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CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2023 

 
 
Per acord de la Junta directiva se us convoca a l’Assemblea General Ordinària 2023.  
Dia: Dissabte 18 de febrer de 2023  
Hora: 10:00 hores única convocatòria. 
Lloc: Seu social de la Societat Unió de Pescadors Esportius d’Olesa de Montserrat  
Plaça dels Països Catalans s/n Local 3 – 08640 Olesa de Montserrat  
Enllaç Google Maps: https://goo.gl/maps/edFb25CUNt42  
Enllaç aparcament: https://goo.gl/maps/hDk6nNoNRSr 
 
ORDRE DEL DIA  
 

1. Constitució de l’assemblea. 

2. Lectura de l’acta anterior i aprovació si s’escau.  

3. Informe d’activitats del President.  

4. Informe d’activitats dels  Delegats. 

5. Gestió Administrativa de la FCPEC. 

6. Calendari d’activitats Esportives any 2023. 

7. Fulla de Captures. 

8. Proposta d’aprovació del reglament d’embarcació. 

9. Precs i preguntes. 

 

DONADA LA IMPORTÀNCIA DELS TEMES A TRACTAR ES DEMANA LA MÀXIMA ASSISTÈNCIA DELS 
REPRESENTANTS DE LES SOCIETATS. 

 
 
GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE LA FCPEC. 

 
La FCPEC només autoritzarà calendaris ESPORTIUS, no administratius. 
 
Per realitzar una activitat esportiva autoritzada per la FCPEC, cal, a banda d'aquesta autorització 
d’activitat esportiva de la FCPEC, una sèrie d'autoritzacions que no són de l'àmbit d'actuació de la FCPEC, 
com ara: 
 
− Autorització d'ocupació de l'escenari (si escau). .- Ajuntament 
− Autorització d'acampada (si escau). .- Ajuntament 
− Autorització per encendre foc, barbacoes o fogonet de gas (si escau).- Forestal Catalana - medi 

ambient. 
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− Autorització per a la realització d'activitat esportiva en parc natural o reserva natural (si escau).- 
Forestal Catalana - parcs naturals o medi ambient. 

− Etc.. 
 
És responsabilitat de les societats o Clubs tenir tota la documentació necessària per a la realització d'una 
activitat esportiva: 
 

 Autorització d'activitat esportiva per la FCPEC. 
 Autoritzacions administratives que siguin pertinents. 

Aquestes són gestions que la FCPEC no realitzarà en activitats esportives anomenades 
“concursos socials”. 

 
CALENDARI D’ACTIVITATS ESPORTIVES 2023 
 
Per a l'any 2023, s'han sol·licitat 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. 
 
El segon Calendari 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 30 dies d'antelació. 
 
No es tramitarà cap sol·licitud de modificació d'alguna activitat esportiva que no compleixi amb 
aquest termini. 
 
FULLA DE CAPTURES. 

A causa de les exigències del Departament de Pesca marítima per a l'autorització de concursos, és 
"OBLIGATORI" el lliurament dels fulls de captures als concursos de mar. 
 
Si no es compleix aquesta obligació, es pot veure afectat el fet de rebre l'autorització dels concursos. 
 
PRECS I PREGUNTES. 

 
EL SECRETARI DE LA FCPEC 

 
 
 
 
 
 

Enric Bellet Puig 


