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ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FCBE 2017 

NOTA INFORMATIVA: PARTICIPACIÓ I VOTACIONS 

 

En relació a la participació dels clubs en l'Assemblea General Ordinària del proper 

dissabte 02-12-2017, adjuntem seguidament un recull de la normativa vigent, d'acord 

amb els Estatuts de la FCBE (Versió 6 setembre 2017). 

 

REQUISITS PER EXERCIR EL DRET DE VOTACIÓ D’UN CLUB FEDERAT: 

 

a) Ser membre AFILIAT de la FCBE (Articles 29 i 32a). 

b) Estar correctament inscrit al Registre d'Entitats Esportives (REE) de la 

Generalitat de Catalunya (1) (Article 29). 

c) Estar al corrent del pagament de les quotes a la FCBE (Article 31). 

d) Haver participat en activitats o competicions la temporada anterior (Article 31). 

e) Justificar una antiguitat mínima d'un any (Article 36 II). 

f) Estar representat pel President/a o Vice-president/a (3) del club, sempre que el 

seu nom sigui el que figura en el REE (Article 36b). 

 
NOTES COMPLEMENTÀRIES: 

 

(1) Els clubs en la situació de tràmit en curs amb el REE poden ser membres de la 

FCBE en condició d'ADHERITS, però no tenen dret a vot. 

(2) Per a estar correctament inscrits al REE, s'ha de disposar de número de registre i 

tenir el mandat de la Junta Directiva vigent. 

(3) Qualsevol altra persona diferent del President/a o Vice-president/a, ha d’ 

aportar un document de delegació de vot del President o Vicepresident i 

fotocòpia del DNI del signant. 

 
DRET DE PARTICIPACIÓ: 

 
Per tal de fomentar la màxima participació, l'assistència a l'Assemblea està oberta a 

qualsevol club membre de la FCBE, si bé per a intervenir en les votacions caldrà estar al 

corrent del compliment de la normativa esmentada. 

 
CONFIRMACIÓ ASSISTÉNCIA: 

 

Per necessitats d'organització, preguem la confirmació prèvia d’assistència. 

 
Barcelona, a 30 d'octubre de 2017 

Junta Directiva 


