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LA VEU DEL COMPROMISSARI

EXCLUSIVA: ASSEMBLEA ILLEGAL
MANIFEST
COMUNICAT

EL MILLOR BARÇA EN VÍDEOS

Acords amb UNICEF

Les 6 copes

EXCLUSIVA: La decisió presa per l'Assemblea de
compromissaris és ILLEGAL

dissabte 16 d’octubre de 2010

La possibilitat de presentar una acció social de responsabilitat està recollida en les disposicions transitòries
cinquena i addicional setena de la Llei de l'esport (Llei 10/1990), així com en la disposició addicional tercera
del Reial Decret 1.251/1999 que regula el règim jurídic de les Societats Anònimes Esportives. Segons la llei,
cal que la majoria simple DELS ASSISTENTS a l'assemblea de compromissaris votin a favor de l'acció social de
responsabilitat. Segons la llei, per tant, la MAJORIA SIMPLE HA D'ÉSSER QUALIFICADA. Això es desprén
jurídicament del fet d'incorporar "dels assistents" a la redacció del text legal. Sense aquesta qualificació
estaríem parlant d'una majoria simple ordinària tripolar.
Por lo general, se entiende por mayoría cualificada en los sistemas parlamentarios y, por extensión, en
cualesquiera órganos colegiados públicos y privados, que la votación sobre un asunto sometido a su
consideración requiere, para su aprobación, que se emita un porcentaje importante de votos a su favor
(normalmente mayor del 50%). Una relación habitual suele ser superior a dos tercios de la cámara.

Laporta i Guardiola

Javier Faus, ha ordenat tancar la sala de votacions i ha recomptat 1093 persones, per la qual cosa, amb el
resultat de 468 socis compromissaris a favor de l'acció social, només s'obté el 42,81% de suports, el que,
per tant, és un frau de llei i una illegalitat que pot ser denunciada per la junta sortint davant dels tribunals
ordinaris.
EL QUE DIU LA LLEI:
Los miembros de las Juntas Directivas de estos clubes responderán mancomunadamente de los resultados
económicos negativos que se generen durante el período de su gestión. Tales resultados serán ajustados
teniendo en cuenta las salvedades de las auditorías. El ejercicio económico comenzará el 1 de julio de cada
año y terminará el 30 de junio siguiente. Antes de comenzar cada ejercicio, la Junta Directiva deberá
depositar, a favor del club y ante la Liga Profesional, aval bancario que garantice su responsabilidad y que
alcance el 15% del presupuesto de gasto.

Gamper 2010
El aval será ejecutable por la Liga profesional y exigible anualmente durante todo el período de su gestión.
La acción de responsabilidad podrá ser ejercitada:
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Por el club, mediante acuerdo de su Asamblea, obtenido por mayoría simple de los asistentes.

JURÍDICAMENT CONSIDERAR QUE LA MAJORIA SIMPLE HA DE SER DELS ASSISTENTS INTRODUEIX EL FACTOR
QUALIFICADOR DE LA MAJORIA.

La Lliga: Guardiola

SI ELS ASSISTENTS SÓN 1093, LA MAJORIA SIMPLE DELS ASSISTENTS (O MAJORIA QUALIFICADA) ÉS 547
VOTS FAVORABLES I NOMÉS S'HAN OBTINGUT 468, PER TANT LA DECISIÓ PRESA ÉS ILLEGAL.

Per altra banda, segons els Estatuts del FC Barcelona, l'article 27.5.b pel que afecta a l'article 62 dels
Estatuts REQUEREIX MAJORIA QUALIFICADA per a aquesta votació.
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27.5. Acords i votacions
Els acords de les assemblees generals es prenen per majoria simple dels
assistents i assistentes, llevat de:
a) la modificació dels Estatuts, que exigeix una majoria de dos terços
dels assistents i assistentes, tret que s’efectuï per aplicació obligada
d’una norma imperativa, cas en què no té la condició de modificació
estatutària;
b) les matèries que exigeixin majories qualificades, segons els articles
53, 62, 73, 74 i 75;
c) qualsevol altra matèria que, segons els Estatuts o la norma vigents
en cada moment, exigeixi una majoria qualificada.
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Joan Laporta al Facebook
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Interviu publica que Rosell contracta assessors a 6.000 euros nets al mes
Resposta a Javier Faus i Sandro Rosell
La jurisprudència del Tribunal Suprem ens dóna la raó: la decisió és IL·LEGAL
EXCLUSIVA: La decisió presa per l'Assemblea de compromissaris és IL·LEGAL
Joan Laporta: Sandro Rosell actua amb ressentiment
Sandro Rosell: 100 dies d'espanyolisme, corrupció i odi
Sandro hauria enganyat Guardiola amb la venda de Txigrinsky
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1 0 Comen tar is :
Anònim ha dit...
AL LORO !

EL MILLOR BARÇA DE LA HISTÒRIA
(7)
SANDRO ESPANYOL (3)
SANDRO MENTIDER (8)

Perdoneu, amb tot el carinyo, però qui ha escrit això no s'entera de rés. La majoria SIMPLE és una
cosa: més si que no.La majoria absoluta és una altre cosa: més d'un 50% de sí. La majooria
qualificada un altre encara més complicada: necessitat d'un percentatge prefixat, superior a un 50%
(normalment 2/3 o 3/5). En cap cas, en cap, es pot entendre "majoria simple" (és el que diu la Llei)
per "majoria qualificada". Aquestes definicions no tenen res a veure en si s'aplica als "assistents" (els
qui han anat a l'assemblea) o al "cens" (els 2000 compromissaris).
16/10/10 19:57

QUE NO T'EMBAUQUIN

Anònim ha dit...
Fas moooooooolta pena tio!
16/10/10 20:31
Entrevista a Fede Sardà, co-propietari
de la sala Luz de Gas

ACTUALITAT CULÉ

Protesta contra Sandro Rosell “treu
el mocador al minut 6 del partit
contra el Copenhague”
Albert Perrín: “Rosell és un covard”
Concentració i solidesa
Bartomeu entra en qüestions de
l’Àrea Esportiva i contradiu
Guardiola
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Anònim ha dit...
Hola, sóc advocat i voldria aportar una mica de llum al debat, que em sembla interessant jurídicament
parlant. Si bé és cert que la majoria simple només demana d'una majoria de sís independentment dels
quòrums, per aquest afer, un cop revisats els estatuts del Barça, certament s'especifica expressament
que cal una majoria qualificada concretament a l'article 27.5 del sistema de votacions a l'Assemblea
de compromissaris dels Estatuts del FC Barcelona. Per tant, al meu entendre, cap jutge admetrà a
tràmit aquesta demanda i tot haurà quedat en un no res. En tot cas cal tenir en compte tot el
desprestigi que està causant a l'anterior junta i això si que és denunciable penalment.
16/10/10 22:09
Anònim ha dit...
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Guardiola
Empat a Tarragona

si al final es demostra que Laporta no ha robat tots aquets diners i que s´ha exagerat per resentiment
del Rossell.. espero que la junta actual dimiteixi ja que el mal que han fet al Barcelonisme es
irreparable..
16/10/10 22:42

EL MÉS LLEGIT

Anònim ha dit...
EXCLUSIVA: La decisió
presa per l'Assemblea de
com...

Cap dels articles que esmentes té res a veure amb el que dius. Aprèn a llegir, noi, perquè no pararàs
de menjar-te rectificacions.
16/10/10 23:01

La possibilitat de presentar
una acció social de
responsabilitat està recollida en les
disposicions transitòries cinquena i
addicional set...

Anònim ha dit...
Cal resaltar que el motiu que fa que es porti als tribunals a la anterior junta son uns contes amb
perdues. (que amb eln temps si les incerteses que veuen els auditors passan a ser actius deixarian de
ser uns contes amb perdues)
No s'està reclamant RES respecte a la gestió o les despeses. (Jo com a soci no tinc res a dir després
dels resultats esportius. Hem pagat una millonada en primas al jugadors i nomes faltaria que els que
ha gestionat tot aixo no puguin agafar un Jet privat)

URGENT: COMUNICAT DE
JOAN LAPORTA
COMUNICAT DE JOAN
LAPORTA No tinc previst
assistir demà dissabte, dia
16, a l’Assemblea de Compromissaris
del FC Barcelona perquè s’ha ...

17/10/10 0:00
Anònim ha dit...
Déu meu quina web, els del SI podríeu dissimular una mica, coi.
17/10/10 3:58

VISITES

Compromissaris Compromesos ha dit...

14,623

Al que ens diu que rectifiquem el convidem a llegir aquest post:
http://www.compromissarisfcb.org/2010/10/la-jurisprudencia-del-tribunal-suprem.html
17/10/10 11:22
Jaume Simon ha dit...
Els casos en que es necessitarà una majoria superior a la simple són:
- Modificació dels estatuts
- Articles 53, 62, 73, 74 i 75
- Qualsevol altra matèria que, segons els Estatuts o la norma vigents en cada moment, exigeixi una
majoria qualificada
Cap d'aquests supòsits es compleix, per tant una majoria simple és suficient i la votació és vàlida.
Aquesta web intenta fer creure que es compleix el 62 però no és veritat, llegiu-lo.
17/10/10 14:13
Jaume Simon ha dit...
El post que mencioneu confon:
Majoria simple: Més "si" que "no"
Majoria absoluta: Un 50% més 1 dels vots
No crec que el tribunal suprem s'equivoqui en coses tan senzilles.
17/10/10 14:17

P u b lica Un Comen tar i

Comenta com a: Selecciona el perfil...
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