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CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2022

D’acord amb el que disposen els Estatuts de la nostra Federació i els Decrets 58/2010 i 55/2012 de
la  Generalitat,  us  convoquem  a  la  ASSEMBLEA  GENERAL  ORDINÀRIA  DE  LA  FEDERACIÓ
CATALANA DE DARDS (FCD) que es celebrarà el proper diumenge 26 de juny de 2022 a les 10:00
hores en primera convocatòria, i a les 10’30 h, en segona. 

La  reunió  es  celebrarà  a  la  seu  social  de  la  federació.  Agraïm  que  els  presidents  confirmin
assistència al grup de presidents de whatsapp o bé per escrit a administracio  @dardscatalunya.cat  .
La FCD vetllarà per la correcta acreditació dels assistents.

La reunió es durà a terme amb el següent: 

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l'Acta de l'Assemblea anterior.
2. Informe del president.
3. Aprovació, si escau, de la Memòria d’Activitats de la FCD de l’exercici anterior, 2021.
4. Aprovació,  si  escau,  de la  liquidació  de l’exercici  econòmic  vençut  amb el  tancament  de

balanç i compte de resultats.
5. Ratificació del pressupost  del exercici econòmic de l’exercici  següent,  el 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.

6. Designació  de  3  verificadors  de  comptes  (segons  normativa  vigent)  i  designació  de  2
interventors per l’aprovació de l’acta.

7. Exposició i aprovació, si s'escau, de les taxes federatives per la temprada 2022-23.
8. Aprovació, si s’escau, del calendari de competicions 2022-23: Lliga Catalana Divisió d’Honor,

Rànquing FCD, Catalunya Cup 2022 i 32è Campionat de Catalunya.
9. Informació de competicions internacionals i aprovació, si s’escau, de les subvencions

a esportistes.
10. Acord,  si  s’escau,  del  pla general d’actuació anual,  d’acords de funcionament intern, dels

programes d’activitats i els objectius corresponents a l’any 2022-23. 
11. Resolució,  en el  seu cas,  de  les  propostes  que  almenys  el  10% del  clubs  afiliats  hagin

presentat  en  el  registre  de  la  FCD  per  escrit  en  els  deu  dies  naturals  posteriors  a  la
convocatòria de l’Assemblea.

12. Precs i preguntes. 

D’acord amb la legislació vigent, la documentació objecte d’aquesta Assemblea estarà a disposició
dels assembleistes, per la seva consulta, quinze dies (15 dies) abans de l’acte.

Es prega la màxima assistència i puntualitat per no excedir-nos en temps.

Barcelona, a  17 de maig de 2022

Josep Maria Salvadó
President
Federació Catalana de Dards
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