FEDERACIÓ CATALANA DE TIR AMB ARC
Rambla Guipúscoa, 23-25. 2n E - 08018 Barcelona - Tel. 93 308 02 65 – Fax 93 307 82 79 - info@fctarc.org

Reunits el dia 28 de Juny de 2010, a les 18:40 h. en segona convocatòria, a la seu de la
Federació, Rambla Guipúscoa, 23-25, de Barcelona.
Assisteixen els Senyors de la Junta:
JOSÉ JAVIER OCÉN GONZÁLEZ
MIGUEL A. RODRÍGUEZ LÓPEZ
M. JOSÉ LENDÍNEZ SOTO
JOAN CARLES ESTORACH GÓMEZ
ANGELO GIL FALCÓ
SANTIAGO CUELLO PÉREZ
FRANCESC ALTARRIBA GARCÍA
ESTEFANIA RUFÁS ESTEVE

PRESIDENT
SECRETARI sortint
SECRETARIA entrant
Tresorer
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

Els Senyors Delegats:
JOSEP MORILLAS VÁZQUEZ
SANTOS LÓPEZ SÁNCHEZ

DELEGAT DE GIRONA
DELEGAT DE TARRAGONA

Els Senyors Representants (amb dret a vot):
ANTONI MARONAS SARRA

REP. JUTGES

Els Senyors Representants dels clubs (amb dret a vot):
JOSEP MERCADÉ SALVADÓ
MIGUEL SIMÓN MAROTO
CARME ATIENZA DEL CASTILLO (Delegació)
ANTONI MARONAS SARRA
SANTIAGO CUELLO PÉREZ
JUAN A. GALO ENCINAS
JORGE NORIEGA DE SOTO (Delegació)
ELENA GARCÍA MUÑOZ

CLUB ARC MONTJUÏC
CLUB DE TIR AMB ARC TAU
ARC SANT CELONI
CLUB ARQUERS TERRASSA
CLUB TIR ARC CALDES MONTBUI
CLUB TIR ARC LES FRANQUESES
C. E. ARQUERS BARCELONA
CLUB ESPORTIU TIR ARC FIGUERES

Assisteixen com a oïdors els Senyors:
ENRIC SANLLEHI FUSTAGUERES
JOSEP GREGORI FONT
SANTIAGO PRIETO MARTÍN
DAVID CATALÁN RAMÓN
VICENÇ MONGUILLOT
ALBERT BARQUERO
ALEIX MORILLAS
MARC ALTARRIBA

PRESIDENT COMITÈ OLÍMPIC I SALA
MEMBRE COMISSIÓ ECONÓMICA
ARC SANT CELONI
CLUB TIR ARC LES FRANQUESES
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Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l'acta de l'última assemblea.
2. Informe del president.
3. Comptes 2009.
4. Pressupost 2010.
5. Ratificació de càrrecs.
6. Presentació del Comitè de Tecnificació Base. Informe del President del Comitè.
7. Propostes Junta.
8. Temes diversos.
9. Propostes dels comitès i dels clubs.
10. Precs i preguntes.

Desenvolupament:
El Sr. President, abans de procedir al desenvolupament de l’Assemblea demana als
presents fer un incís per a fer un reconeixement a tres ex membres de la Junta de la
Federació: els Senyors Enric Sanllehí Fustagueras, Josep Gregori Font i Miguel A.
Rodríguez López, als quals se’ls entrega una placa com a agraïment a la seva dedicació.
1.

LECTURA DE L’ACTA ANTERIOR
La Sra. Lendínez procedeix a la lectura de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de
19 de Juny de 2009. L’acta és aprovada per unanimitat (9 vots).

2.

INFORME DEL PRESIDENT
El President Sr. Océn, Procedeix a la lectura del seu informe del que destaca el
següent:
•

Increment de llicències federatives d’arquer, malgrat aquest increment baixa
respecte els darrers anys. Augmenten també les de Tècnic. Però pel que fa als
cursetistes, aquestes segueixen sense tenir l’augment esperat.

•

Tecnificació: Reclama més implicació als comitès.

•

Del tema de l’entrenador Sr. Park, ja s’està fent càrrec de la despesa el CAR.

•

Presenta la nova figura del Coordinador de Tècnic d’Esport Base, per coordinar i
reforçar els temes referents a la Tecnificació dels arquers menors. Se’n’ encarregarà
el Sr.Francesc Altarriba García.

•

Ajuts a arquers i clubs: S’ha seguit com en els darrers anys.

•

Promoció i Esport Escolar: S’ha incrementat l’activitat per part dels Clubs.
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•

Instal·lacions Esportives: Sembla que l’Ajuntament de Barcelona, pel que fa al
Castell de Montjuïc, està a favor de la nostra continuïtat i ens han dit que tenen
previst fer obres de millora.

•

Resultats econòmics: Balanç positiu al final de l’exercici, seguint la tònica dels
darrers anys. Els ingressos per llicències, cobreixen la despesa administrativa i ens
donen una liquiditat que ens permet funcionar, sense bestretes de l’administració.

3. COMPTES 2009 - LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
El Tresorer procedeix a la lectura i
pressupost 2009.

explicació dels comptes i de la Liquidació del

Informe de la Comissió Econòmica, formada pels Senyors: Albert Sanjuan Martínez i
David Catalán Ramón. L’informe explica l’anàlisi dels comptes partint de la documentació
de la Federació, a manca d’un informe d’auditoria (La Federació no hi està obligada per
llei).
Procedeix a la lectura el Sr .Estorach. L’informe destaca la continuïtat de la política de
contenció de despeses, tot i que s’han incrementat els ajuts a clubs i arquers. Destaca la
bona situació pel que fa a la tresoreria. En definitiva es segueix la tònica dels darrers anys.
En acabar es procedeix a la votació dels comptes i de la liquidació del pressupost
2009.Total Ingressos: 252.979,38€, Total Despeses: 229.844,56€ amb un resultat
positiu: 23.134,82€. És aprovat per unanimitat (9 vots).

4. PRESSUPOST 2010
El Tresorer (Sr. Estorach) procedeix a la lectura i explicació del pressupost 2010. Comenta
que bàsicament destaca la contenció tant en la previsió d’ingressos com en les despeses,
seguint un criteri conservador, tenint en compte també l’actual crisi econòmica.
Un dels objectius del pressupost, malgrat surti un saldo negatiu, és el d’aconseguir
finalment una diferència “zero”.
El Sr. Océn destaca del pressupost una partida per Tecnificació de Base, per a impulsar
als arquers més joves.
El total d’ingressos pressupostats pel 2010 és de: 231.463€.
El total de despeses pressupostades pel 2010 és de: 233.610,00€.
Es procedeix a la votació del Pressupost 2010. S’aprova per unanimitat (9vots).
5. RATIFICACIÓ DE CÀRRECS
El Sr. President presenta a l’Assemblea a tres nous membres de la Junta Directiva
de la Federació: El Sr. Francesc Altarriba, la Sra. Josefina Cuadrat Bonet (que
deixa la Delegació de Tarragona, i passa a ser membre de la Junta), i la Sra. Estefania
Rufás Esteve.
El Sr. President comenta un altre canvi en la Junta. Degut a la baixa del Sr. Miguel
Angel Rodríguez López, com a secretari; passa a ocupar el seu lloc la Sra. M. José
Lendínez Soto, que ja formava part de la Junta com a Vocal, passant ara a ser la
nova Secretària.
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El Sr. Océn demana la ratificació del nou Delegat de Tarragona, el Sr. Santos López
Sánchez. Es procedeix a la votació. S’aprova per unanimitat: 9 vots.
Arribat a aquest punt s’obre un torn de paraula. El Sr. Santiago Prieto fa al·lusió a la
manca d’una Delegació a Barcelona. El Sr. Océn li respon que aquesta es podria crear
si hi ha una proposta ferma dels Clubs de Barcelona i la Junta de la Federació ho creu
oportú.
6. PRESENTACIÓ COMITÈ DE TECNIFICACIÓ BASE
Pren la paraula el Sr.Altarriba que fa una exposició del motiu de la creació d’aquest
Comitè i les seves tasques.
La funció bàsica és la de coordinar la feina tècnica, de l’entrenador Sr.Park, i la del Sr.
Mariezcurrena, amb els menors, els seus tècnics i la Federació. Coordinar i planificar
les tasques a fer. Fer un seguiment de la feina que és fa amb els esportistes.
Aconseguir una major motivació.
Una de les coses que s’ha fet és diferenciar els nivells dels esportistes (sistema de
colors com els de les dianes per a diferenciar els nivells). Crear unes fitxes
personalitzades amb les màximes dades dels arquers/es.
Per acabar recorda als clubs que a part de la tecnificació de la Federació, és important
que els nens tinguin un tècnic.

7. PROPOSTES DE LA JUNTA
El Sr. Angelo Gil proposa la creació d’un nou sot comitè el de Tècnis d’Esport Base,
englobat dins del Comitè Tècnic, per a tutelar als nous tècnics d’esport base (títol oficial
de l’Escola Catalana). Els presents hi estan d’acord per unanimitat: 9 vots. És tractarà
el tema com és degut per part de la Junta de la Federació.

8. TEMES DIVERSOS
No n’hi ha.

9. PROPOSTES DELS CLUBS
9.1.

La Sra. Elena Muñoz (C.E.A.FIGUERES). Va enviar una proposta a títol
personal, per que la FCTA tingui en compte als arquers de primer nivell
reconegut i que es tingui algun incentiu amb aquest col·lectiu per exemple en
forma de material esportiu.
S’obre una discussió entre els presents. Es fa esment als ajuts que ja reben els
esportistes, com a membres de l’equip català, a criteri dels comitès de cada
disciplina.
El Sr.Océn respon que caldria una proposta més acurada i definida.
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Es sotmet a votació donar potestat a la Junta Directiva per a destinar una
partida per aquest concepte si ho estima oportú La proposta és aprovada
per unanimitat (9 vots).
Arribat a aquest punt i en relació al tema d’un punt anterior referent a possibilitat
de la creació de la Delegació de Barcelona. Es procedeix a la votació de donar
potestat a la Junta Directiva per a crear, si es dona la sol·licitud deguda per
part dels clubs de la província, que la Junta de la FCTA pugui decidir la
creació de la Delegació. S’aprova per unanimitat (9 vots).

10. PRECS I PREGUNTES.
Es pregunta com va el tema de l’ intervenció d’armes, amb la Guardia Civil. El Sr.Océn diu
que encara s’està pendent d’un redactat que assenti bé les bases i que s’ha de fer des de
Madrid.

Sense res més a dir es dona per finalitzada la reunió a les 20:55 h. del mateix dia.

Vist i plau
La Secretària

Vist i plau
El President.

M. José Lendínez Soto

José Javier Océn González
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