ASSEMBLEES GENERALS ORDINÀRIA I EXTRAORDINARIA
CONVOCATÒRIA
De conformitat el que disposa l’article 51è dels Estatuts federatius, la Junta Directiva acordà
convocar a tots els membres de ple dret de l’Assemblea General de la Federació Catalana
d'Atletisme, el dia 10 de Febrer de 2022, a les 17,00 hores en primera convocatòria i, en el seu
cas, a les 17,30 hores del mateix dia en segona convocatòria, a la Sala d’Actes de la Federació,
carrer Trafalgar, 12, entresòl-2ª, de Barcelona, per celebrar,

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
ORDRE DEL DIA
Primer.Segon.Tercer.Quart.Cinquè.Sisè.Setè.-

Lectura de l’acta de l’assemblea general ordinària celebrada el 29 de juny de 2021
Examen i aprovació, si s'escau, de l’informe o memòria de les activitats de l'exercici
vençut 2021.
Examen i aprovació, si s'escau, de la liquidació de l'exercici econòmic vençut 2021
amb el tancament de balanç i compte de resultats.
Examen i aprovació, si s'escau, del pressupost per al exercici econòmic del 2022.
Aprovació del pla general d’actuació anual i calendari esportiu.
Examen i aprovació, si s'escau, de les propostes presentades per els assembleistes i
la Junta directiva d'acord l’article 49 apartats f) i g) dels Estatuts.
Precs i preguntes.

A la finalització de l’Assemblea General Ordinària, donarà començament,

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
ORDRE DEL DIA
Primer.Segon.Tercer.Quart.-

Convocatòria d´eleccions a President i Junta Directiva de la Federació Catalana
d’Atletisme. Fixació de la data de realització de l´acte electoral.
Aprovació, si s’escau, del Reglament i Calendari Electorals i procediment a seguir
per celebrar les eleccions.
Nomenament per sorteig de 3 membres titulars i 10 membres suplents per integrar
la Junta Electoral, i fixació del termini per la seva constitució i pressa de possessió.
Convocatòria d’eleccions a membres i Presidents dels Comitès i Comissions
d’Atletes, Jutges i Tècnics-Entrenadors que tenen caràcter representatiu a
l’Assemblea General, d’acord articles 96 i concordants dels Estatuts.

Barcelona, 3 de gener de 2022.

El Secretari
Pere Riba i Masjuan
(signat a l'original)

OBSERVACIONS.(i) Per les restriccions del COVID només podrà assistir un representant per Club.
(ii) Prèviament a l’inici de cadascuna de les reunions es procedirà al recompte dels assistents
article 52.3., i es designarà entre els assistents dos Interventors per aprovar l’acta per delegació
de l’Assemblea General segons l’article 54.2. dels Estatuts federatius.
(iii) Segons article 51.3. dels Estatuts la documentació del assumptes que s’hagin de votar a
l’assemblea restarà a la secretaria de la Federació a disposició dels seus components perquè la
puguin consultar, almenys set dies abans d‘antelació a la data de celebració.
(iv) S’acompanya amb la convocatòria, el Projecte de Reglament i Calendari Electoral-2022 amb la
finalitat de que els assembleistes tinguin amb antelació la màxima informació sobre procediment
electoral doncs serà sotmès a la seva aprovació en el decurs de la reunió.
(v) S’acompanya Procediment a seguir per la designació dels membres titulars i suplents de la
Junta Electoral.
(vi) D’acord l’article 50è. apartat f) dels Estatuts podran presentar propostes en el punt 6è. de
l’ordre del dia de l’assemblea general ordinària, els assembleistes que tinguin el recolzament del
10% del total d’assembleistes i es presentin per escrit a la Federació amb deu dies d’antelació a la
data de celebració.

