
 

 ASSEMBLEA  GENERAL  ORDINÀRIA 
 C O N V O C A T Ò R I A 
 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 26.1 dels Estatuts federatius, per 
acord de la Junta Directiva, celebrada el 27 d’abril, es decideix convocar 
Assemblea General Ordinària, de la Federació Catalana d'Atletisme, pel dia 30 
de maig de 2017, a la Sala d’Actes de la Federació. Se celebrarà a les 18,30 
hores, en primera convocatòria, i en el seu cas, a les 19,00 hores del mateix 
dia en segona convocatòria, sota el següent, 
  

ORDRE DEL DIA 
 
Primer.- Aprovació, si s'escau, de l'Acta de l'Assemblea General Ordinària 

celebrada el dia 31 de maig de 2016. 
Segon.- Examen i aprovació, si s'escau, de la memòria d'activitats de 

l'exercici vençut. 
Tercer.- Examen i aprovació, si s'escau, del pla general d’actuació anual, 

els programes i les activitats esportives per a  l’exercici 2017. 
Quart.- Examen i aprovació, si s'escau, de la liquidació de l'exercici 

econòmic vençut amb el tancament de balanç i compte de 
resultats, ja auditat. 

Cinque.- Examen i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici 
econòmic 2017 

Sisè.-  Examen i aprovació, si s'escau de les propostes presentades 
d'acord amb els articles 24.1.4 i 24.1.5 dels estatuts. 

Setè.- Precs i preguntes 
 
 
Barcelona,  27  d’abril de 2017      
         
   Secretari  Pere Riba i Masjuan 
          (Signat a l’original) 
 
NOTES IMPORTANTS.-  
 
1)   Prèviament a entrar a conèixer els punts de l’ordre del dia es procedirà al 

recompte dels assistents d’acord a l'art. 27. 3. dels Estatuts, i a la designació de 
3 interventors d’acord a l’art. 29. 1. dels Estatuts. 

 
2)   Els assembleistes podran examinar la documentació que ha d’ésser sotmesa a 

l’aprovació de l'Assemblea General als locals de la Federació durant els darrers 
quinze dies abans de la celebració de la reunió. 

 
3) La representació de cada club està reservada al President reglamentari escollit, o 

al representant que figuri com a delegat de la secció. 
 
 


