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CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2020 

 

El Sr. Alfred Sánchez Chacón, com a President de la Federació Aèria Catalana, 

mitjançant l’acord adoptat per la Junta Directiva, té el plaer de convocar-lo, de 

conformitat amb l’art. 59 dels estatuts de la Federació Aèria Catalana, a l’Assemblea 

General Ordinària d’aquesta Federació, que tindrà lloc el dia 17 de setembre a les 

19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30 hores en segona convocatòria, a la 

sala d’actes de la Casa de l’Esport del Consell Català de l’Esport, ubicada a la 

Rambla de Guipúscua, 23 Barcelona, amb el següent:  

 

ORDRE DEL DIA  

1. Informe del President.  

2. Nomenament de dos interventors entre els membres assistents de l’Assemblea que, 
si s’escau, aprovaran i signaran l’acta, conjuntament amb el President i el Secretari de 
la Federació. 

3. Nomenament de les vacants a la junta directiva. 

4. Aprovació de l’Estat de comptes. Liquidació de l’exercici econòmic 2019, amb el 
tancament de balanç i el compte de resultats.  

5. Aprovació del pressupost econòmic per a l’exercici 2020. 

6. Aprovació de les quotes de les Llicències 2020. 

7. Aprovació de la memòria de les activitats del 2019. 

8. Aprovació del Calendari Esportiu Oficial 2019-2020 (octubre – octubre) 

8. Criteris de subvenció 2020. 

9. Integració en la Confederació Espanyola de Federacions Aèries.  

10. Torn obert de paraules. 

Barcelona, a 13 setembre del 2020  

 

 

 

President de la Federació Aèria Catalana.                                                                  
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 Estatuts de la Federació Aèria Catalana  
Text aprovat en Assemblea de data 25/11/2017 

... 

TÍTOL V. RÈGIM ORGÀNIC 

CAPÍTOL 2. Assemblea General 

Article 54. Concepte i composició 

... 
2. La composició de l’Assemblea General serà la següent:  
a) El president de la Federació. 

b) Les entitats esportives (associacions o clubs esportius, associacions esportives escolars, i 
agrupacions esportives) previstes a l’article 1, paràgraf 2, sempre que constin inscrites al 
Registre d’entitats esportives i tinguin una antiguitat d’afiliació mínima d’un any.  
 
La representació d’aquestes entitats esportives recau en el president, o en el cas d’impossibilitat 

manifesta per exercir la representació d’aquest, en la persona que ocupi la vicepresidència, 

sempre que constin inscrits en el Registre d’entitats esportives com a membres de la junta 

directiva amb el mandat en vigor, i que els estatuts vigents i inscrits els hi permetin actuar en 

representació de l’entitat. En cas que manqui la inscripció registral o hagi expirat el mandat, 

podrà actuar en representació de l’entitat la persona que acrediti notarialment la 

representació d’aquesta. 

Article 55. Drets de veu i vot  
Tots els membres de l’assemblea tenen veu i un vot. ... 
El vot dels membres de l’assemblea general és indelegable. 

Article 56. Dret de veu  
Els membres assemblearis que, d’acord amb el previst a l’article anterior d’aquests Estatuts, no 
puguin exercir el seu dret a vot a l’Assemblea gaudiran del dret de veu.  
Els membres de la Junta Directiva, llevat del president, que no siguin representants d’un 

membre de l’Assemblea General poden assistir-hi amb dret a veu però sense vot. 

 

 

 

 

 

 

 


