Federació Catalana de Ciclisme
RESUM DE LES MODIFICACIONS MÉS RELLEVANTS DE LA PROPOSTA D’ESTATUTS 2013
Títol 1
Art. 4.- S’inclouen les competències de la federació en esport d’alt nivell, esport escolar i universitari.
Art. 5.- Introducció del ciclisme artístic i paraciclisme.
Títol 2
Art. 15.- S’introdueix una ponderació de vot, atenent el volum d’esportistes i el nivell esportiu de l’entitat.
Art. 17.- A les competències de l’assemblea general inclou determinar el preu de les llicències i les quotes
d’afiliació dels Clubs o Entitats.
Art. 20.- S’introdueix a l’ordre del dia, de l’assemblea ordinària, la possibilitat d’incloure nous punts al
mateix dia de celebració. La informació de les matèries objecte d’assemblea s’han de posar a disposició dels
membres a partir de la data de convocatòria.
Art. 21.- S’introdueix l’adopció de mitjans, correus electrònics o postals, per adopció de decisions que la
junta directiva cregui oportú.
Art. 23.- S’elimina la limitació en el nombre d’intervencions a les assemblees.
Art. 25.- Es modifica de 3 a 2 el nombre d’interventors necessaris per aprovar l’acta.
Art. 26.- Es delimiten les competències de la junta directiva.
Art. 27.- Es concreta en 18 el nombre de membres de la junta directiva.
Art. 29.- Es delimita la delegació de funcions de la junta directiva en el consell executiu.
Art. 31.- S’introdueix l’adopció de mitjans tecnològics de la informació, com videoconferència, correus
electrònics i/o anàlegs per adopció de decisions urgents a la junta directiva.
Títol 3
Art. 44.- Descentralització en 4 meses electorals els seus processos.
Art. 45.- Es limita el nombre de mandats consecutius del president.
Art. 48.- Es determina el nombre de membres aspirants de les candidatures tancades i s’especifica la previsió
de la incorporació de la representació territorial.
Títol 4
Art. 52.- L’elecció dels delegats territorials es farà per sufragi universal, lliure, directe i secret.
Títol 5
Art. 55.- El comitè d’àrbitres i cronometradors es regirà per un reglament intern.
Art. 56.- Es determina la responsabilitat del comitè de tècnics en la preparació del programa ARC i la
designació de les seleccions catalanes.
Títol 6
Arts. 58 a 82.- S’ha procedit a adequar el regim jurisdiccional i disciplinari al que estableix el Decret
Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text Únic de la Llei de l’Esport, tant el quant a
procediments (ordinari i extraordinari), incloent la possibilitat d’investigacions prèvies i mesures provisionals,
com actualitzant el llistat d’infraccions i sancions, així com aclarint les causes d’extinció i modificació de
responsabilitats.
Títol 7
Art. 86.- Definició d’esportistes catalans.
Art. 89.- Definició de seleccions esportives catalanes.
Títol 10
Art. 101.- Adequació a la liquidació i dissolució de la federació.
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