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Sant Cugat del Vallès a 21 de gener de 2022 
 
MOTIVACIÓ 
 
El Junior FC es un orgullós representant de l’associacionisme esportiu que ha fet gran aquest 
país.   
 
L’evolució de la societat està fent palès alguns aspectes que fins ara passaven més 
desapercebuts o bé estaven directament més silenciats. Els temps actuals demanen en aquest 
sentit que hi hagi alguns conceptes que no es poden donar per sobreentesos. Cal declarar-los  
declarar-los obertament en pro de la responsabilitat cívica que tenim com a Club esportiu de 
més de 100 anys d’història.  
 
El Junior FC ha estat des del seus orígens un Club amb vocació femenina.  
 
L’any 1927 la Junta Directiva del Junior FC ja va demostrar estar a l’alçada d’aquest precepte 
quan les germanes dels llavors jugadors del primer i únic equip de Hockey del Club, creat tan 
sols un any abans, van voler crear el primer equip de Hockey Femení del Club. Aquell fet va 
trobar-se escandalós per l’època i molts socis de l’encara jove entitat van amenaçar en donar-
se de baixa del Club. La Junta Directiva no es va acovardir i va ajudar a crear l’equip tot i les 
baixes que es van realitzar. 
 
Aquest exemple dona un missatge molt potent i molt clar: el nostre Club es per tots i per totes, 
i no hi ha cabuda actituds de discriminació per raó de cap mena.  
 
I cal dir-ho. I cal fer-ne bandera.  
 
Es per això que la utilització del gènere masculí en els Estatuts del Junior FC en relació a 
qualsevol persona física (President, vicepresident, secretari, tresorer, candidat, etc...), s’ha 
d’entendre, si no s’especifica el contrari, que inclou el gènere femení. 
 
D’igual forma, el Junior FC es una entitat viva, que evoluciona, i entenem que els Estatuts han 
de reflexar els esports que es practiquen al Club, es per això que es proposa afegir, el pàdel i 
el golf. Així com, aprofitar per modificar el hoquei herba pel Hockey en la modalitat d’herba i 
de sala. 
 
Per últim, arrel de la situació pandèmica que ha patit el nostre país, se’ns ha revelat la 
necessitat de permetre a nivell Estatutari les reunions a distància per tal de garantir el 
funcionament ordinari del Club. 
 
La proposta de modificació altera el contingut dels articles 3er, 5è i 9è del Estatus Socials 
vigents: 
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ORIGINAL 
Article 3r 
 
El JUNIOR F.C. practicarà com a principals modalitats esportives el Futbol, Hoquei gespa, 
tennis, i s’afiliarà a la Federació Catalana de Futbol, Hoquei Gespa i Tennis. 
 
El JUNIOR F.C. practicarà també les modalitats esportives corresponents. Tal decisió serà 
ratificada per l’Assemblea General de l’entitat i comunicada al Registre d’Entitats Esportives. 
 
MODIFICACIÓ 
 
Article 3r 
 
El JUNIOR F.C. practicarà com a principals modalitats esportives el Futbol, Hockey, en la seva 
modalitat d’Herba i de Sala, Tennis, Pàdel i Golf,  i s’afiliarà a la Federació Catalana de Futbol, 
Hockey, Tennis, Pàdel i Golf. 
 
El JUNIOR F.C. practicarà també les modalitats esportives corresponents. Tal decisió serà 
ratificada per l’Assemblea General de l’entitat i comunicada al Registre d’Entitats Esportives. 
 
 
ORIGINAL 
 
Article 5è. 
 
El funcionament de l’entitat esportiva es regeix per principis democràtics i representatius, i la 
sobirania plena resideix en l’Assemblea General. 
 
L’entitat es regirà amb caràcter general per la normativa vigent en cada moment, pels seus 
Estatuts i pels reglaments interns de desplegament, aprovats per l’Assemblea General.  
 
Subsidiàriament, són d’aplicació les normes reguladores de les Federacions Catalanes a les que 
està afiliada per les modalitats principals.  
 
MODIFICACIÓ 
 
Article 5è. 
 
El funcionament de l’entitat esportiva es regeix per principis democràtics i representatius, i la 
sobirania plena resideix en l’Assemblea General. 
 



 
 
 
PROPOSTA MODIFICACIÓ ESTATUTARIA 2022 
 
 
L’entitat  fomenta la practica esportiva sense discriminació per causa de gènere, raça, ètnia, 
religió, política, ideologia, orientació sexual, edat, llengua i discapacitat. 
 
L’entitat es regirà amb caràcter general per la normativa vigent en cada moment, pels seus 
Estatuts i pels reglaments interns de desplegament, aprovats per l’Assemblea General.  
 
Subsidiàriament, són d’aplicació les normes reguladores de les Federacions Catalanes a les que 
està afiliada per les modalitats principals.  
 
ORIGINAL  
 
Article 9è 

 
1.- La Junta Directiva és l’òrgan de govern de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i 

executar les activitats esportives de l’entitat, com també gestionar-ne el funcionament. 
 
2.- La Junta Directiva està formada per un nombre de membres no inferior a tres persones, 

un dels quals serà el president, un altre el secretari i un tercer el tresorer. També 
formaran part de la Junta Directiva, tants vicepresidents i vocals com es cregui oportú 
que hauran de reunir com a mínim els requisits següents: ser majors d’edat civil i no tenir 
suspesa la condició de soci al moment de la convocatòria. 

 
3.-  Correspon al president: la representació legal de l’entitat, i al vicepresident, substituir el 

president en cas d’absència, vacant o malaltia. 
 
4.- El tresorer és el dipositari de l’entitat, i li correspon signar els rebuts, autoritzar els 

pagaments i portar els llibres de comptabilitat, sense perjudici de les competències que 
puguin correspondre al president i al secretari de l’entitat. Ha de formalitzar durant el 
primer mes de cada any, el balanç de situació i els comptes d’ingressos i de despeses, 
que s’han de posar en coneixement de tots el socis. 

 
5.- El Secretari ha d’encarregar-se de l’arxiu de la documentació, de redactar els documents 

que afectin la marxa administrativa de l’associació esportiva i portar el llibre de registre 
d’associats i el llibre d’actes. 

 
6.- L’adscripció dels càrrecs de la Junta Directiva, llevat el de president, s’ha de fer entre els 

socis que integren la Junta, deixant-ho a la decisió del president. 
 
7.- És competència de la Junta Directiva: l’admissió suspensió o pèrdua de la qualitat de soci; 

la convocatòria de les assemblees; la convocatòria d’eleccions per proveir els càrrecs de 
la Junta Directiva; la presentació a l’Assemblea General de l’informe o la memòria sobre 
activitats de l’entitat, de 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. 
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8.-  L’elecció dels membres de la Junta Directiva s’ha de realitzar per un període de 4 anys. 

Tots els càrrecs directius són reelegibles, sense limitació temporal i les renovacions són 
totals. 

 
Els membres de la Junta Directiva són responsables de la seva actuació davant 
l’Assemblea General. En cap cas poden tenir compensació econòmica.  

  
La Junta ha de ser convocada pel seu president, a iniciativa pròpia o a petició d’un terç 
dels seus membres, i com a mínim s’ha de realitzar una reunió per trimestre. Restarà 
vàlidament constituïda quan hi siguin presents la meitat dels membres que la composen. 

 
Els acords de la Junta Directiva s’han d’adoptar per majoria simple dels membres 
presents. Correspon al secretari estendre l’acta de les reunions de la Junta Directiva. 

 
Qualsevol membre de la Junta Directiva pot exigir que quedi reflectit a l’acta el vot en 
contra que puguin emetre contra un acord i la seva explicació de vot, de forma succinta. 

 
9.-  Per tal d’oferir el seu assessorament en els aspectes Patrimonials a la Junta Directiva i a 

l’Assemblea General de Socis, la Junta Directiva crearà la Comissió Delegada de 
Patrimoni. El seu funcionament vindrà reglat per un Reglament creat adhoc i aprovat a 
la propia Junta Directiva. 

 
MODIFICACIÓ 
 
Article 9è 

 
1.- La Junta Directiva és l’òrgan de govern de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i 

executar les activitats esportives de l’entitat, com també gestionar-ne el funcionament. 
 
2.- La Junta Directiva està formada per un nombre de membres no inferior a tres persones, 

un dels quals serà el president, un altre el secretari i un tercer el tresorer. També 
formaran part de la Junta Directiva, tants vicepresidents i vocals com es cregui oportú 
que hauran de reunir com a mínim els requisits següents: ser majors d’edat civil i no tenir 
suspesa la condició de soci al moment de la convocatòria. 

 
3.-  Correspon al president: la representació legal de l’entitat, i al vicepresident, substituir el 

president en cas d’absència, vacant o malaltia. 
 
4.- El tresorer és el dipositari de l’entitat, i li correspon signar els rebuts, autoritzar els 

pagaments i portar els llibres de comptabilitat, sense perjudici de les competències que 
puguin correspondre al president i al secretari de l’entitat. Ha de formalitzar durant el 
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primer mes de cada any, el balanç de situació i els comptes d’ingressos i de despeses, 
que s’han de posar en coneixement de tots el socis. 

 
5.- El Secretari ha d’encarregar-se de l’arxiu de la documentació, de redactar els documents 

que afectin la marxa administrativa de l’associació esportiva i portar el llibre de registre 
d’associats i el llibre d’actes. 

 
6.- L’adscripció dels càrrecs de la Junta Directiva, llevat el de president, s’ha de fer entre els 

socis que integren la Junta, deixant-ho a la decisió del president. 
 
7.- És competència de la Junta Directiva: l’admissió suspensió o pèrdua de la qualitat de soci; 

la convocatòria de les assemblees; la convocatòria d’eleccions per proveir els càrrecs de 
la Junta Directiva; la presentació a l’Assemblea General de l’informe o la memòria sobre 
activitats de l’entitat, de 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. 

 
8.-  L’elecció dels membres de la Junta Directiva s’ha de realitzar per un període de 4 anys. 

Tots els càrrecs directius són reelegibles, sense limitació temporal i les renovacions són 
totals. 

 
Els membres de la Junta Directiva són responsables de la seva actuació davant 
l’Assemblea General. En cap cas poden tenir compensació econòmica.  

  
La Junta ha de ser convocada pel seu president, a iniciativa pròpia o a petició d’un terç 
dels seus membres, i com a mínim s’ha de realitzar una reunió per trimestre. Restarà 
vàlidament constituïda quan hi siguin presents la meitat dels membres que la composen. 

 
Els acords de la Junta Directiva s’han d’adoptar per majoria simple dels membres 
presents. Correspon al secretari estendre l’acta de les reunions de la Junta Directiva. 

 
Qualsevol membre de la Junta Directiva pot exigir que quedi reflectit a l’acta el vot en 
contra que puguin emetre contra un acord i la seva explicació de vot, de forma succinta. 

 
9.-  Per tal d’oferir el seu assessorament en els aspectes Patrimonials a la Junta Directiva i a 

l’Assemblea General de Socis, la Junta Directiva crearà la Comissió Delegada de 
Patrimoni. El seu funcionament vindrà reglat per un Reglament creat adhoc i aprovat a 
la propia Junta Directiva. 

 
10.-    La Junta Directiva es podrá reunir i adoptar acords a distancia en cas de que algún dels 

seus membres no pugui asistir presencialment al lloc de la reunió, entenent que la reunió 
se celebra al lloc on és la persona que la presideix. 
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En les sessions celebrades a distància s'ha d'assegurar, per mitjans electrònics, incloent 
els telefònics i audiovisuals, el correu electrònic, les audioconferències i les 
videoconferències, que resti garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la 
comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions, el contingut de les seves 
manifestacions i el moment en què es produeixen, la interactivitat i intercomunicació en 
temps real, la disponibilitat dels mitjans durant la sessió i l'emissió del vot. 
 
La Junta Directiva i  les seves comissions delegades també podrán adoptar acords sense 
reunió, sempre que ho decideixi la persona que els presideix o ho sol·licitin almenys dos 
dels seus membres, mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, 
comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets 
d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi 
l'autenticitat. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en 
la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.  

 
 

 
 


