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PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 

 

 

Article 1er. – Amb el nom d´ “ASSOCIACIÓ DE PETITS I MITJANS 

ACCIONISTES DEL R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. “ es va 

constituir aquesta Associació, que regula les seves activitats de conformitat 

amb la Llei 4/2008 de 24 d’abril del Llibre Tercer del Codi Civil de 

Catalunya, la Llei orgànica 1/2002 de 22 de març, i els seus Estatuts. 

 

Article 3er. – 1. - El domicili de l’Associació  s’estableix a Barcelona, carrer 

Pau Clarís nº 176, 1er 1ª. 

 

Article 9è. – j). L’exercici de tots els drets polítics dels accionistes de l’entitat 

“R.C.D.Espanyol de Barcelona, S.A.D”, que a títol enunciatiu i no limitatiu 

s’expressen a continuació: 

1) L´ exercici del dret de vot dels accionistes associats en qualsevulla de 

les Juntes Ordinàries o Extraordinàries que aquesta Societat celebri a 

partir d’ara. 

2) L’exercici del dret de vot dels accionistes associats a la representació 

proporcional en l’òrgan d’administració que té en compte i regula l’article 

243 de la Llei de Societats de Capital, i també la Llei  10/1990 de 

l’Esport i la normativa específica sobre societats anònimes esportives. 

3) L’exercici del dret dels accionistes a sol·licitar convocatòries de juntes 

generals extraordinàries a l’empara de l’article 168 de la Llei de 

Societats de Capital, i a sol·licitar informes o aclariments a què es 

refereix l’article 197 de la mateixa Llei, i també la Llei 10/1990 de 

l’Esport i la normativa específica sobre societats anònimes esportives. 

4) L’exercici de les accions d’impugnació dels acords socials que preveuen 

i regulen els article 204 i següents de la Llei de Societats de Capital. 
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Article 10è. – 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a 

mínim una vegada a l’any, dintre dels sis mesos següents a la data de 

tancament de l’exercici econòmic,  per aprovar, si s’escau, la gestió de 

l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals. 

 

Article 11è. – 1. – L’assemblea es convoca per l’òrgan de govern mitjançant 

convocatòria que ha d’incloure, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i 

l’hora de la reunió. 

2. – La convocatòria s’ha de comunicar deu dies abans de la data de la 

reunió, individualment,  a través d’un escrit dirigit a l’adreça que consta en la 

relació actualitzada dels associats i associades que ha de tenir l’associació, 

o bé a la seva adreça electrònica, cas d’haver-la facilitat a l’associació. 

També es publicarà a la pàgina web de l’associació. 

 

Article 12è.-1. – L’Assemblea General Ordinària o Extraordinària es 

constitueix sigui quin sigui el nombre d’assistents presents o 

representats. 

  

Article 14è. 4. – Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme 

cap activitat retribuïda per l’associació. 

Exerciran els seus càrrec gratuïtament, si bé tindran dret a la bestreta i 

al reemborsament de les despeses degudament  justificades que se’ls 

hi hagin produït per la seva intervenció o participació, en nom de 

l’associació, en qualsevol activitat relacionada amb els seus objectius 

o finalitats. 

 

Article 15è.-1. – Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec 

durant un període de quatre anys, podent ser reelegits indefinidament, amb 

excepció del càrrec de President, que només podrà ser reelegit una 

sola vegada. 

 

Article 16è. 4. – El lloc de presentació de les candidatures haurà de ser a la 

seu social de l’associació, per correu certificat, burofax, o correu 

electrònic.  La candidatura ha d’incloure els noms, cognoms, número de 

Document Nacional d’identitat i signatura de cada un dels membres 
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integrants de la candidatura, així com l’adreça per remetre les 

corresponents comunicacions. 

Article 16è. 6.-   Un cop rebudes les candidatures es comprovarà que 

aquestes reuneixen els requisits indicats en els anteriors apartats d’aquest 

article, i en un termini de dos dies a partir de la data màxima de recepció de 

candidatures, es proclamaran les candidatures admeses o els motius de 

inadmissió,  mitjançant correu certificat, burofax, o correu electrònic, 

remès a l’adreça indicada per a notificacions, i publicació a la pàgina web 

de l’associació. 

 

Article 16è. 7. – Les candidatures no admeses disposen d’un termini de dos 

dies per presentar les al·legacions pertinents, les quals han de ser resoltes 

en un termini de dos dies. Les comunicacions es faran mitjançant, correu 

certificat, burofax, o correu electrònic, a l’adreça indicada per a 

notificacions. 

 

Article 16è. 8.  -  Un cop transcorregut el període esmentat a l’apartat 

anterior, s’enviarà una nota de premsa als mitjans de comunicació, indicant 

les candidatures que es presentaran a la Junta Directiva de l’Associació, 

publicant-se també a la pàgina web de l’Associació. 

 

Article 29è. – L’exercici econòmic  s’iniciarà el dia 1 de setembre de cada 

any i es tancarà el dia 31 d’agost del següent. 

 

 


