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CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
D’acord amb l’Article 62 del Decret 58/2010, de 4 de Maig de 2010, d’Entitats Esportives de Catalunya i els Articles dels Estatuts de la
Federació Catalana de Judo, i en representació de tots els clubs afiliats d’aquesta federació, informem de la convocatòria

d’Assemblea General Extraordinària pel proper dia 2 de DESEMBRE a les 16,30 hores en primera
convocatòria i a les 17,00 hores en segona convocatòria, que es durà a terme en el domicili de la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Rambla Catalunya 81, pral 1ª de Barcelona, amb el següent,

ORDRE DEL DIA
Benvinguda del President
1. Nomenament per l’Assemblea de dos interventors per l’aprovació de l’acta d’aquesta Assemblea.
2. Aprovació, si s’escau, del nou Reglament de Disciplina de la FCJ i DA, que formarà part dels
actuals estatuts de l’entitat, mitjançant el annex 1.
3. Aprovació, si s’escau, del nou Codi Ètic de la FCJ i DA, que formarà part dels actuals estatuts de
l’entitat mitjançant el annex 2.
4. Proposta per l’aprovació, si s’escau, del calendari esportiu 2018.
5. Proposta per l’aprovació, si s’escau, del nou pressupost corresponent a l’any 2018.
6. Nomenament i aprovació, si s’escau, dels auditors de comptes per l’any 2017.
7. Proposta i aprovació, si s’escau, dels imports econòmics federatius per al proper 2018.
8. Aprovació, si s’escau, de la proposta que efectua la Junta Directiva per establir una compensació
econòmica a favor del President de la Federació, per la seva gestió en el desenvolupament del
seu càrrec, d’acord amb el article 63.3 dels nostres estatuts. Compensació econòmica que estarà
subjecta a que la FCJ i DA hagi obtingut beneficis econòmics, en l’any immediatament anterior.
9. En el cas de que sigui aprovat per l’assemblea el punt anterior, modificació, si s’escau, de l’article
63.3 dels nostres estatuts. Afegir el següent paràgraf que a continuació consta de forma
subratllada i en negreta,
Art 63.3. Tots els càrrecs són honorífics, però es pot establir una compensació econòmica a favor d’algun
dels membres de la Junta Directiva, sempre que s’acordi i es quantifiqui expressament a l’Assemblea
General. La compensació econòmica, que sempre serà limitada, no es pot satisfer en cap cas amb càrrec
a les subvencions públiques que rebi la Federació Catalana de Judo i Disciplines Associades, i només es
podrà acordar si en el any immediatament anterior la FCJiDA ha obtingut i acreditat un resultat
econòmic positiu. A aquest efecte, la Federació informarà d’aquests acords d’Assemblea General a
l’Administració esportiva de la Generalitat.

10. Ratificació de càrrecs.
11. Precs i preguntes.
Nota
1.

2.

Els documents relatius als punts de l’ordre del dia estaran a disposició de tots els membres a les
oficines de la Federació Catalana de Judo, dins de l’horari habitual, des del moment d’aquesta
convocatòria.
Els punts 8 i 9 d’aquest ordre del dia, s’hauran de aprovar, com a mínim, pels 2/3 dels vots
presents a l’Assemblea.

Desitgem comptar amb la vostra presència en aquesta reunió d’Assemblea.

Vist i plau

Fermín Parra
President

Alfons Arjona
Secretari

