
 
 

 

 

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  

De conformitat amb el que disposa l’Article 20 dels Estatuts de la FCC, la Junta Directiva ha 

acordat convocar a  l'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  de la Federació Catalana de Ciclisme, a 

celebrar el proper dia 14 de maig de 2022, dissabte, de forma presencial, a les 9,30 hores en 

primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala Narcís Masferrer en el 

Velòdrom d'Horta Miquel Poblet, Psseig Vall d'Hebrón, 185-201, porta 16, 08035-Barcelona  

ORDRE DEL DIA: 

1.- Recompte i identificació dels membres assembleistes presents.  

2.- Informe del President. 

3.- Ratificació, si escau, dels càrrecs de la Junta Directiva i Delegats Territorials. 

4.- Presentació i aprovació, si escau, de la Memòria de les activitats esportives de l'exercici 2021. 

5.- Presentació i aprovació, si escau, de la liquidació de l’exercici econòmic de l’any 2021, amb el 

tancament del balanç i compte de resultats. Informe d’Auditoria. En aquest apartat, les 

demandes d'aclariment hauran de ser presentades per escrit amb vuit dies d'antelació a la data 

de l'Assemblea. 

6.- Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2022. En aquest apartat, les demandes 

d'aclariment hauran de ser presentades per escrit amb vuit dies d'antelació a la data de 

l'Assemblea.  

7.- Aprovació, si escau, del Pla general d’actuació anual, activitats esportives i els seus objectius 

per a l'any 2022. 

8.- Presentació i aprovació, si escau, de les propostes presentades amb el suport d'almenys un 

10% dels assembleistes, d’acord amb l’Article 17 apartat h) dels Estatuts FCC, i tramitades per 

escrit fins 15 dies abans de la data de l’Assemblea. 

9.- Elecció, entre els membres de l'Assemblea presents, de dos interventors per aprovar, per 

delegació, l’Acta juntament amb el President i Secretari, Art. 25 dels Estatuts de la FCC. 

10.- Torn obert de paraules. 

 

 

Joaquim Vilaplana  i Boloix                                                                                                                  

President de la Federació Catalana de Ciclisme              Barcelona, 8 d'abril de 2022 
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