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Senyor/a, 
 
De conformitat amb el que estableix el Decret 267/1990 de regulació dels 
Consells Esportius, i d’acord amb allò que diuen els estatuts, us convoquem a la 
propera Assemblea Extraordinària del Consell Esportiu. 
 
Dia: Dimarts 5 de novembre de 2019 
 
Hora: 18:30 h en primera convocatòria. 
 19:00 h en segona convocatòria. 
 
Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal del Baix Empordà 

Carrer Tarongers, 12 
17100 – La Bisbal d’Empordà 

 
Ordre del dia: 
 
1. Eleccions al Consell Esportiu 
a) Dissolució de la Comissió Directiva constituïda el 19/12/2015. 
b) Elecció de la nova Comissió Directiva;  elecció  representants  dels  
Ajuntaments, elecció representants de les entitats i elecció representant 
Federacions. 
c) Torn obert de paraules. 
 
Per motius organitzatius, agrairíem confirméssiu l’assistència. (Nom i 
Cognoms de la persona assistent i càrrec a l’entitat ) 
 
NOTA: L’entitat, escola, ajuntament, federació... que no pugui assistir a 
l’Assemblea pot delegar el seu vot en una persona que representi aquella 
entitat. Per delegar el vot, heu de retornar el full de delegació de vot que us 
adjuntem,  a les oficines del Consell Esportiu abans del 29 d’octubre de 2019. 
 
 

La presidenta, 
 
 
 
 
Magda Lupiañez Soler 
La Bisbal d’Empordà, 11 d’octubre de 2019 
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PAUTES BÀSIQUES PER A LA FORMACIÓ DE LA NOVA COMISSIÓ 
DIRECTIVA DEL CONSELL ESPORTIU DEL BAIX EMPORDÀ 

 
 
  

A. Dissolució de la Comissió Directiva. 

 

B. Elecció de la nova Comissió Directiva.  

 

C. Composició:   

1. 5 representants dels centres, les associacions esportives o escolars i els 

clubs de la comarca. 

2. 4 representants dels ajuntaments o entitats municipals de gestió 

esportiva de la comarca. 

3. 1 representant de les federacions esportives. 

4. 1 representant del Consell Comarcal del Baix Empordà. 

 

D. L’elecció de representants es farà per estaments, de tal manera que els 

representants dels Ajuntaments votaran els seus representants, els de les 

entitats els seus, i les federacions els seus. 

 

E. Cas de que es produeixin empats en algun dels estaments representats es faran 

successives votacions fins a obtenir un guanyador. (Decret 70/1994 i 

145/1991). 

 

F. Per tal de procedir a les votacions, l’Assemblea haurà de comptar amb la 

majoria absoluta dels seus membres o en tot cas amb una quarta part dels 

membres convocats, en segona convocatòria. 

 

 

G. La Comissió Directiva sortint de l’elecció disposarà de quinze dies de temps per 

elegir els càrrecs de President, sots president, secretari, i tresorer. 

 

 

 

 

La Bisbal d’Empordà, 11 d’octubre de 2019 


