ARTICLES A MODIFICAR DELS ESTATUTS DE CLUB DEPORTIU ESPANYOL
SENTIMENT PERICO
Article 1
L’entitat Club Deportiu Espanyol Sentiment Perico, constituida en data 17
de Març de 2017, com a club deportiu de règim general, és una associació
privada amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar i d’actuar i sense ànim
de lucre, format per persones físiques, els objectius bàsics del qual són el
foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i
esportiva.
Aquesta entitat esportiva es constitueix per temps indefinit i inicia les
seves activitats en el momento de la seva constitució.
Aquesta entitat estarà inscrita a les competicions amb la denominació de
Seccions Deportives Espanyol, amb la possibilitat d’afegir alguna
denominació comercial en virtud d’un acord de patrocini.
Article 2
El domicili social s’estableix a la localitat de Barcelona, Carrer Pau Claris
176, 1r 1ª, codi postal 08037, amb el número de telèfon 932153290, amb
número de fax 934875947 i amb adreça de correu electrònic
info@sdespanyol.com.
En cas de modificació del domicili social s’haurà de comunicar al Registre
d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva
inscripció.
Article 3
L’entitat Club Deportiu Espanyol Sentiment Perico té com a objectiu la
pràctica de les modalitats o disciplines esportives següents:
Patinatge/Hoquei sobre Patins, Rugby, Atletisme, Basquetbol, Ciclisme en
Carretera, Escacs, Futbol Sala, Futbol Platja, Hockey, Tennis Taula, Voleibol
en Pista, Voleibol Platja.
La junta directiva podrá proposar la incorporació de noves modalitats o
disciplines esportives per a la seva pràctica en el si de l’entitat, la qual cosa
haurà haurà de ser aprobada per l’assemblea general.

En cas d’incorprar la pràctica de noves modalitats o disciplines esportives
s’haurà de comunicar al registre d’entitats esportives de la Generalitat de
Catalunya a efectes de la seva inscripció.
Article 11
1. Els socis i sòcies de ple dret integrants de l’assemblea ha
d’acreditar-se mitjançant un document públic d’acreditació de la
personalitat per poder asistir a la reunió convocada i correspon un
vot a cada membre, tret d’que ostenti la delegació d’un altre
soci/sòcia.
2. Els socis/sòcies que asisteixin personalment a les assemblees només
podran tenir un únic vot delegat d’un altre soci/a. Previament,
abans de l’inici de l’assemblea haurà de presentar a la taula
d’acreditació el document del soci/a que representa conforme li
delega el vot i una fotocopia del seu NIF/NIE.
3. No serán valides les delegacions en els procesos electorals ni en el
vot de censura, a on només es podrá votar presencialment.
4. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies,
llevat d’aquelles qüestions per a les quals aquests estatuts
estableixen una majoria qualificada.
Article 12
2. La junta directiva esta formada per un nombre mínim de 7
membres.
Article 16
1. A) Demanar voluntaris/es entre els socis/es per a exercir com a
membres de la junta electoral inclouent una data limit. Es
determinarà el dia a realizar un acte públic per a la designació per
sorteig dels membres de la junta electoral si arribats en aquesta
data, no s’han cobert aquestes places.
Article 17
1. La junta electoral és l’òrgan a qui correspon l’exercici de la potestat
jurisdiccional esportiva en l’àmbit electoral i estarà formada per 3
membres que no pertanyin a cap candidatura, un dels quals será
president o presidenta i un altre secretari o secretaria.

4. El que no estigui previst en aquests estatuts es regularà d’acord al
reglament electoral.
Article 19
e) Perdua d’un vot de confiança.
Article 21
7. La junta directiva esta obligada a presentar una moció de confiança
si desprès d’aprovar els comptes de la temporada anterior, per segon
exercici consecutiu en un mateix mandat presenta perdues. La moció de
confiança tindrà lloc en assemblea extraordinària que es celebrarà en un
màxim de 30 dies naturals des de l’aprovació dels comptes amb perdues.
La moció de confiança es regula per analògia amb el vot de censura
segons els punts 4, 5 i 6.

