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CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 

 
Us convoquem a l’Assemblea General Extraordinària per a la convocatòria als assembleistes 
representants dels estaments:  
 
Dia: dissabte 19 de novembre de 2022  
Hora: A les 10 hores. 
Lloc: Seu de la Societat Unió de Pescadors Esportius d’Olesa de Montserrat  
Plaça Paisos Catalans s/n local 3c – 08640 Olesa de Montserrat  
Google Maps: https://goo.gl/maps/tD9ZUggBSHabG2ju8`  
 
Entitats convocades (arts 57 i 58 Decret 58/2010 entitats esportives)  
 
− Clubs i seccions esportives que tinguin una antiguitat d’afiliació mínima d’un any i que hagin 

participat, com a mínim, en una competició o prova del calendari oficial de la federació en la 
temporada en curs o en la immediatament anterior al moment de convocatòria de 
l’assemblea.  

− Estament d’esportistes, jutges i arbitres, i tècnics amb llicència federativa en vigor que hagin 
participat, com a mínim, en una competició o prova del calendari oficial de la federació en la 
temporada en curs o en la immediatament anterior al moment de convocatòria d’eleccions.  

El vot dels membres de l’assemblea general és indelegable.  
 
 
ORDRE DEL DIA  
 

1. Presentació de la nova junta directiva de la FCPEC. 

2. Eleccions dels representants dels estaments.  

3. Calendari d’activitats Esportives any 2023. 

4. Presentació proposta de la norma interna de competició de salmònids 2023 

5. Precs i preguntes. 

 

1. Presentació de la nova junta directiva de la FCPEC. 

Presentació de la Nova Junta Directiva Per el Sr. President de la FCPEC 
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2. Eleccions dels representants dels estaments.  

 

La Junta Electoral estarà formada per: 

 President FCPEC 

 Secretari FCPEC 

 President Comitè de Jutges/Àrbitres. 

 

Condicions per poder presentar una candidatura: 

 
DECRET 58/2010, del 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya. 
 
Art. 57, punt 2, paràgraf 2n 
 
Únicament tindran la consideració d’esportistes, jutges, àrbitres i tècnics, a l’efecte de poder 
integrar l estament corresponent, aquelles persones majors d edat. que, en possessió de la 
llicència federativa en vigor preceptiva, hagin participat, com a mínim, en una competició o prova 
del calendari oficial de la federació la temporada en curs o la immediatament anterior al moment 
de convocatòria d'eleccions. 
 
Un representant dels Jutges, Tècnics i Esportistes, per cadascuna de les disciplines de 

Pesca Continental i Marítima. 

 

Condicions per poder votar: 

 
DECRET 58/2010, del 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya. 
 
Article 58. Drets de veu i vot 
 
1. Tots els membres de l’assemblea tenen veu i vot. Els membres de l'assemblea general, llevat 
del president, a efectes d'exercir el seu dret a vot a l'assemblea, han d'haver participat, com a 
mínim, en una competició o prova del calendari oficial de la federació a la temporada en curs o 
a la immediatament anterior al moment de convocatòria de l’assemblea. 
 
 

Calendari:  

Inici de presentació Candidatures 07/10/2022        secretari@fcpec.cat 

Final Presentació Candidatures 13/11/2022 
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Eleccions Presencials  
19/11/2022  

 

Inici presentació Al·legacions 21/11/2022        secretari@fcpec.cat 

Final presentació Al·legacions 27/11/2022 

Resolució Al·legacions 30/11/2022 

Llistat Definitiu de representants dels 

Estaments. 
03/12/2022 

 
3. Calendari d’activitats Esportives 2023 

 
Per a l'any 2023, se sol·licitaran dos (2) calendaris d'activitats esportives a les societats: 
 
− Un del primer trimestre (de l'1 de gener al 30 de març). 
− Un altre del 31 de març al 31 de desembre. 
 
Al primer s'hauran de posar totes aquelles activitats esportives que es prevegin realitzar durant 
els tres primers mesos de l'any. 
 
Ja s'ha enviat per correu electrònic aquest calendari trimestral a les Societats, si no s'ha rebut 
cal comprovar que a la fitxa de Club de l'aplicació PlayOff es té el correu electrònic actualitzat i 
comunicar-ho a secretari@fcpec.cat. 
 
Data final per al lliurament del calendari del 1r trimestre: 31 de desembre de 2022 
 
El segon Calendari que se sol·licitarà a l'inici de gener, caldrà enviar-lo no més tard del 31 de 
març. 
 
No s'accepta cap calendari després del 31 de març. 
 
Les modificacions a aquest calendari s'han de sol·licitar a la secretaria de la FCPEC 
(secretari@fcpec.cat) amb almenys 15 dies d'antelació. 
 
No es tramitarà cap sol·licitud de modificació d'alguna activitat esportiva que no compleixi 
amb aquest termini. 
 

4. Presentació proposta de la norma interna de competició de salmònids 2023 
 
Presentació de la Proposta de la Norma Interna de Competició de salmònids 2023 per el Sr. 
Delegat de l'Àrea de Salmònids de la FCPEC. 
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5. Precs i preguntes. 
 

EL SECRETARI DE LA FCPEC 
 
 
 
 
 
 

Enric Bellet Puig 
 


