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@fcta.cat

Reunits el dia 2 de Juny de 2012, a les 9:30 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
FRANCESC ALTARRIBA GARCÍA
JOSEFINA CUADRAT BONET

PRESIDENT
SECRETÀRIA
VOCAL
VOCAL
VOCAL

Els Senyors Delegats:
JOSEP MANEL MORILLAS VÁZQUEZ (arriba a les 10:10h)

DELEGAT DE GIRONA

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

REPRESENTANT JUTGES

Els Senyors Representants dels clubs (amb dret a vot):
ANTONI VERA MARTÍNEZ
JORDI FALGUERAS GONZÁLEZ
FRANCESC ALTARRIBA GARCÍA
ANTONI MARONAS SARRA
JOAN GARCÍA MARCHENA
SANTIAGO CUELLO PÉREZ
ANTONI MESAS ESCRIBANO
FRANCISCO JAVIER CORTÉS GALERA

CLUB ARQUERS CATALUNYA
CLUB ARC MONTJUÏC
TIR ARC OLESA
C. ARQUERS TERRASSA
CLUB ARQUERS BROCÀ
C. T. A. CALDES MONTBUI
CLUB ESPORTIU ARC SET
CLUB ARQUERS CAMBRILS

Assisteixen com a oïdors els Senyors:
ELENA GARCÍA MUÑOZ
ANNA VIVÓ CORTADELLA

CLUB ESP.TIR ARC FIGUERES

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l'acta de l'última assemblea.
2. Adequació dels estatus al nou decret.
3. Convocatòria d’eleccions.
4. Precs i preguntes.
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Desenvolupament:
1. LECTURA DE L’ACTA ANTERIOR.
La Secretària (Sra. Lendínez) llegeix l’acta de l’Assemblea General Ordinària de 30 de Març de 2012.
El Sr.Falgueras (AM) fa una esmena al punt 8.3 de l’esmentada acta: “on diu el 50è aniversari del 1r
Campionat d’Espanya celebrat a Barcelona”, hauria de dir: “el 50è aniversari de la inauguració oficial
de les instal·lacions del Camp de Tir del Fossar del Castell de Montjuïc (1962)”. Acceptada aquesta
correcció l’’acta és aprovada per unanimitat (9 vots).

2. ADEQUACIÓ DELS ESTATUTS AL NOU DECRET.
El president explica als presents la rebuda d’un correu procedent de la UFEC, amb data 1 de Juny, en
el que se’ns comunicava una sèrie de canvis del decret de les entitats esportives 58/2010 de 4 de
maig de 2010. Aquest fet afecta directament aquest punt i la modificació estatutària que teníem
prevista per aquesta assemblea.
El fet invalida la modificació, ja que s’hi hauran d’incorporar les noves modificacions del decret. El
termini d’adequació dels estatuts als darrers canvis s’ha ampliat a juny de 2013.
S’obre un torn de paraula:
El Sr.Altarriba (TAO) vol deixar constància que una cosa és el venciment i la presentació dels nous
estatuts i una altra és el fet que ha de prevaldre el nou decret, en el procés electoral que iniciarà de la
Federació.
M.José Lendínez i José Javier Océn responen que òbviament s’acatarà el nou decret.
Es procedeix a la lectura de l’escrit rebut amb els canvis introduïts en l’esmentat decret, que afecten
tant a la Federació com als clubs.
Es decideix proposar l’aplaçament de l’aprovació de la modificació dels Estatuts, a fi de poderlos adequar als nous canvis, i posposar l’aprovació dels mateixos per la propera assemblea.
S’aprova per unanimitat (9 vots).

3. CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS.
El Sr.President llegeix la proposta de calendari electoral, repartida entre els presents. Finalitzada la
lectura
s’obre un torn de paraula:
Es decideix modificar el punt que fa esment a la presentació de candidats a l’Assemblea que
començava i finalitzava el dia 18 de Juny. Quedant finalment l’inici de presentació de
candidatures el dia 16 de Juny i el final del termini es queda igual el 18 de Juny.
S’especifiquen els horaris dels dies de finalització de presentació de candidatures.
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El dia 23 de Juny, dia de les eleccions a membres de l’Assemblea es modifica l’horari
quedant aquest finalment de 9:30 h. a 13:00 h, igual que l’horari del dia de les eleccions a la
Junta de Govern.
Introduint les modificacions a dalt esmentades el calendari electoral s’aprova per unanimitat (9
vots).
El Sr.president recorda als presents que caldrà nomenar una Junta Electoral (que vetlli pel procés
electoral), i posteriorment un Junta Gestora que es faci càrrec de la Federació des del dia que
dimiteixi l’actual junta fins a la proclamació de la nova junta. És recorda que els membres d’aquestes
no poden ser ni candidat, ni membre de cap candidatura, ni familiar de candidat o de algun membre de
les candidatures que es presentin.
Es procedeix a la elecció de la Junta Electoral. Els presents refusen per diversos motius principalment
per incompatibilitat al estar en alguna candidatura o per problemes de desplaçament a la seu de la
Federació, ja que pertanyen a clubs allunyats de Barcelona.
La Secretària (Sra.Lendínez) comenta que es bastant lamentable la poca assistència dels clubs a
l’Assemblea i sobretot pel que fa als clubs mes propers.
Arribats a aquest punt i donat que tots els presents rebutgen ser membres de la Junta Electoral,
quedant per tant manifesta la impossibilitat de crear-la amb els membres de l’Assemblea presents.
Davant la impossibilitat es fa constar que la Junta Directiva tindrà la potestat de nomenar tant la
Junta Electoral com la Comissió Gestora. Es sotmet a votació entre els presents i queda aprovat
per unanimitat (9 vots).

4. PRECS I PREGUNTES.
4.1.

El Sr.Altarriba (TAO) demana a l’Assemblea poder-se emparar en el nou decret, que diu que
la federació tindrà un o més vicepresidents; ja que els actuals Estatuts de la limiten el nombre
a 2 vicepresidents, i hi ha una candidatura que inclou 3 vicepresidents.
S’obre un torn de paraula:
Els presents discuteixen sobre la conveniència de modificar o no, únicament un dels articles
dels estatuts, deixant les altres reformes pendents. S’analitzen els pros i contres de modificar
aquest article concret.
El Sr.Altarriba comenta que ell no parla de modificar ara, aquest l’article dels estatuts, sinó
que ell demana que l’Assemblea autoritzi a presentar una candidatura amb 3 vicepresidents;
que tot i incomplir els estatuts actuals, està contemplat en el nou decret i es podrà solucionar
amb la posterior modificació estatutària.
Finalment el Sr.Cuello, diu que ens estem contradient en un tema ja aprovat anteriorment. En
el punt 2. d’aquesta assemblea, s’ha tractat el tema i s’ha deixat clar que en el procés
electoral prevaldrà el nou decret 58/2010 per sobre dels actuals estatuts de la Federació. Per
tant la discussió no escau i les candidatures és poden presentar adequades al nou decret.
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4.2.

El Sr. Morillas (Delegat de Girona) pregunta sobre el procediment dels ajuts a clubs en forma
de material esportiu fungible. El Sr. President li dona les explicacions oportunes.

4.3.

El Sr.Morillas explica la problemàtica de la província de Girona amb la Guardia Civil, pel que fa
a la homologació de camps. Ell té pendent l’autorització d’un Campionat al camp de Futbol de
Figueres, i tem no obtenir el permís final. Tot i que té l’informe favorable d’un Tècnic
d’instal·lacions de la RFETA, i un escrit genèric de la DIRECCIÓ GENERAL DE LA GUARDIA
CIVIL, que avala la validesa dels informes realitzats conforme a la “Guia d’instalaciones de
campos de Tiro con Arco” de la Federació Espanyola. Escrit que reparteix entre els presents.

Sense res més a dir es dona per finalitzada la reunió a les 11:15 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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