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Barcelona, 21 de Gener de 2016 

 

 

 

En relació al canvi de Consell d’Administració ocorregut durant el dia d’ahir, l’Associació 

de Petits i Mitjans Accionistes de l’Espanyol vol manifestar el següent, 

 

 Agraïm i reconeixem al Sr. Joan Collet la seva feina i dedicació al llarg d’aquests 

anys al RCD. Espanyol, especialment per agafar la responsabilitat de la presidència 

en uns moments d’extrema dificultat. Alhora que li desitgem tota la sort en el seu 

futur, tan en l’àmbit professional com personal. Desitjos que fem extensiu a tots els 

membres del consell sortint. 

 Volem transmetre els nostres millors desitjos al nou President Sr. Yansheng i a tots 

els membres del nou Consell d’administració. Aprofitem per a posar-nos a la seva 

disposició per tot el que pugui ser útil pel nostre club, alhora que manifestem, com a 

única associació d’accionistes de l’Espanyol, el nostre interès de poder tenir una 

trobada on poder conèixer als nous propietaris i intercanviar els nostres punts de 

vista. 

 Expressem la nostra sorpresa amb el mecanisme de cooptació emprat per designar al 

nou Consell d’Administració, tal com apareix al web del club, al mateix temps que 

manifestem que de ser cert, tenim dubtes de que aquests canvis siguin inscrit en el 

Registre Mercantil, ja que segons estableix la Llei de Societats de Capital i el 

Reglament del Registre Mercantil, el Consell d’Administració no pot fer 

nomenaments per cooptació si queda reduït a menys de la meitat dels seus membres, 

i pel que assenyala els comunicats publicats al web del club, l’anterior Consell va 

dimitir en bloc. 

 Si be el tenir més del 50% de les accions atorga un ampli marge de gestió en 

qualsevol Societat Anònima, no es menys cert de que aquesta gestió no pot 

sobrepassar els límits establerts per les diferents normes de rang legal a les que 

queda sotmès l’Espanyol, motiu pel qual instem al nou Consell al compliment 

escrupolós a la legislació vigent, entre d’altres motius, per mantenir la bona imatge i 

bon nom de l’entitat. 
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