
       ASSEMBLEA  GENERAL  

ORDINÀRIA 2023   
         

 
 
Conforme al que disposa l’article 51 dels estatuts federatius vigents de la Federació 
Catalana d’Atletisme,  la Junta Directiva va acordar convocar l’Assemblea General 
Ordinària, el proper dissabte 22 d’abril de 2023 a les 16:00 h en primera convocatòria, 
i a les 16:30 h, en segona, si fos necessari. 
 
L’Assemblea tindrà lloc a la seu del Consell Català de l’Esport, entrada pel carrer Sant 
Mateu, 27-37, d’Esplugues de Llobregat. Pel que fa a les normes de representació, 
quorum d’assistència i majories, per aprovació dels acords es cumplirà el disposat als 
articles 45, 46, 47, 50 i 52 dels estatuts federatius. 
 
L’Assemblea General Ordinària constarà del següent ordre del dia: 

Primer Aprovació de l’acta anterior 
Segon Informe de la Presidenta 
Tercer Examen i aprovació, si s'escau, de l’informe o memòria de les activitats 

de l'exercici vençut 2022 
Quart Aprovació del pla general d’actuació anual i calendari esportiu 2023 
Cinquè Examen i aprovació, si s'escau, de la liquidació de l'exercici econòmic 

vençut 2022 amb el tancament de balanç i compte de resultats 
Sisè Examen i aprovació, si s'escau, del pressupost per a l’exercici econòmic 

del 2023 
Setè Ratificació dels càrrecs de la Junta Directiva  
Vuitè 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. 

Novè Precs i preguntes. 
 

D’acord amb el que disposa l’article 50 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. 

D’acord amb el que disposa l’article 51.3 dels estatuts federatius, la documentació dels 
assumptes que s’hagin de votar a l’Assemblea romandrà a la seu de la Federació. 
Aquesta estarà a disposició dels seus components perquè la puguin consultar, 
almenys set dies abans de la data de celebració. En el mateix termini d’antelació a la 
seva celebració, serà lliurada a totes i tots els membres de l’Assemblea amb dret a vot 
que prèviament ho hagin sol.licitat per escrit 

Us demanem que confirmeu la vostra assistència a: protocol@fcatletisme.cat 

 
Barcelona, 21 de març de 2023 
 
 
 
 
Mercè Rosich i Vilaró 
Presidenta de la Federació Catalana d’Atletisme 


