MODIFICACIÓ ESTATUTS DE LA FCE
Article 11.- Els òrgans de govern de la Federació Catalana d’Escacs són: l'Assemblea General, la Junta
Directiva, la Presidència i, si s'escau, la Comissió Gestora.
MODIFICACIÓ ART. 11
Article 11.- Els òrgans de govern de la Federació Catalana d’Escacs són: l'Assemblea General i la Junta
Directiva, si s'escau, la Comissió Gestora.

Article 20.- Són membres de ple dret de l’Assemblea General de la Federació Catalana d’Escacs amb veu
i vot a les seves reunions, el president o presidenta de la federació i els i les representats de les entitats
afiliades, sempre que el seu nom consti inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de Generalitat de
Catalunya, que tinguin una antiguitat mínima d’afiliació d’un any, i que durant les dues últimes
temporades, anteriors a la de la reunió de l’assemblea, hagin participat amb alguna competició oficial
organitzada per la federació.
MODIFICACIÓ ART. 20
Article 20.- Són membres de ple dret de l’Assemblea General de la Federació Catalana d’Escacs amb veu
i vot a les seves reunions, el president o presidenta de la federació i les entitats afiliades a la Federació
sempre que el seu nom consti inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de Generalitat de Catalunya, que
tinguin una antiguitat mínima d’afiliació d’un any, i que han hagin participat, com a mínim, en una

competició o prova del calendari oficial de la federació en la temporada en curs o en la
immediatament anterior al moment de convocatòria de l’assemblea..Les entitats privades no
esportives han de tenir adscrita en el Registre d’entitats esportives la seva secció esportiva i
tenir una antiguitat d’afiliació mínima d’un any. La representació de les entitats esportives recau
en el president o presidenta, o en el cas d’impossibilitat manifesta per exercir la representació,
en la persona que ocupi la vicepresidència, sempre que consti inscrita en el Registre d’entitats
esportives com a membre de la junta directiva amb el mandat en vigor, i que els estatuts
vigents i inscrits li permetin actuar en representació de l’entitat. La representació de les entitats
privades no esportives recau en el seu representant legal sempre que consti inscrit amb el
mandat en vigor en el registre públic corresponent, o en el responsable de la secció esportiva,
sempre que aquest consti degudament inscrit en el Registre d’entitats esportives de la
Generalitat de Catalunya.
El vot dels membres de l’assemblea general és indelegable.

Article 37.- El període de mandat de les persones membres de la Junta Directiva és de sis anys, i s’haurà
de celebrar l'elecció en la forma i segons la programació fixada en aquestes normes estatutàries.
MODIFICACIÓ ART. 37
Article 37.- El període de mandat de les persones membres de la Junta Directiva és de quatre anys, i
s’haurà de celebrar l'elecció en la forma i segons la programació fixada en aquestes normes estatutàries.
Article 55.- L'elecció de les persones membres de la Junta Directiva s’ha de fer mitjançant sufragi lliure,
directe, igual i secret pels membres de ple dret de l'Assemblea General, per majoria de vots i prèvia
presentació i acceptació de candidatures tancades.
L'elecció s’haurà de fer cada sis anys, dins els sis mesos següents d'haver-se acabat la temporada oficial
que acaba el dia 31 de desembre de cada any.

MODIFICACIÓ Art. 55
Article 55.- L'elecció de les persones membres de la Junta Directiva s’ha de fer mitjançant sufragi lliure,
directe, igual i secret pels membres de ple dret de l'Assemblea General, per majoria de vots i prèvia
presentació i acceptació de candidatures tancades.
L'elecció s’haurà de fer cada quatre anys, dins els sis mesos següents d'haver-se acabat la temporada
oficial que acaba el dia 31 de desembre de cada any.

