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COMUNICAT NUM 2 ELECCIONS 2020  

JUNTA GESTORA I JUNTA ELECTORAL  

Benvolgut Soci/a, 

Un cop expirat el segon termini per a la presentació de candidatures a la 
Presidència del Club, La Junta Electoral malauradament continua sense rebre 
cap petició formal de cap candidatura amb la voluntat de concórrer aquestes 
Eleccions i, per tant, d’encarregar-se de la Entitat. 

Tal i com s’anunciava en l’anterior Comunicat, la Junta Gestora d’ara en 
endavant mantindrà la Entitat en un estatus de ‘stand by’, o el que es el 
mateix, sense mantenir cap activitat ni Esportiva ni Administrativa. 

Aquesta condició es mantindrà al menys fins que es puguin proveir les vacants 
i càrrecs suficients com per formar una nova Junta Directiva. 

La Entitat romandrà afiliada a la FCM, la FCA, la FCC i la FEVA/FCVH per tal 
de que els Esportistes que ho desitgin, puguin continuar tramitant les seves 
Llicències Federatives amb normalitat. 

Aquesta afiliació continuarà sent efectiva sempre i quan hi hagi liquiditat 
suficient com per fer-ho possible. En cas contrari s’anirà causant baixa de les 
respectives Federacions en ordre invers al descrit. 

Aquesta nova condició de ‘stand By’ pot afectar també d’ara en endavant a les 
Gestions administratives ordinàries que ha vingut fent la Entitat en els darrers 
anys, com poden ser les Gestions de Base de dades dels Socis (altes, baixes, 
modificacions, remeses etc), tramitació de Certificats (ITVM, socis, voluntariat, 
menors etc), tramitació de llicencies i documentació Esportiva (en menor grau 
donat que actualment la majoria es tramiten a través de plataformes web), 
consultes tècniques i d’assessorament, gestió de les xarxes socials o pàgina 
web, etc. 

La Junta Gestora es compromet a deixar completament tancada la liquidació 
econòmica 2019 segons es va presentar a l’Assemblea General, però no 
confeccionarà cap pressupost per l’anualitat 2020 ni posteriors. Tanmateix es 
compromet a tramitar les peticions Administratives rebudes pels diferents 
mitjans fins a la data d’edició d’aquest Comunicat, a mida del possible. 

 

 La Junta Gestora, 

                                                                           Igualada a 26 de Gener de 2020 
 


