CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA
ÒRGAN: ASSEMBLEA EXTRODINÀRIA
DATA: DISSABTE 19 DE SETEMBRE DE 2020. 12H
LLOC: COMPLEX ESPORTIU LA MAR BELLA (Av. del Litoral, 86, 08005 Barcelona)

En desenvolupament de l'article 18 dels Estatuts vigents de la Unió de Consells Esportius de
Catalunya, aprovats per l’Assemblea General de la UCEC celebrada el 6 d’octubre de 2018;
ratificats i inscrits al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya mitjançant
Resolució del director del Consell Català de l’Esport de data 29 de juliol de 2019, el Consell Directiu
de la UCEC reunit en sessió ordinària el dia 14 de juliol de 2020 ha acordat convocar Assemblea
Extraordinària de l’entitat amb l’objecte d’escollir els/les membres del Consell Directiu, amb el
següent:

ORDRE DEL DIA:
1. Constitució de la presidència i el secretariat de l’assemblea, per part del membre de més edat i
el que menys respectivament a l’empara de l’article 20 dels Estatuts.
2. Proclamació i lectura del nou Consell Directiu donant per tancat tot el procediment electoral de
les territorials d’acord amb l’article 22 dels Estatuts.

Atenent les particularitats del procediment d’elecció dels membres del Consell Directiu, aquesta
convocatòria comporta de forma inherent una sèrie d’ordres de compliment previ a la celebració:
1r. A fi i efecte que escullin el seu representant, el president del Consell Directiu de la UCEC convoca
una reunió del Subgrup de Consells Esportius de comarques de menys de 25.000 habitants*
(exclosos Alt Pirineu-Aran): Terra Alta, Solsonès, Garrigues, Conca de Barberà, Ribera d'Ebre,
Segarra i Ripollès que s’haurà de celebrar abans del 31 de juliol; hora i lloc a determinar. * dades
d’habitants segons última xifra aprovada IDESCAT.
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2n. A fi i efecte que escullin el seu representant, el president del Consell Directiu de la UCEC
convoca una reunió del Subgrup de Consells Esportius de les comarques Alt Pirineu-Aran:
Cerdanya, Alta Ribagorça, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Vall d'Aran, que s’haurà de
celebrar abans del 31 de juliol; hora i lloc a determinar.

3r. Instar els presidents de les Agrupacions Territorials perquè convoquin en un termini entre:
immediatament posterior a la celebració de les reunions dels subgrups i fins 15 dies abans de la
celebració de l’assembla tal i com disposa l’article 21 dels Estatuts, reunió de les seves respectives
Agrupacions Territorials per escollir el següent nombre de membres del Consell Directiu:

• 3 representants de l’ATCE de Lleida
• 2 representants de l’ATCE de Tarragona
• 1 representant de Terres de l’Ebre
• 3 representants de l’ATCE de Girona
• 8 representants de l’ATCE de Barcelona i l’ATC ciutat de Barcelona

Cal recordar que els representants dels consells esportius dels dos subgrups que no hagin resultat
elegits poden presentar-se com a elegibles en la seva corresponent agrupació territorial de consells
esportius.
Els membres elegits per cada Agrupació Territorial s’hauran de notificar a la secretaria de la Unió
de Consells amb una antelació mínima de quinze dies abans de la celebració de l'Assemblea
extraordinària de la UCEC.

El President del Consell Directiu

Jaume Domingo i Planas.
Barcelona, 15 de juliol de 2020
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