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 17 de Desembre de 2011, a les 09:30 h. en segona convocatòria, a la seu de
la Federació, Rambla Guipúscoa, 23-25, 1A de Barcelona.

Assisteixen els Senyors de la Junta:
JOSÉ JAVIER OCÉN GONZÁLEZ
M. JOSÉ LENDÍNEZ SOTO
SANTIAGO CUELLO PÉREZ
JOSEFINA CUADRAT BONET
ESTEFANIA RUFÁS ESTEVE

PRESIDENT
SECRETÀRIA
VOCAL
VOCAL
VOCAL

Els Senyors Delegats i presidents de Comitès:
SANTIAGO PRIETO MARTÍN
DELEGAT DE BARCELONA i
Presdident del CCALL i Sala
SANTOS LÓPEZ SÁNCHEZ
DELEGAT DE TARRAGONA
Els Senyors Representants (amb dret a vot):
ANTONI MARONAS SARRA
REPRESENTANT JUTGES
JUAN MANUEL LECHUGA
REPRESENTANT BOSC
Els Senyors Representants dels clubs (amb dret a vot):
ANTONI VERA
CLUB ARQUERS CATALUNYA
JOSEP MERCADÉ SALVADÓ
CLUB ARC MONTJUÏC
ANTONI ROCA VOLART
CLUB CATALÀ TIR ARC
JOSEP ROMERO VALVERDE
CLUB ARQUERS SALT
OSCAR CAÑO NIETO
ARC SANT CELONI
JOSEP CASAS AUMATELL
CLUB ARQUES OSONA
ARTUR DUCH PUIG
CLUB ARQUERS OLIVELLA
BARBARA PESQUER ISASI
C.ESP.UNIVERSITARI
ANTONI MARONAS SARRA
C.ARQUERS TERRASSA
SANTIAGO CUELLO PÉREZ
C.T.A.CALDES MONTBUI
JORDI LORENZ JORNALET
CLUB ARQUERS PAPIOL
MÒNICA DOMINGO VIDAL
CLUB ARQUERS TORREFARRERA
CLUB ARC DESPÍ
ANTONIO CABELLOS ROVIRA
LLUÍS VIVÉ ALDAMA
TIR ARC ENCAMP
ANTONI MESAS ESCRIBANO
CLUB ESPORTIU ARC SET
MANUELA MARTÍNEZ ZURITA
A. TIR ARC LA CONXORXA
MARCEL PRADES FARRE
CLUB ARQUERS ANOIA PENEDÉS
Assisteixen com a oïdors els Senyors:
JOSÉ LUIS LUENGO
ARTUR VIRGILI DE LA TORRE
JOSEP BLANCH SOROLLA
ORIOL PANADÉS CORTÉS

ARC SANT CELONI
CLUB ARQUERS TORREFARRERA
CLUB ARQUERS VILANOVA I GELTRÚ
CLUB TIR ARC CERVELLO
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Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura i aprovació de l'acta de l'última assemblea.
Pressupost 2012.
Pla general d’actuació i calendari esportiu 2012.
Propostes de la Junta.
Propostes dels Comitès i dels Clubs.
Precs i preguntes.
Desenvolupament:

1. LECTURA DE L’ACTA ANTERIOR
La Sra. Lendínez procedeix a la lectura de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de
18 de Març de 2011. L’acta és aprovada per unanimitat (19 vots).

2. PRESSUPOST 2012
El president procedeix a la lectura i explicació del pressupost.
Pel que fa a les principals partides d’ingressos:
•

A l’apartat de subvencions per part del CCE es preveu una disminució de la
subvenció d’ entre el 5 i 7 % segons reunió mantinguda amb el Sr. Ivan Tibau,
Secretari General d’Esports. Pel que respecta a la resta d’institucions esperem
comptar amb imports similars als dels darrers exercicis.

•

A l’apartat llicències comptem amb mantenir la quantitat ingressada enguany.

Pel que fa a les partides de despeses:
•

Pel que fa a l’administració: S’han intentat rebaixar en la mesura del possible, tot i
que hi ha despeses fixes que no és poden reduir.

•

Destaca la partida de tecnificació d’arquers base.

En general s’ha intentat disminuir les despeses i seguir amb la contenció dels darrers anys.
Donant un resultat final d’una petita pèrdua.
Total Ingressos:
220.337,58 €
Total de despeses: 221.740,00 €
Resultat negatiu:
1.402.42 €
El president finalitza fent esment a que és provisional, que encara estem pendents de
conèixer les quantitats reals de la subvenció del CCE i de les altres institucions, i que pot
variar en funció dels ingressos.
Es procedeix a la votació del pressupost que es aprovat per unanimitat (19 vots).
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3. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ I CALENDARI 2012
Es procedeix a demanar l’aprovació del pla d’actuació de les activitats esportives i
calendari repartit entre els presents. El calendari com sempre està supeditat a les
modificacions de la RFETA i d’altres.
Es produeix un torn de paraula. El Sr.Mercadé (AM), comenta que el seu club ha
sol·licitat una sala a l’ IBE pel CAMPIONAT D’ESPANYA DE CADETS I
MENORS, i la FCTA està gestionant també la realització CAMPIONAT DE
CATALUNYA, vol saber si aquest fet els pot perjudicar a nivell de club. Tant el
Sr.Prieto com el Sr.Océn, li responen que són dos temes diferents que no tenen
perquè interferir.
Es proceceix a la votació i les activitats i el calendari 2012 són aprovats per unanimitat
(19 vots).

4. PROPOSTES DE LA JUNTA
No hi ha propostes.
El president vol aclarir els temes següents:
•

El “certificat d’aptitud del tècnic”, document nou de la RFETA que ha d’acompanyar
les noves sol·licituds de llicències i que ha aixecat reticències entre els tècnics pel
que fa a la responsabilitat dels mateixos al signar aquest document. Explica que
hem contactat amb la RFETA i que tenim un escrit d’aquesta que eximeix als tècnics
de tota responsabilitat. El certificat és per acreditar simplement que la persona que
sol·licita la llicència té unes nocions bàsiques de tir amb arc. Recorda també que en
el cas que el club no disposi de tècnic homologat RFETA, pot adscriure al d’un altre
club.
El Sr. Mercadé (AM) comenta la utilitat de la titulació de tècnic de la FCTA, ja
que aquesta no és tinguda en compte per la RFETA i vol saber si a través de la
FCTA es podrà fer algun curs de tècnic homologat. El president li respon que la
nostra titulació té validesa en el nostre àmbit territorial i pel que fa als tècnics
homologats RFETA intentarem fer-ne de nous així com homologar els ja
existents.

•

Pel que fa als nous estatuts, el president comenta que de moment el tema està
parat i que hi ha rumors que l’actual llei serà modificada.

•

Respecte al tema dels annexos la FCTA ha eliminat el punt que feia esment als
drets intel·lectuals.

5. PROPOSTES DELS COMITÈS I DELS CLUBS
5.1.

Proposta del Club ATC de poder participar a les competicions oficials
d`àmbit català (lligues i campionats de Catalunya) amb la llicència no
homologada RFETA.
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5.2.

Eliminar la denominació actual de llicència “no homologada” i
recuperar la denominació original de “llicència catalana”.

Començant per la segona proposta, el president comenta que la Federació ja
havia previst de cara a la propera temporada fer desaparèixer el text de “no
homologada”, de les llicències no homologades per la RFETA, deixant
simplement el redactat de “Federació Catalana de Tir amb Arc”. Per tant el tema
es dona per finalitzat.
Retornant a la proposta inicial de poder competir en competicions oficials
d’àmbit català amb la llicència “no homologada RFETA”. El president en primer
lloc vol recordar que aquesta llicència només té vigor a Catalunya i Andorra, i
que no té cap validesa legal fora d’aquest territori.
Es produeix una discussió entre els presents sobre la possibilitat de viatjar amb
l’arc fora del territori de Catalunya i Andorra, amb la llicència no homologada. El
Sr.Lechuga (Rep.Bosc) i el Sr.Roca (CCTA), discrepen amb el president
comentant que la llicència és vàlida per transportar l’arc fora del nostre territori.
El president recalca una vegada més que legalment aquesta llicència no té
validesa fora de Catalunya i Andorra, inclús no es pot passar la frontera ni entre
Catalunya i Andorra. Tot i que hi ha un vuit legal, i que pot succeir que a la
pràctica les autoritats l’acceptin (bé per desconeixement o pel que sigui). Però el
fet de que no ens hi haguem trobat fins ara, no significa que no pugui ocórrer. La
Guàrdia Civil pot no acceptar aquesta llicència requisant l’arc i multant al
portador del mateix. El Sr.Cuello comenta per finalitzar que a part del tema del
transport hi ha el de les assegurances de la llicència que no tenen cobertura fora
del nostre territori.
Una vegada fet aquest aclariment legal que el president creu necessari,
comenta que això no treu que amb la llicència es pugui competir a Catalunya
com demana la proposta.
S’obre un torn de paraula entre els presents:
•

El Sr.Casas (CAO) fa esment a la repercussió en el conveni
d’homologació de llicències amb la RFETA, cas que es produeixi una
devallada d’aquestes.
El president no creu que tingui perquè afectar. Per altra banda recorda
que malgrat el gran increment de llicències homologades que es va
produir amb la signatura del conveni, no tenim presència de pes, dins la
RFETA, i no n’ hem tret cap profit de tenir un gran nombre de llicències
homologades.

•

El Sr.Mesas (Arc 7) creu que aquesta proposta cas que entrés en vigor,
ara en plena època de renovació de llicències seria un greuge per als
clubs que ja hagin efectuat la tramitació de les mateixes.

•

El Sr.Prieto (President Comitè Aire Lliure) comenta el tema del tipus de
llicència i el varem a establir a les competicions de lliga catalana que
coincideixin també amb competicions nacionals. El Sr.Océn (president)
comenta que això es un tema que hauran de tractar i solucionar els
respectius comitès.

S’obre una discussió entre els presents a favor i en contra de la proposta,
avantatges i inconvenients.
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El Sr.Panadés (Arc Cervelló) apel·la al sentit comú i a la idea originària de la
seva proposta. El fet que una llicència emesa per la Federació Catalana ha de
donar dret a competir en l’àmbit territorial català.
Es produeix la votació de la proposta: Que la llicencia d’arquer de la FCTA “no
homologada RFETA” doni dret a competir a les competicions oficials d’àmbit
català (lligues catalanes i campionats de Catalunya). La proposta és aprovada
per majoria (11 vots a favor, 5 vots en contra i 3 abstencions).
La Sra. Lendínez manifesta a nivell personal, la seva discrepància amb la
proposta aprovada.
Tornant a la discussió sobre els problemes que la proposta aprovada portarà i
pel que respecte a la seva entrada en vigor (immediata o a partir de la
temporada 2013); al ser acord d’assemblea serà d’aplicació immediata
(exceptuant la lliga de sala ja començada).
Pel que fa als clubs que ja han demanat les llicències, el president matisa que
se’ls donarà la possibilitat de fer els canvis que estimin oportuns.
El Sr.Roca (CCTA) exposa el moviment que hi ha dins de Tir de Bosc amb el
tema de les llicències IFA, fet que ens pot fer molt mal i creu que el
reconeixement de la llicència catalana per competir pot ser de gran ajut. El
President diu que ell no volia comentar el tema però que la IFA no està
reconeguda a nivell oficial, ja que no compta ni amb el reconeixement del
“Consejo Superior de Deportes”, ni de la “Guàrdia Civil”, que l’esmentada
llicència ofereix poques prestacions i que a nivell de competició serveix
únicament per a competicions IFA.
6. PRECS I PREGUNTES
•

El Sr.Prades (Anoia Penedès) pregunta sobre el tema de les instal·lacions d’escoles
i d’altres espais sense homologar per a fer activitats de tir amb arc. El president li
respon que s’ha de fer una assegurança de responsabilitat civil per a l’activitat
específica. També se li comenta que per a depèn de quines activitats els
ajuntaments ja ho tenen previst, i que a nivell de clubs n’hi ha que tenen
contractades assegurances de responsabilitat civil que cobreixen aquest tipus
d’activitats.

•

El Sr.Mercadé (AM) diu que hi ha un soci del seu club que demana la documentació
de la RFETA traduïda al català.

Sense res més a dir es dona per finalitzada la reunió a les 11:00 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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