MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS APROVADA A L’ASSEMBLEA
EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS 29 DE JULIOL DE 2016

ADAPTACIÓ I MODIFICACIÓ ARTICLE 9:
BENEFICIARI "A": El cònjuge del soci titular o numerari, o aquella pesona que convisqui amb el soci
titular o numerari amb una relació de parella estable.
En la transmissió de títols entre els cònjuges o els membres d'una parella estable, es mantindrà
l'antiguitat de l'anterior a tots els efectes.
S'APROVA la modificació
ADAPTACIÓ I MODIFICACIÓ ARTICLE 14 B-1:
Per causa de mort: En cas de defunció d'un soci titular, els legítims hereus, mitjançant la corresponent
justificació documental del seu Dret, ja que la condició de soci es indivisible, hauran de designar entre
ells la persona que hagi de tenir la condició de soci.

NIF: G-08.635.641

En tot cas, per la condició de soci caldrà reunir els requisits previstos estatutàriament.
L'adquirent del títol social, li serà adjudicat l'últim número d'ordre del Llibre de Registre de socis.
Cas que l'hereu/s ja siguin socis del Club, i d'interessar-ho aquests i comunicant-ho fefaentment dins els
tres mesos següents de la defunció, el club els adquirirà el títol social abonant I'import establert en els
estatuts. Tot això sense perjudíci que I'hereu o hereus optin per transmetre el títol a un tercer
S'APROVA la modificació
ADAPTACIÓ I MODIFICACIÓ ARTICLE 30:
La Junta Directiva estarà formada per un número de membres no inferior a cinc ni superior a vint-i-un, al
capdavant dels quals hi haurà el president, quedant integrada a més del President, per una o més
vicepresidències, un Secretari, un Tresorer, essent els demés, vocals.
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".
Els càrrecs de la Junta Directiva, llevat el del President, seran designats pel President entre els socis
membres de la Junta
S'APROVA la modificació
ADAPTACIÓ I MODIFICACIÓ ARTICLE 31:
QUEDARA REDACTAT d'acord amb I'art 16 del Decret 55/2012, de 29 de maig, pel qual es modifica el
Decret 58/2010, de 4 de maig, de les Entitats Esportives de de Catalunya:
Els càrrecs de la Junta Directiva, inclòs el de President, tindran una durada de quatre anys,
podent ser reelegits per un altre mandat.
Els membres de la Junta Directiva son responsables de la seva actuació davant de
I'Assemblea General.
S'APROVA la modificació
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DELEGACIÓ DE VOT:
No està previst en els estatuts de l'entitat la delegació de vot, en atenció a les diverses
peticions de socis es proposen dues solucions:
1r Delegar el vot al Beneficiari A o beneficiari major de 18 anys
2n Delegació vot a un altre titular, amb la limitació de només poder representar un vot
delegat i el propi com a titular.
S'APROVA el 1r Punt : Delegar el vot al Beneficiari A o fill major de 18 anys
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