
 

 

A Barcelona el 16 de novembre del 2022, reunida la Junta electoral designada el 

passat 7 de novembre per la assemblea de socis del Club Esportiu Handbol Bcn Sants 

per el procés electoral de renovar la Junta del club i composada per en Joaquim 

Garreta com President, Neus Chouciño com vocal i Antoni Lázaro com secretari, 

acorden: 

Atès que la persona sòcia numeraria ho és per ser pare/mare o tutor/tutora d’una 

persona jugadora del club menor d’edat en el moment d’inscriure’s com jugadora, pot 

esdevenir que: 

 

1. La persona jugadora en la data 7 de novembre del 2022 sigui major d’edat.  

 

2. Que el pare/mare o tutor/tutora d’una jugadora menor d’edat que consti com 

sòcia numeraria en el cens provisional, vulgui cedir el dret de sòcia a la seva 

parella. 

 

En la primera situació, la persona que consta com sòcia podrà cedir el seu dret de 

sòcia a la persona practicant que ja es major d’edat el 7 de novembre, sempre que la 

persona practicant no consti anteriorment com sòcia. 

En la segona circumstància, la persona que consta com sòcia podrà cedir el seu dret 

de sòcia a la seva parella, sempre que aquesta no sigui també sòcia numeraria o de 

honor. 

Amb aquesta resolució entenem que es permet arreglar situacions que es deriven del 

procediment habitual del Club, fent que les persones practicants que hagin  arribat a  

la majoria d’edat durant aquest any,  però encara no s’ha modificat la seva situació de 

sòcia (es modifica al mes de gener de l’any següent, quan es passen els rebuts de 

socis per l’any que comença),  pugui avançar la situació  de sòcia de ple dret i 

participar en el present procés electoral. 

 

D’altre banda, amb la segona situació es resol la circumstància en cas que el 

progenitor del practicant menor d’edat que consta com a soci no pugui participar en 

aquest procés electoral, pugui cedir el seu número de soci a l’altre progenitor per que 

aquest obtingui el dret a vot.  

 

En les dues situacions el cedent renuncia a tots els seus drets com a sòcia. 

En les dues situacions la persona que rep el dret de sòcia no pot ser sòcia en cap 

modalitat (ni practicant ni numeraria ni d’honor) abans d’aquest traspàs de drets, a fi 

d’evitar que una sola persona pugui tenir dos vots. 

 

 



Les persones sòcies que vulguin cedir els seus drets de sòcia hauran de comunicar 

per escrit a la Junta electoral aquesta circumstància. En el escrit es farà constar nom, 

número de sòcia i DNI del cedent i nom i DNI i relació amb el cedent de la persona que 

rep la condició de sòcia.  

Ambdues persones firmaran la sol·licitud: una cedent el dret i l’altre acceptant la cessió 

de ser sòcia. 

Aquesta comunicació es farà arribar a la Junta electoral abans del dia 23 de 

novembre.  

La Junta electoral el 24 de novembre  procedirà a rectificar les dades corresponents al 

número de sòcia, indicant les dades de la persona que des de aquell moment obté el 

dret de sòcia del club. 

 

La Junta Electoral 

 

Soci 37 – President Junta Electoral: Joaquim Garreta Rana  

Soci 54 – Secretari  Junta Electoral: Antoni Lázaro Romero  

Sòcia 38 – Vocal  Junta Electoral - Neus Chouciño 

 


