ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA
VOTACIÓ PER L’ELECCIÓ DE PRESIDENT I JUNTA DIRECTIVA
Per acord de l’Assemblea General Extraordinària de la Federació Catalana d’Atletisme celebrada
el dia 15 de Febrer de 2018, es convoca a tots els membres de ple dret, a l’Assemblea General
Extraordinària que es celebrarà el dia 17 de Març de 2018, a les 10’00 en primera convocatòria , i
en el seu cas a les 10’30 hores del mateix dia en segona convocatòria, a la Sala d’Actes de l’Edifici
Docent del Consell Català de l’Esport d’Esplugues de Llobregat, C/ Sant Mateo, s/n, i que es
celebrarà sota el següent,
ORDRE DEL DIA

ÚNIC.‐ Votació per l’elecció del President i la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Atletisme
d’entre els Candidats proclamats per la Junta Electoral, d´acord amb el Reglament Electoral.
Recompte de vots. Proclamació de la candidatura guanyadora.
Terminis Calendari
2018
16 a 20‐ Febrer
21 a 27‐Febrer
28‐Febrer
1 a 6 ‐Març
7‐ Març
8 a 16‐Març
17‐Març

Fases Electorals
Constitució de la Junta Electoral
Exposició del cens electoral provisional
Aprovació cens electoral definitiu
Presentació de Candidatures tancades davant la Junta Electoral
Proclamació de Candidatures
Divulgació i Publicitat de les Candidatures
Assemblea General Extraordinària: Acte de les votacions .

Barcelona, a 16 de Febrer de 2018.
FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME

Pere Riba Masjuan
Secretari
(signat a l’original)
NOTES
1ª .‐ ACTE DE LES VOTACIONS.‐ L’acte de les votacions, segons l’art. 11. 1. del Reglament Electoral,
es durà a terme a l’Assemblea General Extraordinària del dia 17 de Març de 2018, en la que
els membres de ple dret de l’Assemblea General podran exercir el seu dret a vot.
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2ª .‐ NUMERO DE MEMBRES ELEGIBLES I SUPORTS DE LES CANDIDATURES.‐ Segons l’art. 2 del
Reglament Electoral, els membres objecte d’elecció seran en total 20, i segons l’art. 6.1. les
Candidatures hauran d’incloure com a mínim a 2/3 dels llocs elegibles. ANNEX 1 del
Reglament Electoral. Hauran de tenir el suport d’un nombre de membres de l’Assemblea
General que representi un mínim del deu per cent (10%) del total de membres de ple dret
de l’Assemblea General, es a dir, 11 avals. Tots els membres de l’Assemblea General poden
donar suport a més d’una candidatura (article 6.4. Reglament Electoral). ANNEX 2 del
Reglament Electoral.
3ª.‐ CONDICIONS PER SER CANDIDAT.‐ Per poder ser candidat a President o membre de la Junta
Directiva cal complir les condicions següents (art. 3):
1.
2.
3.
4.

Tenir veïnatge administratiu a Catalunya.
Ser major d'edat.
Estar en ple ús dels drets civils.
No trobar‐se sotmès al compliment de cap sanció d’inhabilitació dictada
per un òrgan competent.
5. Acreditar qualsevol vinculació dins l’esport de l’atletisme, com a mínim de
dos anys.

4ª .‐ CENS ELECTORAL DE VOTANTS.‐ El cens electoral de votants estarà integrat per la relació
de membres de ple dret de l’Assemblea General degudament afiliats que tinguin una
antiguitat d’ afiliació mínima d’un any (art. 4), aprovat per la Junta Electoral.
5ª.‐ REPRESENTACIÓ DELS CLUBS.‐ L’acreditació dels electors es farà mitjançant el D.N.d’I.,
Passaport, Carnet de conduir (art. 4.6.). No seran admesos els vots per correus ni per
delegació. La representació del Clubs inclosos en el cens electoral recaurà en el president o
en la persona que estatutàriament el substitueixi, sempre que qui ocupi el càrrec
representatiu consti registrat amb el mandat en vigor en el Registre del Consell Català de
l’Esport on es trobi inscrita l’entitat (art. 11.7.).
6ª.‐ RECLAMACIONS A LES DECISSIONS DE LA JUNTA ELECTORAL.‐ Segons l´art. 10 punts 3 i 4 i art.
16.2. del Reglament Electoral totes les reclamacions davant la Junta Electoral s´han
d´interposar en un termini màxim de tres dies hàbils des de la notificació.
7ª .‐ DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE L’ACTE DE LES VOTACIONS.‐ L’Assemblea General en la
que es celebrarà la votació es desenvoluparà d´acord els arts. 11, 12 i 13 del Reglament
Electoral, sota el control de la Junta Electoral constituïda en Mesa Electoral.
8ª .‐ REGULACIÓ DEL PROCÉS ELECTORAL.‐ Tot el procés electoral es desenvoluparà d´acord el
procediment i calendari electorals, continguts al Reglament Electoral aprovat en l’Assemblea
General Extraordinària de la Federació Catalana d’Atletisme, celebrada el dia 15 de Febrer
de 2018 i, subsidiàriament, s’aplicaran els Estatuts federatius i les disposicions legals.
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