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Acta de la reunió de l'Assemblea General Ordinària de la Federació 
Catalana d'Handbol (FCH) 2018 

Data: 19 de maig de 2018 
Horari: 
Lloc: 

8.30 hores en 1a convocatòria i 9:00 hores en 2a convocatòria 
Can Ribas - Centre de Recursos Agraris (Camí antic de Vic, 1 O 
de les Franqueses del Vallès 

Hi assisteixen els següents assembleistes amb els següents vots: 

CLUB ASSEMBLEISTA VOTS 

H Adrianenc Tomàs Fernandez Fernandez 2 
1 
1 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
2 

CH Amposta José G. Simon Carreño 
Associació Lleidatana d'Handbol Guillem Puertas Viñés 
H Banyoles 
FC Barcelona 
CEH BCN Sants 
UEH Calella 
CH Canovelles 
H Cardedeu 
CH Cerdanyola 
CH Ègara 
CH Esplugues 
AE Fornells 
CH Gavà 
OAR Gràcia Sabadell 
BM Granollers 
CH Igualada 
Joventut H La Llagosta 
Joventut H Mataró 
CE La Salle Bonanova 
CEH Les Franqueses 
CH Lleida Pardinyes 
CH Martorell 
CE Molins de Rei 2015 
CH Palautordera 
CH Ribes 
CH Ripollet 
Fundació H Roquerol 
CH Sant Esteve Palautordera 
H Sant Fost 
H Sant Joan Despí 
CH Sant Llorenç-St. Feliu 
AE Sant Martí Esport 
CH Terrassa 
CE Tortosa 
CH Valldoreix 

Eloi Palomeras Vilà 
David Barrufet i Bofill 
Albert Navaltropo Buscail 
Andrés García Manzanera 
Guillem Sanchez Prat 
Mª del Carme Romero Bruy 
Jaume Solé Girones 
Jaume Feiner Alonso 
Vivencio de la lglesia Vicaria 
Josep M. Casamitjana Capdevila 
Francisca Rueda Rodríguez 
Vicenç Recaj Roda 
Josep Blanchart Santacreu 
José Segura Soler 
Mari Carmen Ortiz Arrontes 
José Mª Lizan Carrasco 
Ramon Zapater Clavijo 
José Ramírez Alaya 
Jos Miguel Zubieta Rodríguez 
Jordi Florenza Virgili 
Alfreda Puntas Alvarado 
Francisca Pons Jubany 
Francesc Torres Gascón 
Albert Jordana Franch 
Joaquim Planas Llivi 
Julià Gómez Traveria 
Carlos Jiménez Revenaque 1 
Fco. José de los Reyes Barrena Silva 3 
Gabriel Hernandez Doña 3 
Sebastià Borrell Gual 1 
Ricard Guardeño Oliva 3 
Magí Marquès Verderes 2 
Pau Antoni Santos Vives 1 
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demana sensibilitat a l'hora de tractar els punts que porten a l'ordre del dia que 
afecten a temes econòmics. S'ha de tenir cura del malalt i la filosofia d'aquesta 
junta directiva no és aconseguir recursos per la FCH sinó per ajudar als clubs. 
En alguns temes d'esponsorització han renunciat a conceptes de rappel per la 
FCH i traslladar tot aquest benefici als clubs, demanant condicions més 
favorables pels clubs. 

2.- ELECCIÓ ENTRE ELS MEMBRES DE L'ASSEMBLEA DE DOS 
INTERVENTORS PER APROVAR, PER DELEGACIO, L'ACTA JUNTAMENT 
AMB EL PRESIDENT l EL SECRETARI DE LA FCH 

El Sr. Teodora explica que tal i com indiquen els estatuts en l'article 38, per tal 
de poder aprovar l'acta de l'assemblea, calen dos interventors que hauran de 
signar l'acta juntament amb el president i el secretari, per enviar-la 
posteriorment als clubs, presentant-se els següents interventors: 

- José Ramírez Alaya (AHE Les Franqueses)
- Tomàs Fernandez Fernandez (H Adrianenc)

3.- RATIFICACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA PROVISIÓ DELS CÀRRECS DE LA 
JUNTA DIRECTIVA DE LA FCH 

El Sr. Teodora informa de la dimissió per motius personals de la vocal Mª 

Alicia García Moya i del tresorer Sr. Angel Rovira Martí, i els agraeix la seva 
tasca durant aquest mandat. Comunica també el canvi del Sr. Francesc 
Asensio Bombin que passa a ser tresorer. No havent cap intervenció al 
respecte es procedeix a la votació per a la ratificació dels càrrecs de la Junta 
Directiva. 

Informa que en aquell moment són 42 assembleistes amb 87 vots. 

Vots a favor: O 
Vots en blanc: O 
Vots a favor: 87 

Es ratifica per unanimitat la provisió dels càrrecs de la Junta Directiva de la 
FCH. 

4.-INFORME D'AUDITORIA DE L'EXERCICI ECONÒMIC 2017 (Annex 1) 

Pren la paraula el Sr. Salvador Guxens i comenta que tothom ha rebut l'informe 
de l'auditoria prèviament. L'opinió de l'auditor és que els comptes anuals 
reflecteixen la imatge fidedigna del patrimoni de la propietat i destaca que a 
l'informe només hi ha un paràgraf referent a la incertesa al voltant de la reversió 
de la concessió administrativa del PEM Guiera que està pendent de resolució, tot 
i que sembla ser que l'Ajuntament vol resoldre-ho aquest any. 

,. 
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El Sr. Blanchart (BM Granollers) sol·licita si li poden desglossar els 159.456€ 
de patrocini. 

El Sr. Fort respon que bàsicament el patrocini és d'Hummel i de la mútua 
d'AON, d'AON uns 30.000€ i la resta d'Hummel. 

El Sr. Borrell (AE Sant Martí Esport) pregunta com venen els ingressos de la 
mútua. 

El Sr. Fort explica que això va a part, és una quantitat que els dona AON. 

No havent més informació es procedeix a la votació. 

Vots en contra: O 
Vots en blanc: O 
Vots a favor: 87 

S'aprova per unanimitat la liquidació de l'exercici econòmic 2017 
aplicació del resultat. 

7 .- EXAMEN l APROVACIÓ, SI S'ESCAU DEL PRESSUPOST PER A 
L'EXERCICI ECONÒMIC 2018 (Annex 3) 

El Sr. Guxens diu que el pressupost que se'ls presenta és desolador però sí 
que és veritat que els últims temps s'han produït una sèrie de fets i. s'ha 
accelerat el tema de Guiera i els han anunciat la liquidació de la intervenció. l 
no és una bona notícia, anteriorment es va registrar un crèdit a favor de la 
Federació de 120.000€ però els han avançat de manera oficiosa que la 
liquidació que els faran és de al voltant de 70.000€, es a dir 50.000€ menys; 
més una indemnització a una treballadora que probablement s'haurà de pagar 
Per això han posat una provisió en negatiu pel resultat del PEM GUIERA de 
65.000€. 

El Sr. Feiner (CH Ègara) pregunta com és que en el tema d'assegurances es 
passa de 140.000 a 600.000€. 

El Sr. Guxens respon que l'any 2017 es va comptabilitzar l'assegurança de 
manera diferent de com s'havia venint fent fins ara, periodificant la despesa i 
l'ingrès per aquest concepte. 

El Sr. Feiner (CH Ègara) indica que estan parlant que és una previsió sense 
saber quin serà el resultat final. 

El Sr. Guxens respon que tots els pressupostos són estimatius, encara no 
tenen la sinistralitat de la temporada. 

El Sr. Feiner (CH Ègara) pregunta si saben quin podria serà el percentatge de 
oujada. 

� 
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de Seleccions Autonòmiques) i hi havia 10.000€ de Lleida que era per un pla 
d'expansió de Lleida, i creu que 75.000€ de subvenció és exagerat. 

La Sra. Pena explica que està fet tirant a la baixa. Al Consell Català de l'Esport 
(CCE) s'ha demanat una intervenció més alta d'ajuda per a treballs específics. 

El Sr. de la lglesia (CH Esplugues) aclareix que parla de l'apartat de 
subvencions del CSD i Diputació de Girona, no la del CCE. Si creu que tindran 
aquestes subvencions sense una acció específica creu que són molt 
optimistes. No veu en quin concepte es veuen capaços d'aconseguir aquestes 
subvencions. 

La Sra. Pena explica que tenen altres opcions d'altres actes, són previsions del 
mes de desembre que es va detectar que hi podrien optar. 

El Sr. de la lglesia respon que ja en parlaran l'any que ve perquè ell creu que el 
CSD només subvenciona CESA. 

El Sr. de la lglesia pregunta si tenen existències com s'amortitzaran. 

El Sr. Guxens explica que les existències a 31 de desembre, són les 
equipacions no entregades o el material que no estigui venut. 

El Sr. de la lglesia pregunta si l'any que ve activaran existències. 

El Sr. Guxens indica que si hi són - tenint en compte que molt del material que 
està inventariat no té valor comptable- no activaran coses por activar, les 
existències són part circulant, entren i surten, no és un immobilitzat. 

El Sr. de la lglesia explica que l'equipació de les SSCC, sempre s'havia 
considerat com una despesa, només anirà augmentant com a despesa, però si 
apliques una amortització ... 

El Sr. Guxens aclareix que no s'amortitzen les existències, si cal s'han 
dedepreciar, o donar-les de baixa si correspon. 

El Sr. de la lglesia comenta que és un criteri però no creu que sigui el millor. 

El Sr. Tomàs Fernàndez (H Adrianenc) creu que abans de votar el pressupost 
primer s'haurien de discutir les propostes que hi ha de caire econòmic. 

El Sr. Teodoro accepta la proposta i passen al següent punt de l'ordre del dia i 
el pressupost passarà a votar-se després d'haver debatut les propostes 
econòmiques. 

.. 
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