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CIRCULAR :

7 / 2008

SORTIDA : ABRIL de 2008

DEPARTAMENT : SECRETARIA GENERAL
A TOTS ELS CLUBS DE CATALUNYA

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A COMISSIÓ DE CLUBS
De conformitat amb l’acord pres en la reunió de Junta Directiva de la Federació celebrada amb data
24 d’abril de 2008, per mitjà de la present es convoquen eleccions a representants de la Comissió de
Clubs, en base al procediment regulat en els articles 57 i següents dels Estatuts de la Federació
(editats al 2002).
Atès que l’article 56.4 dels Estatuts diu que les indicades Comissions i Comitès estaran compostos
per un nombre de membres variable entre tres (3) i deu (10), la Junta Directiva creu necessari
oferir la màxima representació a cada Comissió i Comitè i per tant, informa que en aquest procés
electoral seran deu (10) membres els que s’hauran d’elegir per estament.
El procés electoral es comunicarà a tots els clubs, mitjançant correu electrònic, als que no tinguin ho
rebran per correu postal, també es posarà a la web de la Federació i quedarà establert de la
manera següent :
1.1.a.
1.b.
1.c.

Del 29 d'abril al 8 de maig de 2008.Publicació del cens electoral de la Comissió de Clubs a les oficines de la Federació i a la pàgina web.

Presentació de les candidatures per formar part de la comissió de clubs.
Presentació d’escrits de propostes de correcció de cens.

2.Del 9 al 19 de maig de 2008.Exposició de la llista de candidats, a les oficines de la Federació i a la pàgina web.
3.Dia 14 de maig de 2008.Termini per impugnació de candidats.
4.Dia 16 de maig de 2008.Termini per resoldre les impugnacions per part del Comitè de Competició.
5.Dia 19 de maig de 2008.Votacions a la seu de la Federació Catalana d'Atletisme (Trafalgar, 12 entresol) al matí de 12 a 14 hores i
a la tarda de 17 a 20 hores.
6.Dia 22 de maig de 2008.Termini per impugnar els resultats de les Eleccions. Si no hagués cap impugnació, es procedirà a la
proclamació definitiva de resultats per part de la Junta Electoral .
La Junta Electoral estarà integrada pels membres del Comitè de Competició de la FCd'A, i regularà tot el
procés, d’acord amb lo estipulat a l’article 57.3.5. dels Estatuts.

