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RESUM ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2011 

 

De conformitat amb el que disposa el Decret 58/2010 de 4 de maig de les Entitats Esportives 

de Catalunya, l’11 de juny es va realitzar, en segona convocatòria, l’Assemblea General 

Ordinària 2011 de la FCBE. 

Aprofitant el marc de l’Assemblea, es fa la presentació de la nova Assessoria Jurídica de la 

FCBE, representada en aquest acte per l’advocat Román Gómez Ponti, que fa una breu 

exposició sobre els drets i deures de la FCBE i els clubs, relacionats amb l’organització 

d’esdeveniments esportius autonòmics. 

A l’espera de disposar de l’acta definitiva signada pels interventors anomenats i presentada al 

Consell Català de l’Esport, que es farà pública i enviarà als clubs pels mitjans habituals, 

informem  dels resultats de les votacions dels punts que figuraven a l’Ordre del Dia: 

 

Tercer.- “Examen i aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats de l’exercici 

vençut. 

Després de l’exposició de les activitats dutes a terme en l’exercici, realitzada pel President i 

recollides en el dossier, es sotmet a la consideració de l’assemblea, aprovant-se per 

unanimitat la gestió que ha fet la Junta Directiva el darrer exercici. 

Quart.-   “Examen i aprovació, si s’escau, de l’exercici econòmic vençut amb el 

tancament de balanç i compte de resultats.” 

Analitzades les dades que figuren al respecte en el dossier, s’aproven per unanimitat els 

següents punts: 

• Exercici econòmic de l’any 2010. 

• Aplicació a Reserves dels excedents del resultat de l’exercici vençut 

• Quotes de la llicència autonòmica sense cap increment respecte a la temporada 

anterior. Pendents quotes habilitació de l’AEBD. 
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En aquest punt cal destacar: 

 

� El possible increment de l’assegurança esportiva serà assumit per la FCBE. 

� Els menors de 17 anys sense targeta sanitària del CatSalut no podran acollir-se a la 

subvenció de la Generalitat de Catalunya, incrementant-se la llicència amb 10 € per 

aquest concepte. 

� Es manté la bonificació als clubs del 15% del cost de les llicències autonòmiques, 

sense assegurança, de les llicències tramitades fins al 15/09/2011. 

 

Cinquè.- Examen i aprovació, si s’escau, del Reglament de Competicions.  

El Comitè Esportiu està elaborant el Reglament de Competicions, seguint els criteris  de 

l’AEBD i IDSF, i el presentarà per a la seva aprovació a l’Assemblea General Extraordinària, 

que es convocarà pel proper mes de juliol. 

 

Sisè.-  Examen i aprovació, si s’escau, de les propostes presentades per la Junta 

Directiva d’acord amb l’article 33.f) dels Estatuts. 

El President informa que es convocarà una Assemblea General Extraordinària per a la segona 

quinzena del mes de juliol, per iniciar el procés electoral a la FCBE, ja que al setembre venç el 

mandat de l’actual Junta Directiva. 

Altres punts de l’ordre del dia d’aquesta Assemblea seran l’aprovació de la modificació dels 

estatuts de la Federació, d’acord amb la nova llei de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i 

la introducció als estatuts del Hip Hop com a disciplina esportiva.   

 

Setè.- Examen i aprovació, si s’escau, de les propostes presentades pels Clubs 

d’acord l’article 33.g) dels Estatuts. 

No es presenta cap proposta 

El President dóna per tancada l’Assemblea a les 12,45 h.  

 


