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Advertència
Seguint el costum establert, aquesta Assemblea serà gravada. Aquesta gravació es destinarà únicament a la redacció de 
l’acta corresponent.

Complint amb les exigències legals de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD 15/1999) informem de la 
incorporació a un fitxer de les dades tractades, sota la responsabilitat de la Federació. La finalitat és única i exclusivament la 
de poder redactar de forma acurada el contingut de la reunió celebrada en l’acta corresponent.

Recordem que podeu exercir els vostres drets en matèria de protecció de dades, dirigint-vos per escrit a la Federació i 
entenem que comptem amb el vostre consentiment per procedir al tractament de les vostres dades amb la finalitat ja 
esmentada tot fent avinent que el tractament de les dades per part de la Federació Catalana de Vela es fonamenta en el 
compliment de les seves finalitats estatutàries.

Procediment
Pel bon funcionament de l'Assemblea, el procediment serà:

• Exposició de cada punt de l'ordre del dia per part de l'òrgan de govern de la Federació

• Dubtes i preguntes (totes seguides)

• Resposta

• Votació



Ordre del Dia
Assemblea General
Extraordinària 2016
Federació Catalana de Vela

01. Lectura de l’acta de l’Assemblea anterior

02. Informe del President

03. Aprovació, si s’escau, de l’acord de convocatòria d’eleccions

04. Aprovació, si s’escau, del Reglament Electoral

05. Aprovació, si s’escau, del Calendari Electoral

06. Elecció, acceptació de càrrecs, nomenament i constitució de la Junta Electoral

07. Elecció entre els i les membres de l’Assemblea presents, de dues persones 
interventores



01. Lectura de l’acta de 
l’Assemblea anterior, de data 
25 de maig del 2016
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02. Informe del President
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Olímpics
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Jordi Xammar i Joan Herp
470 Masculí – 12a posició
Bàrbara Cornudella i Sara López
470 Femení – 12a posició



03. Aprovació, si s’escau, de l’acord de 
convocatòria d’eleccions a Representants
dels Estaments a l’Assemblea General i 
Membres de Junta Directiva
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De conformitat amb l’acord adoptat per l’Assemblea General de la Federació Catalana de Vela, 
reunida en sessió extraordinària en data 29 d’agost de 2016, es convoquen eleccions a 

representants dels Estaments a l’Assemblea General i membres de la Junta Directiva.



04. Aprovació, si s’escau, del 
Reglament Electoral
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05. Aprovació, si s’escau, del 
Calendari Electoral
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06. Elecció, acceptació de 
càrrecs, nomenament i 
constitució de la Junta Electoral
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07. Elecció entre els i les membres de 
l’assemblea presents, de dues persones 
interventores per aprovar, per delegació, 
l’acta juntament amb el president i el 
secretari
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* La documentació corresponent a les Eleccions es podrà consultar a partir de demà (30 d’agost) a la pàgina web de la Federació 
(www.vela.cat) i a les dependències de la Federació Catalana de Vela (Moll de Gregal, s/n – Port Olímpic 08005 Barcelona)



/ Gràcies! Federació Catalana de Vela
Assemblea General Extraordinària 2016
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