals passaran 
automàticament a adquirir la condició de soci numerari en complir la majoria 
d’edat. 
 
e) Socis jugadors. Ho seran aquelles persones que formin part com a jugadors, 
de qualsevol dels equips del Club, i que siguin reconeguts com a tals per la 
Junta Directiva. 
 
Article 7é 
Aquells que aspirin a ingressar com a socis numeraris, hauran de complimentar 
els tràmits i requisits següents: 
a) Esser majors d’edat i estar en possessió dels drets civils. Malgrat això, 
podran esser admeses, també propostes d’admissió de socis menors d’edat, 
sempre i quan vagin signades per les persones que en tinguin la pàtria 
potestat. 
 



 

b) Formalitzar la sol·licitud d’ingrés, que haurà d’esser avalada per dos socis 
numeraris que tinguin com a mínim un any d’antiguitat ininterrompuda en el 
Club. 
c) Satisfer els drets d’inscripció i les quotes periòdiques mínimes que estiguin 
en vigor en el moment de la inscripció. 
 
Article 8é 
1.Els socis protectors i numeraris, tindran els següents drets: 
a) Contribuir al compliment dels fins específics del Club. 
 
b) Exigir que l’actuació de l’associació s’ajusti a allò que disposa la Llei General 
de la Cultura Física i l’Esport, les seves normes de desenvolupament i les 
disposicions estatutàries específiques. 
 
c) Separar-se lliurament del Club. 
 
d) Conèixer les activitats del Club i examinar la seva documentació, prèvia 
petició raonada a la Junta Directiva. 
 
e) Exposar lliurament les seves opinions en el si del Club. 
 
f) Esser elector i elegible per als òrgans de representació i govern del Club. 
 
2. Els socis de mèrit podran assistir a les Assemblees generals, ordinàries i 
extraordinàries, amb veu però sense vot, i no podran exercir càrrecs en la Junta 
Directiva. 
 
3. Els socis aspirants i jugadors tindran els mateixos drets que els socis 
protectors i numeraris, amb l’excepció d’esser electors i elegibles per als 
òrgans de representació i de govern del Club. 
 
4. Tots els socis, sense distinció de classes, tindran el dret d’usar i de fruir de 
les instal·lacions del Club, i a participar en les activitats socials i esportives que 
s’organitzin, d’acord amb els reglaments i normes de funcionament i d’ús que la 
Junta directiva aprovi. 
 
Article 9é 
Serà obligació de qualsevol soci: 
a) Abonar les quotes i els drets mínims reglamentaris. 
 
b) Contribuir al compliment de les activitats del club, tan esportives com de 
participació, en els òrgans directius, consultius, o de govern, quan s’escaigui. 
 
c) Observar i complir els Estatuts, així com els reglaments, acords i normes que 
aprovi l’Assemblea General o la Junta Directiva. 
 
d) Procedir en la seva relació amb els altres socis, amb la més exquisida 
cortesia i cordialitat. 



 

 
e) Facilitar un domicili pel lliurament de les comunicacions del Club i notificar 
els canvis d’aquesta adreça. 
 
f) Facilitar un compte d’entitat de crèdit per la domiciliació de les quotes 
periòdiques. 
 
Els socis jugadors estaran obligats a observar les normes i la disciplina en que 
s’hagin de regir els equips del Club. 
 
Article 10é 
La condició de soci es perd quan es causa baixa en el Club per algun dels 
motius següents: 
a) Per renuncia voluntària, comunicada per escrit a la Junta Directiva, que no 
causarà efecte fins el mes següent al de data en que s’ha rebut la comunicació. 
 
b) Per falta de pagament de les quotes socials durant un període de tres mesos 
consecutius. En aquest cas la Junta Directiva requerirà l’interessa’t per tal que 
es posi al dia en el pagament de les quotes endarrerides i causarà baixa en cas 
de no fer efectives les esmentades quotes en el termini de quinze dies. 
 
c) Per acord de suspensió temporal, o de separació definitiva, adoptat per la 
Junta Directiva, en aplicació d’una sanció disciplinària, i prèvia incoació del 
corresponent expedient sancionador, amb subjecció a la normativa que 
estableix al respecte el Capítol VI dels Estatuts Socials. 
 
La baixa de qualsevol soci comporta implícitament la pèrdua de tots els drets 
que pogués tenir en el Club. 
 
CAPÍTOL III ORGANS DE GOVERN, REPRESENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ. 
 
Article 11é 
Son òrgans de representació i de govern del Club Tennis Manresa l’Assemblea 
General de Socis i la Junta Directiva. 
 
Article 12é 
1. L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern del Club, expressiu de la 
voluntat dels socis, i els seus acords seran vinculants per a tots els socis i per a 
la junta Directiva. Estarà integrada per tots els socis protectors i numeraris 
majors d’edat que tinguin, com a mínim, un any ininterromput d’antiguitat i no 
tinguin suspesa la condició de soci al moment de la convocatòria. 
 
2. Les Assemblees Generals, tan ordinàries com extraordinàries, quedaran 
vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi assisteixin, 
personalment, la meitat dels socis convocats amb dret a formar-ne part amb 
veu i vot. En segona convocatòria serà vàlidament constituïda qualsevol que 
sigui el nombre d’assistents. Entre la primera i segona convocatòria haurà de 
transcórrer mitja hora. 



 

 
Article 13é 
1. L’Assemblea General, ordinària o extraordinària, serà convocada per acord 
de la Junta Directiva, a iniciativa pròpia o a petició dels socis. En aquest últim 
supòsit, es tindrà l’obligació de convocar-la si ho sol·liciten un mínim del deu 
per cent dels socis protectors i numeraris. Des del dia en que la Junta Directiva 
rebi la sol·licitud en forma dels socis que demanin la realització d’una 
assemblea i la seva convocatòria, no poden passar més de trenta dies. 
 
2. Les convocatòries han d’indicar la data, l’hora i el lloc de realització de 
l’assemblea, i l’ordre del dia. Quan l’assemblea es convoqui a iniciativa dels 
socis, a l’ordre del dia hauran de constar-hi necessàriament les matèries o 
qüestions proposades pels socis, a més de les que acordi la Junta Directiva. 
 
3. Les convocatòries s’han de publicar en un diari d’àmplia difusió a la localitat 
del domicili del Club. També podrà convocar-se per notificació individual a tots 
els socis. Entre la convocatòria de l’assemblea i la seva realització ha de 
transcórrer un mínim de quinze dies naturals i un màxim de seixanta dies  
també naturals. 
 
4. La informació sobre les matèries objecte de l’Assemblea, estarà a disposició 
dels socis al domicili del Club, com a mínim durant els deu dies naturals 
anteriors al de la realització de l’assemblea. 
 
Article 14é 
L’Assemblea es reunirà en sessió ordinària dins el primer trimestre de cada 
any. L’ordre del dia haurà de contenir necessàriament els següents punts: 
a) Memòria de les activitats de l’exercici vençut. 
 
b) Liquidació de l’exercici econòmic vençut amb el tancament del balanç i 
compte de resultats. 
 
c) Pressupost d’explotació i d’inversions per a l’exercici següent. 
 
d) Fixació de la quantia de les quotes ordinàries o d’entrada, llevat que la 
modificació tingui únicament la finalitat de restablir el seu valor, amb aplicació 
com a màxim del percentatge de variació de l’índex general de preus al consum 
(I.P.C.), per a Catalunya, des de l’ultima modificació. 
 
e) Propostes i projectes que la Junta Directiva acordi sotmetre a l’Assemblea. 
 
f) Proposicions que formulin per escrit els socis, com a mínim cinc dies naturals 
abans de la celebració de l’Assemblea, sempre que tinguin el suport i vagin 
signades, al menys, pel cinc per cent dels socis. 
 
g) Precs i preguntes. 
 
 



 

Article 15é 
1. S’haurà de convocar Assemblea General, en sessió extraordinària, sempre 
que s’hagi de tractar dels punts següents: 
 
a) Modificació dels Estatuts del Club. 
b) Elecció del President i la Junta Directiva. 
c) Establiment de quotes extraordinàries o derrames. 
d) Adquisició, venda o gravamen dels béns immobles del Club. 
e) Adquisició, venda o gravamen dels béns mobles del Club, el valor dels quals 
excedeixi del 20% del pressupost anual de l’exercici. 
f) Concertar operacions de préstec o crèdit amb entitats financeres per quanties 
que excedeixin el 10% del pressupost anual de l’exercici. 
g) Emetre títols transmissibles representatius de deute. 
h) Proposta de fusió o segregació del Club. 
i) Dissolució del Club. 
j) Règim disciplinari. 
 
2. L’ordre del dia de l’Assemblea General Extraordinària, haurà de limitar-se 
estrictament a les qüestions que hagin d’esser objecte de l’Assemblea. 
 
Article 16é 
1. L’Assemblea General serà presidida per una mesa integrada pel President i 
els altres components de la Junta Directiva. Actuaran com a President i 
Secretari de les Assemblees Generals, les persones que ostentin aquests 
càrrecs a la Junta Directiva. 
 
2. El President del Club o els components de la mesa, han de dirigir els debats, 
concedir i retirar les paraules, fixar els torns màxims d’intervencions, ordenar 
les votacions i disposar el que convingui per al bon ordre de la reunió. Si s’hi 
produïssin circumstàncies que alteressin de manera greu l’ordre o fessin 
impossible la realització o continuïtat de l’Assemblea, la mesa podrà 
suspendre-la. En aquest cas haurà de preveure i comunicar a l’assemblea la 
data de la seva represa, que s’haurà de fer en un termini no superior a quinze 
dies. 
 
3. Els acords de l’Assemblea General, sigui ordinària o extraordinària, 
s’adoptaran per majoria simple dels presents en el moment de la decisió o 
votació, excepte en aquelles matèries en que els Estatuts hagin previst majoria 
qualificada. 
 
4. Les actes de les sessions de les assemblees generals, seran subscrites pel 
President i el Secretari. Hauran de contenir la relació dels assistents, els 
assumptes tractats i els acords adoptats, les diverses opinions exposades pels 
socis i, a petició d’algun d’ells podrà fer-s’hi constar textualment una proposició 
i una opinió mantinguda. L’acta es pot aprovar a la mateixa Assemblea o a la 
següent que es realitzi, o la poden aprovar els interventors que hagi designat la 
mateixa assemblea, els quals han de signar l’acta juntament amb el President i 
Secretari. 



 

 
Article 17é 
1. La Junta Directiva, és l’òrgan de govern del Club que té la funció de 
promoure, dirigir i executar les activitats esportives del Club i gestionar el seu 
funcionament, d’acord amb l’objecte social i els acords de l’Assemblea General. 
 
2. La  junta directiva estarà  formada per un nombre de socis ordinaris o 
numeraris no inferior a 3 persones, una de les quals en serà president/a, una 
altra secretari/a i la tercera tresorer/a. Podran formar part de la junta directiva, 
a més dels càrrecs preceptius citats, un o més vicepresidents/es i els vocals 
que calguin, tots els membres de junta directiva hauran de reunir com a mínim 
els requisits següents:  

 
a) Ser majors d’edat civil. 
 
b) No tenir suspesa la condició de soci al moment de la 

convocatòria, i 
 
c)  Tenir una antigüitat mínima ininterrompuda d’un any. 

 
3.  Els càrrecs de la Junta Directiva seran proveïts per elecció, d’acord amb el 
procediment que s’estableix al Capítol IV dels Estatuts Socials. L’elecció dels 
membres de la Junta Directiva, es realitzarà per un període de sis (6) anys. 
Tots els càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i de caràcter 
gratuït. 

 
Els membres de la Junta Directiva, són responsables de la seva actuació 
davant l’Assemblea General. 

 
Les renovacions dels càrrecs seran totals. 
 
4. L’adscripció dels diferents càrrecs que puguin tenir els membres de la Junta 
Directiva, llevat el de President, es farà directament, en compondre la 
candidatura que els presenti a les eleccions. 
 
Article 18é 
1. La Junta Directiva será convocada a iniciativa del President o d’una tercera 
part dels seus membres. En aquest últim cas, la convocatoria s’ha de realitzar 
dins els set dies següents a la seva petició. 
 
2. La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan hi estiguin presents, 
almenys, la meitat dels membres que la componen. La Junta Directiva quedarà 
també vàlidament constituïda quan estiguin reunits tots els seus membres i 
decideixin constituir-se en Junta Directiva, encara que no s’hagués produït 
convocatoria previa. 
 
3. Els acords de la Junta Directiva s’han d’adoptar per majoria simple dels 
assistents. 



 

 
4. El Secretari de la Junta Directiva ha d’aixecar acta de les seves reunions, 
que han de ser sotmeses a l’aprovació de la mateixa Junta, i les ha d’arxivar o 
transcriure al llibre corresponent, amb la seva signatura i el vist-i-plau del 
President o el membre que el substitueixi. 
 
5. Els membres de la Junta Directiva poden exigir que quedi reflectit a l’acta el 
vot en contra que puguin emetre contra una decisió o un acord, i la seva 
explicació del vot de forma succinta. 
 
 
 
Article 19é 
La Junta Directiva es reunirà, com a mínim una vegada al trimestre, i sempre 
que sigui expressament convocada pel President. 
 
Article 20é 
Les competències de la Junta Directiva abastaran totes les matèries i 
qüestions que exigeixin les funcions executives, directives, administratives i de 
gestió que té encomenades, llevat de les que estiguin expressament 
reservades a l’assemblea General. De manera especial, ia títol anunciatiu, l 
Junta Directiva tindrà les atribucions següents: 
 
a) Resoldre l’admissió, suspensió o pèrdua de qualitat de soci. 
 
b) Nomenar les Comissions, Delegacions, Ponències, etc, que consideri 
necessàries per l’interès i la bona marxa del Club. 
 
c) Cobrir provisionalment, si es el cas, les vacants de la mateixa Junta. 
 
d) Determinar les orientacions per al millor compliment de l’objectiu social, tot 
procurant els mitjans i els procediments adequats per al seu desenvolupament. 
 
e) Organitzar i dirigir els diferents serveis del Club, nomenar i separar els 
càrrecs d’entrenador dels equips de l’Entitat i els seus auxiliars; contractar el 
personal administratiu, subaltern i auxiliar que hagi d’estar al Server del Club, i 
fixar les retribucions i altres condicions contractuals. 
 
f) Propasar a l’Assemblea General l’aprovació dels drets d’inscripció i quotes 
mínimes reglamentàries. 
 
g) Regular l’ús de les instal.lacions socials, aprovant les normes i reglaments 
d’utilització que calguin, així com vetllar pel seu adequat manteniment i 
conservació. 
 
h) Organitzar els equips de l’Entitat i tota mena d’activitats esportives d’aquests 
equips, així com els campionats i competicions que es consideri oportuns. 
Igualment, podrà establir reglaments de règim interior dels esmentats equips, 



 

modificar-los i regular tot el que es refereixi a l’admissió o denegació de 
l’entrada de socis jugadors i al manteniment de la disciplina al seu interior amb 
facultat expressa per a la seva expulsió. 
 
i) Organitzar tota mena d’activitats culturals, socials i recreatives que puguin 
contribuir al cumpliment de les finalitats del Club. 
 
j) Encarregar-se de l’administració i la gestió econòmica del Club. Per tant, 
podrà realitzar tota classe d’operacions i contractes vàlids en dret, sempre que 
es trobin dins dels límits econòmics establerts en el Pressupost d’Ingressos i 
Despeses de l’exercici econòmic en curs aprovat per l’assemblea General 
Ordinària, i que no es refereixin a actes o contractes que quedin expressament 
reservats a l’assemblea General Ordinària, d’acord amb els Estatuts. La Junta 
Directiva podrà obrir i cancel.lar comptes corrents en institucions de crèdit i 
facultar la signatura de diversos dels seus membres per al moviment dels fons 
que s’hi dipositin. 
 
k) Convocar les Assemblees Generals. 
 
l) Presentar a l’Assemblea General Ordinària, en finalitzar l’exercici, la 
Memòria-informe sobre les activitats del Club, la liquidació de l’exercici 
econòmic amb el balanç i el compte de resultats, i el pressupost i la 
programació per a l’exercici següent. 
 
Article 21é 
El President del Club tindrà la representació legal de l’Entitat, actuarà en el seu 
nom, i estarà obligat a executar els acords vàlidament adoptats per 
l’Assemblea General, la Junta Directiva i altres òrgans de govern de 
l’associació. Li correspondran les facultats i atribucions següents: 
 
a) Convocar i presidir la Junta Directiva, les Assemblees Generals 
Extraordinàries i ordinàries del Club i les reunions de les altres delegacions, 
comissions, ponències o seccions, si es que existien. 
 
b) Representar legalment el Club davant tota classe d’autoritats, Tribunals, 
Federacions, organismos i institucions, amb àmplies facultats, fins i tot la de 
nomenar apoderats per a dits efectes. 
 
c) Executar els acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General i per la 
Junta Directiva i subscriure els contractes i documents que calgui per portar-los 
a la pràctica. 
 
d) Subscriure, amb el Secretari, les actes de totes les sessions, així com tota 
mena de documents que procedeixin del Club, siguin públics o privats. 
 
e) Compareixer davant qualsevol autoritat civil, administrativa, judicial i els 
seus tribunals, formulant i desistint de drets, interposant reclamacions i 



 

recursos, podent compareixer davant de Notari i nomenar Procuradors dels 
Tribunals per tal que hi representin el Club. 
 
f) Recaptar i rebre ingressos de tota mena i, per tant, subscriure els oportuns 
documents liberatoris, percebre girs i valors declarats i retirar de tota classe 
d’oficines d’Organismes Oficials o no, els documents que afectin la Societat, 
així com cobrar devolucions, dipósits i fiances dels organismos esmentats. 
 
g) Exercir qualsevol altra facultat que no estigui expressament atrbuïda a 
l’Assemblea General o a la Junta Directiva pels presents Estatuts. De manera 
especial haurà d’adoptar totes les mesures que consideri urgents i oportunes 
per al millor govern, règim i administració del Club, tot donant-ne compte en la 
primera sessió de la Junta Directiva que es celebri. 
 
Article 22é 
Correspondrà al Vicepresident de substituir al President en totes les funcions 
que aquest li delegui de l’artcle anterior o d’altres que li encomani i que per la 
seva especial importancia requereixin especial cura i atenció. Presidirà les 
sessions de la Junta Directiva en cas d’absència o malatia del President i 
asumirá provisionalment la Presidencia en cas de dimissió o defunció del 
President mentre no es celebrin noves eleccions. 
 
: 
 
Article 23é 
Correspondrà al Secretari 
a) Arxivar i custodiar la documentació i els llibres del Club i redactar tots els 
documents que afectin la marxa administrativa de l’Associació. 
 
b) Portar amb diligéncia i puntualitat el Llibre d’Actes i el Llibre registre de 
Socis. 
 
c) Redactar les actes de les sessions de l’Assemblea General i de la Junta 
Directiva, així com les memòries administratives i esportives, que signarà amb 
el President. 
 
d) Lliurar certificacions sobre els llibres oficials i documentació del Club. 
 
e) Portar la correspondència. 
 
f) Acompanyar el President o a qui el substitueixi sempre que porti a terme 
actes del Club i reclami la seva companyia. 
 
Article 24é 
Correspondran al Tresorer les següents atribucions i funcions: 
 
a) Administrar i custodiar els fons del Club, signar els rebuts i autoritzar els 
pagaments. 



 

 
b) Formalitzar, dins del primer mes de cada any, la liquidació del pressupost 
d’ingressos i despeses de l’exercici anterior i el balanç de situació al tancament 
de l’exercici. Aquests documents comptables, un cop hagin rebut el vist-i-plau 
del President i hagin estat aprovats provisionalment per la Junta Directiva, 
estaran a disposició de tots els socis que els sol·licitin. 
Al cap de quinze dies de cessar en el seu càrrec haurà de rendir comptes 
justificats de la seva gestió davant el President i la Junta Directiva, la qual 
sotmetrà l’aprovació dels comptes a l’Assemblea General. 
 
Article 25é 
Els vocals hauran d’assistir i participar activament en l’adopció de decisions de 
la Junta Directiva. exerciran i gestionaran les funcions que se’ls encarreguin pel 
President o la junta Directiva, i els donaran compte del resultat de la seva 
gestió. Podran assumir la Presidència de Comissions o delegacions que siguin 
creades per la Junta Directiva. 
 
 
 
CAPÍTOL IV PROCEDIMENT ELECTORAL  
 
Article 26é 
1. Els membres de la Junta Directiva seran proveïts mitjançant sufragi lliure, 
directe, igual i secret entre els socis amb dret a vot. 
 
2. Son electors i elegibles els socis protectors i numeraris en els quals 
concorrin, almenys, les condicions següents: 
a) Ser major d’edat. 
b) No tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el 
temps de presentació de les candidatures. 
c) Tenir una antiguitat mínima, com a soci, d’un any ininterromput. 
 
Article 27é 
El procediment electoral s’ajustarà a les fases següents: 
a) Convocatòria de les eleccions i constitució de la Junta 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 realització ha de 
transcórrer un mínim de trenta dies hàbils i un màxim de seixanta. 
 
Article 28é 
1. La convocatòria de les eleccions correspon a la Junta Directiva del Club, o, si 
s’escau, a la Comissió gestora que preveu l’article 32é, d’aquests Estatuts. 
L’acte de les votacions es farà coincidir amb la realització d’una Assemblea 
General Extraordinària. 
 



 

2. La convocatòria de les eleccions per finalització natural del mandat ha de fer-
se dins els darrers sis mesos de la seva vigència, i sempre amb l’antel·lació 
necessària perquè l’elecció es faci abans que es clogui el mandat. 
 
3. La Junta Directiva farà pública la convocatòria de les eleccions mitjançant 
l’anunci en un diari d’àmplia difusió a la localitat del domicili del Club, o per 
tramesa directa als socis i, en tot cas, s’ha de fer pública al tauler d’anuncis del 
Club. Igualment, s’ha de comunicar a la Federació Catalana de Tennis. 
 
4. La convocatòria que anuncií les eleccions ha d’informar, almenys, del 
següent: 
a) Nombre de llocs que cal proveir. 
b) Càrrecs que cal proveir i, en tot cas, si s’ha d’elegir el President. 
c) Condicions per ser elector i candidat. 
d) Dia i lloc del sorteig públic per ala designació dels components de la Junta 
Electoral. 
e) Terminis d’exposició del cens electoral i reclamacions. 
f) Terminis per a la presentació de candidatures. 
g) Dia i lloc de les eleccions, que coincidirà amb la realització de l’Assemblea 
General Extraordinària. 
h) Forma d’acreditació dels electors. 
5. Simultàniament a l’acord de convocatòria de les eleccions la Junta Directiva 
disposarà la constitució de la Junta electoral, integrada per tres membres. 
L’elecció dels membres de la Junta electoral es farà per sorteig d’entre tots els 
socis que reuneixin les condicions per a ser electors i elegibles, que estableix 
l’article 26.2 dels Estatuts. S’han d’elegir tants socis com llocs de la Junta 
electoral, i un nombre igual de suplents. 
 
6. Dins els dos dies següents a la seva designació, els components de la Junta 
Electoral prendran possessió del càrrec i la constituiran formalment, elegint el 
President.  
 
7. Correspon a la Junta electoral conèixer i resoldre les reclamacions durant el 
procés, l’admissió i refusament de les candidatures i la seva proclamació, 
decidir incidents i, en general conèixer i resoldre les reclamacions que 
presentin els socis candidats, i publicar i comunicar els resultats. 
 
8. Les reclamacions davant la Junta electoral es faran en un termini màxim de 
tres dies després que s’hagi produït el fet objecte d’impugnació, i, la resolució 
de la Junta, que serà executiva, s’ha de dictar dins els tres dies següents. 
Contra els acords de la Junta electoral del Club podrà interposar-se recurs 
d’alçada davant el Comitè Jurisdiccional de la Federació Catalana de Tennis, 
en un termini de tres dies. 
 
Article 29é 
1. Les candidatures han d’anar tancades i s’han de presentar per escrit. 
Inclouran els noms i cognoms dels socis candidats, acompanyat dels càrrecs a 



 

que es presenti cadascun, encapçalats pel candidat a President i aniran 
signades pels candidats com a prova de la seva acceptació. 
Les candidatures han d’incloure, com a mínim, un nombre de candidats no 
inferior als 2/3 dels llocs elegibles. 
 
2. Les candidatures, per a ser vàlides, han de tenir el suport d’un nombre de 
socis no inferior al 10% del cens electoral. Aquest suport ha de se sempre per 
escrit, i amb la suficient identificació del soci proposant i de la seva signatura. 
No es podrà donar suport a més d’una candidatura o proposar-ne més d’una. 
 
3. Si només es presentés o restés vàlida una única candidatura, la Junta 
Electoral procedirà directament a la proclamació dels seus components com a 
elegits per la junta directiva del Club. 
 
4. La candidatura que hagi obtingut la majoria de vots vàlids serà proclamada 
guanyadora. Si es produís empat entre dues o més candidatures, s’hauran de 
repetir les eleccions dues hores després de la primera votació, entre els 
empatats. 
 
5. L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora es comunicarà 
mitjançant certificació, dins els tres dies següents, a la Junta Directiva, al 
Registre d’entitats esportives de la Generalitat, i a la Federació Catalana de 
Tennis. 
6. Els candidats elegits hauran de prendre possessió dels seus càrrecs en el 
mateix moment de la finalització del mandat de la junta Directiva sortint. 
 
7. Contra els actes de proclamació de la candidatura guanyadora es poden 
interposar els recursos que es regulen a l’article 28é, apartat 8, dels presents 
Estatuts. 
 
Article 30é 
1. El cessament dels components de la Junta Directiva es produeix en tot cas 
per les causes següents: 
a) Per l’acabament del mandat natural pel que van ser elegits. 
b) Per la pèrdua de la condició de soci del Club. 
c) Per la pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegit. 
d) Per mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec. 
e) Per decisió disciplinària executiva que l’inhabiliti per ocupar algun càrrec dels 
òrgans de govern o representació del Club. 
f) Per aprovació d’un vot de censura. 
 
2. La suspensió del mandat dels membres de la Junta Directiva es produirà per 
les causes següents: 
a) Per sol·licitud de l’interessa’t quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin 
i ho aprovi la Junta Directiva. 
b) Per la suspensió de la condició de soci. 
c) Pel temps que duri la instrucció d’un expedient disciplinari a un dels 
components, si així s’acorda per la Junta Directiva. 



 

d) Per inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària. 
 
Article 31é 
1. En el supòsit que existeixin vacants a la junta Directiva perquè no s’ha 
proveït la totalitat dels càrrecs a les eleccions, o pel cessament o suspensió 
d’algun dels seus components, la provisió transitòria de vacants es realitzarà 
per la Junta Directiva, a proposta del President. La designació ha de recaure 
sempre sobre socis que tinguin la consideració d’elegibles per al càrrec a 
proveir. 
Aquestes designacions seran provisionals, i s’hauran de ratificar a la primera 
Assemblea general que realitzi el Club. 
Els designats només ho seran pel temps que resti del mandat al càrrec objecte 
de substitució. 
 
2. De restar vacant el càrrec de President, exercirà les seves funcions el Sots 
President. Si no hi hagués Sots President, exercirà aquestes funcions el 
membre de la Junta Directiva més antic com a soci de l’entitat. 
 
Article 32é 
1. Si  la  dimissió,  renúncia  o  el  cessament  dels components  de la Junta 
directiva es  produeix  de manera simultània  i  generalitzada,  cal  constituir  la 
comissió gestora,  quan  es doni un dels supòsits següents: 

 
a) Sempre  que  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 al president. 

 
c) En  qualsevol  cas,  sempre  que la junta o el consell directiu resti 

constituït per menys de tres persones. 
 

d) Quan no es presenti cap candidatura o no sigui vàlida cap de les 
presentades dins del termini de la seva presentació 

 
 

 S’exceptuen  de  l'anterior  regulació els supòsits en els   quals la dimissió es 
produeixi per la decisió dels cessants 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’esmenta’t procés  de sufragi resten a la Junta Directiva un  mínim del terç  
dels seus  components,  la  Junta  es  mantindrà 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. En cas contrari,  els membres  que  no hagin dimitit, juntament  amb  
els components  titulars  de  la  junta electoral elegida per a aquell  procés, es 
constituiran en junta provisional mentre duri el procediment de sufragi. 
 



 

2. La composició de la Comissió Gestora ha de ser, com a mínim, d’un nombre 
de membres igual al 50% del total de la Junta Directiva del Club. La designació 
dels components de la Comissió gestora es farà `per sorteig, entre tots els 
socis que tinguin una antiguitat al club d’almenys 10 anys i hagin format part 
d’alguna Junta directiva. Els càrrecs de President, Secretari i Tresorer de la 
Comissió Gestora seran designats per la federació Catalana de Tennis. 
 
3. La comissió Gestora té com a finalitat principal convocar eleccions per 
proveir els càrrecs de la Junta Directiva, la qual cosa ha de ser en el termini 
màxim de tres mesos des que s’hagi pres possessió dels càrrecs. 
 
4. La Comissió Gestora exercirà totes les facultats de govern, administració i 
representació que corresponen a la Junta Directiva d’acord amb els Estatuts, si 
bé ha de limitar les funcions i decisions necessàries al manteniment de les 
activitats normals del club i la protecció dels seus interessos. 
 
Article 33é 
1. Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el President del Club, la 
totalitat de la Junta Directiva o qualsevol dels seus membres, caldrà que ho 
demani, per escrit motivat, la majoria dels membres de la mateixa Junta 
Directiva o, com a mínim, el 25% dels socis del Club amb dret a vot. 
 
2. Un cop comprovada l’adequació de la sol·licitud als requisits assenyalats al 
punt primer, la Junta Directiva ha de convocar l’acte de la votació. 
 
3.La votació s’ha de fer durant una assemblea general, que cal convocar amb 
els requisits de l’article 13é dels Estatuts, i en la que tindran veu els 
representants dels sol·licitants del vot de censura i els censurats. La realització 
de l’Assemblea i acte de votació ha de tenir lloc en un termini no inferior a 10 
dies, ni superior a 40 dies, després de la presentació de la sol·licitud de vot de 
censura. 
 
4. El vot de censura només el pot acordar la majoria absoluta (50% més 1) del 
nombre de socis amb dret a vot del Club. 
 
5. Un cop acordat el vot de censura, el President, la junta Directiva o els 
membres a qui pertoqui, cessaran automàticament. 
 
6. Si el cessament afecta el President i a més del 50% dels membres de la 
Junta Directiva, s’haurà de procedir a constituir una Comissió gestora, 
procedint-se d’acord amb el que estableix l’article 32é dels Estatuts. 
 
7. Si el vot de censura afecta el President o a part de la Junta Directiva, es 
d’aplicació lo establert a l’article 31. 
 
 
 
 



 

 
CAPÍTOL V REGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL. 
 
Article 34é 
El Club Tennis Manresa se sotmet al règim de pressupost i patrimoni propi, 
amb les següents limitacions: 
a) No pot destinar els seus bens a finalitats industrials, comercials, 
professionals o de serveis, ni exercir activitats d’aquest caràcter amb la finalitat 
de repartir beneficis entre els seus socis. Els seus ingressos s’aplicaran 
íntegrament a la conservació del seu objecte social. 
b) Podrà fomentar manifestacions de caràcter físic esportiu, dirigides al públic 
en general, i aplicar els beneficis obtinguts al desenvolupament d’activitats 
físiques i esportives per als seus associats. 
c) Podrà gravar i alienar bens immobles i emetre títols transmissibles 
representatius de deute, sempre que compleixin els següents requisits:  
-que aquestes operacions siguin autoritzades per majoria de 2/3 dels socis 
presents en assemblea general extraordinària. 
-que els actes esmentats no comprometin de manera irreversible el patrimoni 
de l’Entitat o l’activitat físico-esportiva que constitueix el seu objecte social. Per 
a l’adequada justificació d’aquest requisit podrà exigir-se, sempre que ho 
sol·liciti com a mínim un cinc per cent dels socis amb dret a vot en l’assemblea 
general, l’oportú dictamen econòmic-financer. 
-que els títols de deute no estiguin en cap cas garantits per parts alíquotes 
patrimonials a favor dels socis del Club. 
d) Podrà acceptar diners en crèdit o préstec, amb subjecció als següents 
requisits: 
-si la quantia del préstec o crèdit és superior al 10% del pressupost anual 
d’ingressos de l’exercici, l’operació ha de ser autoritzada per majoria dels 2/3 
dels socis presents en Assemblea General Extraordinària. 
-si la quantia del préstec es superior al 50% del pressupost anual d’ingressos 
del club, o bé representa un percentatge igual del valor del patrimoni, es 
requerirà l’informa favorable de la Secretaria General de l’Esport. Igual informe 
es requerirà també en el supòsit d’emissió de títols. 
e) El producte obtingut de l’alienació d’instal·lacions esportives i dels terrenys 
en què es trobin, ha d’invertir-se íntegrament en l’adquisició, la construcció i el 
millorament de bens de la mateixa aplicació, llevat que hi hagi informe 
favorable de la Secretaria General de l’Esport. 
 
Article 35é 
Els recursos del Club consistiran en: 
a) Els drets d’inscripció i les quotes periòdiques que satisfacin els socis. 
b) Ingressos procedents de competicions o manifestacions esportives dirigides 
al públic, així com de festivals culturals per a l’assistència als quals serà 
facultat de la Junta Directiva d’assenyalar els preus de les localitats i les 
bonificacions que sobre aquests preus podrien correspondre als socis de 
l’Entitat. 
c) Ingressos i rendiments que ocasionin els bens i el patrimoni del Club. 



 

d) Donatius, herències, llegats o subvencions de tot tipus que puguin rebre’s 
d’institucions públiques o privades, dels socis, de persones físiques o 
jurídiques de qualsevol classe. 
 
Article 36é 
1. El Club Tennis Manresa podrà emetre títols transmissibles representatius de 
deute. Els títols seran nominatius. 
 
2. Els títols s’inscriuran en un llibre que amb aquest efecte es portarà al Club, i 
en el qual s’anotaran les successives transferències. 
 
3. En tots els títols constarà el valor nominal, la data d’emissió, i, si es el cas, 
l’interès i el termini d’amortització. 
 
4. Els títols de deute només podran esser subscrits pels associats del Club i la 
seva possessió no conferirà cap dret especial als socis, tret de la percepció 
dels interessos establerts d’acord amb la legislació vigent. 
 
5. Els títols de deute seran únicament transferibles entre aquells que tinguin la 
condició de soci, i tenint en compte les normes que estableixi l’Assemblea 
General per a cada emissió. 
 
Article 37é 
Integraran el règim documental i comptable del Club: 
a) el llibre registre d’associats 
b) el llibre d’actes 
c) els llibres de comptabilitat 
d) el llibre registre de títols representatius de deute. 
 
Article 38é 
En el llibre registre de socis s’hi haurà de fer constar el nom i cognoms de 
socis, document nacional d’identitat, professió, càrrecs de representació o de 
govern que exerceixen en el Club, dates d’alta i de baixa i també les de presa 
de possessió i cessament dels càrrecs al·ludits 
 
 
Article 39é 
Els llibres d’actes, que consignaran les reunions que celebri l’Assemblea 
General i la Junta Directiva, expressaran la data, assistents, qüestions 
tractades i acords adoptats. Les actes seran subscrites, en tot cas, pel 
President i el Secretari de l’òrgan col·legiat. 
 
Article 40é 
1. Els llibres de comptabilitat del Club seran: 
a) el diari de les operacions d’ingressos i despeses, amb indicació de la 
procedència dels primers i la inversió o aplicació dels segons. 
b) el llibre d’inventaris i balanços. 
c) qualsevol altre llibre auxiliar que es consideri oportú. 



 

 
2. Dins del primer trimestre següent a l’acabament de l’exercici, s’haurà de 
formular per part de la Junta Directiva el Balanç, el compte de guanys i 
pèrdues i la memòria econòmica. 
 
Article 41é 
El llibre registre de títols transmissibles representatius de deute que s’hagin 
emès, haurà d’indicar el titular, la data d’emissió, el valor nominal, l’interès i el 
termini d’amortització en el seu cas, així com les successives transferències i la 
data en que es realitzen. 
 
Article 42é 
El llibre registre d’associats, llibres d’actes i llibre registre de títols 
representatius de deute hauran d’estar foliats i timbrats pel Jutjat del Districte o 
diligenciats per Notari. 
 
CAPITOL VI RÈGIM DISCIPLINARI. 
 
Article 43é 
1. El règim disciplinari s’estén a conèixer les infraccions de les regles de joc o 
competició, de la conducta esportiva o de les normes de conducta associativa. 
 
2. La potestat disciplinària confereix als seus titulars la possibilitat de reprimir o 
sancionar als socis afiliats, esportistes, tècnics i directius. 
 
3. L’exercici de la potestat disciplinària correspon: 
a) Als Jutges o àrbitres. 
b) A la Junta Directiva. 
c) A l’Assemblea General de Socis. 
 
Article 44é 
1. Son infraccions les accions i omissions contràries al que disposen les 
normes generals de disciplina i convivència esportiva, o que comportin 
l’incompliment de les prescripcions estatutàries o reglamentàries del Club. 
 
2. Les infraccions podran ser de caràcter lleu, greu o molt greu. 
a) Tindran la consideració de greus les infraccions següents: 
-pertorbar la bona administració i govern de l’entitat. 
-tenir una reiterada conducta que alteri la pacífica convivència entre els socis, o 
falti al respecte a l’honor i dignitat dels altres socis. 
-produir de forma intencionada danys materials en les instal·lacions del Club. 
Les infraccions greus seran sancionades amb la suspensió temporal de la 
condició de soci per un període mínim de tres mesos i màxim de dos anys. 
b) Tindran la consideració d’infraccions molt greus: 
-les actuacions que puguin constituir delictes contra la propietat o la integritat 
física i honor de les persones, realitzades dins del recinte del Club. 
-comportar-se violentament i produir agressions i danys físics a altres socis o 
persones. 



 

-realitzar actuacions que puguin suposar un greu perill contra la integritat física 
de les persones. 
Les infraccions molt greus seran sancionades amb l’expulsió de l’infractor com 
a soci del Club. 
c) Les infraccions lleus seran totes aquelles que no tinguin la consideració de 
greus o molt greus. Seran sancionades amb amonestació, suspensió de la 
condició de soci per un període màxim de dos mesos, o la prohibició d’utilitzar, 
total o parcialment, les instal·lacions del Club per un període no superior als 
dos mesos. 
 
Article 45é 
1. El procediment disciplinari s’iniciarà mitjançant l’acord de la Junta Directiva, 
per pròpia iniciativa o a petició raonada de part. Es pot acordar, amb caire 
previ, per decidir l’obertura d’expedient o el seu arxiu, la instrucció d’una 
informació reservada. 
 
2. Iniciat el procediment, i abans de prendre una resolució, la Junta Directiva 
comunicarà a l’interessa’t el plec de descàrrecs i li concedirà u8n termini 
d’audiència per un termini no inferior a quinze dies. 
 
3. Contra les decisions dels Jutges o Arbitres referents a les infraccions de 
naturalesa esportiva produïdes en les competicions que organitzi el Club, es 
podrà interposar recurs davant la Junta Directiva. Les resolucions de la Junta 
Directiva en relació a aquestes infraccions i a les de caràcter lleu, exhaureixen 
la via associativa, i no es possible cap altre recurs. 
 
4. Contra les decisions acordades per la Junta Directiva sobre infraccions que 
tinguin el caràcter de greus o molt greus, es pot interposar recurs davant 
l’Assemblea General de Socis. En aquests supòsits, la impugnació caldrà 
presentar-la davant la Secretaria del Club, dins del termini de 15 dies hàbils 
comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord recorregut, i 
necessàriament inclosa dins de l’ordre del dia per a la seva resolució a la 
primera Assemblea General que es convoqui. Contra la resolució de 
l’Assemblea no cap altre recurs que el que procedeixi davant els Tribunals de 
Justícia. 
 
5. L’Assemblea General del Club podrà delegar la seva potestat disciplinària en 
un Comitè Disciplinari, constituït per un nombre de membres no inferior a cinc 
ni superior a nou. Designats per l’Assemblea mateix, d’entre els socis que no 
formin part de la Junta Directiva i que tinguin la condició d’electors i elegibles. 
El seu mandat serà de quatre anys. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CAPITOL VII MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DE LA 
SOCIETAT. 
 
Article 46é 
Els presents Estatuts només podran esser modificats, reformats o derogats, 
per acord de l’assemblea General en sessió extraordinària convocada amb 
aquest efecte, per mitjà de votació favorable dels 2/3 dels socis numeraris i 
protectors assistents. La reforma dels Estatuts, un cop aprovada, s’inscriurà en 
el registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, i es comunicarà 
a la Federació Catalana de Tennis. 
 
Article 47é 
El Club Tennis Manresa només podrà extingir-se o dissoldre’s per les causes 
següents: 
a) Per acord de l’Assemblea General Extraordinària convocada per a aquesta 
finalitat, adoptat per una majoria de 2/3 dels socis assistents, i sempre que 
aquesta representi la majoria del total dels socis amb dret a vot de l’entitat. 
b) Per resolució judicial. 
c) Per la fusió o absorció en altres associacions i clubs, amb els mateixos 
requisits i procediment que l’apartat a). 
d) Per la cancel·lació de la seva inscripció al Registre d’Entitats Esportives 
e) Per les altres causes previstes en l’ordenament jurídic. 
 
Article 48é 
Un cop acordada la dissolució del Club segons allò que s’estableix a l’article 
anterior, actuarà de Comissió Liquidadora l’ultima Junta Directiva en exercici, la 
qual procedirà a l’alienació del patrimoni de la societat, el producte de la qual 
destinarà a extingir les càrregues i obligacions pendents. Del sobrant que 
resulti de la liquidació se’n farà donació a benefici de l’Excm. Ajuntament de 
Manresa, el qual haurà de destinar-lo al foment i desenvolupament d’activitats 
físiques i esportives. 
 

 
 
 
 
 


