CIRCULAR Nº 19/2018

CIRCULAR ACLARIDORA DEL DRET A VOT
(arts. 5, 8 i 20 dels Estatuts)
Membres de ple dret amb dret a vot en l'Assemblea
D'acord amb el que es disposa per l'art. 8.1 i 8.2 dels Estatuts, són membres de ple dret amb dret a vot en
l'Assemblea General de la FCG, les entitats incloses en l'art. 5.1 dels Estatuts, que són les següents: (i)
associacions o clubs esportius, (ii) agrupacions esportives, (iii) societats anònimes esportives, (iv) altres
entitats privades sense ànim de lucre que tinguin com a fi social el foment i pràctica del golf i (v) seccions
esportives d'entitats lucratives, empreses de serveis esportius i qualsevol altra entitat pública o privada.
L'art. 20.1 dels Estatuts disposa que tots els membres de l'Assemblea tenen dret a vot, aclarint que ho tenen
sempre que compleixin les condicions i requisits establerts per l'art. 8.2 dels Estatuts.
Requisits que han de complir els membres de ple dret amb dret a vot
D'acord amb el que es disposa per l'art. 8.2 dels Estatuts, els requisits que han de complir els membres de
ple dret amb dret a vot en l'Assemblea, són els següents:
1.
2.
3.

Que compleixin els Estatuts de la FCG
Que siguin admesos per la Junta Directiva de la FCG
Que tinguin com a únic o un dels seus objectes, el foment i la pràctica de l'esport del golf sense afany
de lucre
4.
Que estiguin inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya
5.
Que disposin d'un terreny de joc homologat per a la pràctica del golf
6.
Que tinguin una antiguitat d’afiliació mínima d'un any en la FCG
Representació dels membres de la FCG
D'acord amb el que es disposa per l'art. 10.1 dels Estatuts, la representació de les entitats esportives
correspon al President, o en cas d'impossibilitat manifesta per exercir la representació, en la persona que
ocupi el càrrec de Vicepresident, amb càrrecs inscrits i en vigor en el Registre d'Entitats Esportives del Consell
Català de l’Esport; i la representació d'entitats privades no esportives correspon al representant legal, com a
càrrec vigent i inscrit en el citat Registre.
L'art. 10.2 dels Estatuts permet que, en cas que falti la inscripció registral o estigui caducat el càrrec, o hagi
realitzat la renovació del càrrec i estigui en tràmit d'inscripció en el Registre, podrà actuar en representació
de l'entitat la persona que acrediti notarialment, mitjançant escriptura pública, la representació de l'entitat
i el nomenament del càrrec de President, Vicepresident o Representant, si escau.

Barcelona, 27 de febrer de 2018.
Luis Miguel Guerrero Gilabert
Secretari de la Federació Catalana de Golf.
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