ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
CONVOCATÒRIA
ELECCIONS DELS MEMBRES DE LES COMISSIONS DE CARÀCTER
REPRESENTATIU: ATLETES, ENTRENADORS I JUTGES
De conformitat amb l’acord de l´Assemblea General Extraordinària de la Federació
Catalana d´Atletisme, celebrada en data 15 de febrer del 2018, es convoquen
eleccions a Comissions i Comitès de composició representativa (Atletes, Entrenadors
i Jutges), en base al procediment regulat en l’ article 57 dels Estatuts.
Atès que l’article 56.4 dels Estatuts diu que les indicades Comissions o Comitès
estaran compostes per un nombre de membres variable entre (3) i (10); la Junta
Directiva creu necessari oferir la màxima representació a cada Comissió i Comitè i per
tant, informa que en aquest procés electoral seran deu (10) membres els que
s’hauran d’elegir per estament; una vegada constituïdes les Comissions i Comitès,
cadascun/a d’ells/es decidirà lliurament, en el seu cas, el nombre de membres que
l’hauran de composar en el proper període electoral.
L’acte de la votació es realitzarà a la seu de la Federació (Trafalgar, 12 entresol.2ª) i
dintre de l’horari d’atenció al públic (matí de 11 a 14 – tarda de 17 a 20.30 hores)
16.02.18 al
21.02.18
22.02.18
23.02.18 al
28.02.18
02.03.18
06.03.18
07.03.18
13.03.18
17.03.18

Calendari Electoral:
Publicació dels cens electoral de cada comissió i comitè a les
oficines de la Federació Catalana d’Atletisme i a la pagina web de la
Federació.
Aprovació dels cens electorals de cada comissió.
Presentació de candidatures davant la Junta Electoral. En cas
d’una sola candidatura, proclamació directa (en el cas de Jutges)
En el cas d'atletes i entrenadors quedarà proclamada la comissió si el
nombre de candidats és igual o inferior al fitxat.
Eleccions.
Data límit per impugnació de candidatures proclamades
Resolució de les impugnacions i període de divulgació i
publicitat de les candidatures.
Reunió de la Comissió d’Atletes i Entrenadors per escollir president i
que aquest passi a incorporar-se en el cens d’Assembleistes.
Assemblea General: acte electoral per escollir President i Junta
directiva de la Federació Catalana d’Atletisme.

Barcelona, a 15 de febrer del 2018
Pere Riba i Masjuan
El Secretari
(signat a l’original)
NOTES IMPORTANTS.1 ) Segons l’article 10è.3. del Reglament Electoral totes les reclamacions davant la Junta
Electoral s’han d’interposar en un termini màxim de tres dies hàbils, dintre dels horaris
federatius.
2 ) Tot el procés electoral es desenvoluparà d’acord el procediment i calendari electorals,
continguts al Reglament Electoral, aprovat per l’Assemblea General Extraordinària de
data 15 de febrer del 2018, del qual s’acompanya un exemplar.

