Apartats dels articles dels vigents Estatuts del Reus
Deportiu modificats (Assemblea extraordinària del
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apartat
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Identificació de l’article a modificar en els Estatuts vigents
Convocatòria de les assemblees generals
(s’hi afegeix aquest apartat)
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Les reunions de l’assemblea general poden ser telemàtiques en els
supòsits que així ho contempli el pertinent organisme (Consell català
de l’esport, PROCICAT o organisme equivalent). La junta directiva
vetllarà pel compliment de la norma que es dicti al respecte, facilitarà
per mitjans tècnics i telemàtics al seu abast la seva celebració, i
garantirà en tot moment el dret a vot així com la adient acreditació de
la persona del soci per a evitar qualsevol mena de frau.
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Funcions del(s) vicepresident(s) o vicepresidenta(es):
(s’hi afegeix aquest apartat)

e

En funció de les diferents àrees de gestió del Club, podran existir, en
total, fins a quatre Vicepresidències:
a) Vicepresidència responsable de l’ÀREA ECONÒMICA I
PATRIMONIAL
b) Vicepresidència responsable de l’ÀREA ESPORTIVA
c) Vicepresidència responsable de l’àrea TECNOLÒGICA,
D’INFRAESTRUCTURES I MANTENIMENT
d) Vicepresidència responsable de l’ÀREA SOCIAL
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Durada del mandat
(s’hi afegeix aquest redactat)

El president o presidenta de la Junta Directiva pot exercir el càrrec
consecutivament, per un màxim de dos mandats.
Excepcionalment, si durant aquest segon mandat el Club es troba
immers en una situació de significatives inversions, de millores
estructurals o bé per circumstàncies catastròfiques generals, o
particulars, sobrevingudes (meteorològiques, mediambientals,
pandèmies, etc.), El President o Presidenta sortint podrà presentarse a la reelecció per a un mandat extraordinari, i que ho haurà de
ser per a període màxim igual a la meitat d’un mandat normal.
La resta de membres de la Junta poden ser reelegits un
màxim de tres mandats consecutius o poden estar un total 6
mandats si no hi estan més de 2 mandats consecutius deixant
un mínim d'un mandat entremig; un cop extingit el temps
d'ambdues opcions no podrà formar part de cap Junta
Directiva. L'extinció del temps no li impedeix a la presentació
de candidat a la presidència.

Facultat de disposició de la Junta Directiva
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(s’hi afegeix aquest redactat)

d
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El producte obtingut de l'alienació d'instal·lacions esportives o
dels terrenys on es trobin, s'ha d'invertir íntegrament en
l'adquisició, la construcció o la millora de béns amb la mateixa
aplicació, o bé en la cancel·lació, total o parcial, de deutes amb
garantia hipotecària contrets, en el cas que l’evolució econòmica
del Club no permeti fer front als terminis de pagament establerts
contractualment amb els creditors.
Autenticació
(s’hi afegeix aquest redactat)

Tots els llibres d'actes dels òrgans de govern i els de comptabilitat
s'han de diligenciar per a garantir-ne l'autenticitat en la forma
prevista a la legislació vigent.
Tots els llibres registres, d’actes i de comptabilitat podran portarse per mitjans mecanitzats i informatitzats, obtenint els pertinents
arxius digitals en un format que permeti, en cada cas, la seva
lectura sense necessitat d’utilitzar el programari que els va
generar.
La junta directiva garantirà en tot moment l’autenticitat d’aquests
arxius digitals i ve obligat a la seva custòdia.

Notes:
 En cada article, en vermell, s’indica si s’afegeix un apartat o bé es modifica
el contingut de l’article o apartat
 En lletra negra i fons blanc, el text actual
 En lletra negra i fons groc, el text a afegir

