
 FEDERACIÓ CATALANA DE FÍSIC-CULTURISME 

C/ Rosselló, 102 

08029. Barcelona 
 

ACTA DE L´ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA 

FEDERACIÓ CATALANA DE FÍSIC-CULTURISME 

 
Dia 

8 de març de 2014  

 

Lloc  

Av. Països Catalans, 12 

Esplugues de Llobregat 

 

Hora 

16´00 hores en primera convocatòria i a les 16´30 hores en segona convocatòria. 

 
  ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació si s´escau de l´Acta de l´Assemblea General Ordinària de la sessió anterior 

del dia 09 de març de 2013. 

2. Informe del President. 

3. Memòria de les activitats en l´exercici anterior. 

4. Aprovació si s´escau de la liquidació de l´exercici econòmic vençut, amb el tancament del balanç 

i compte de resultats, i aprovació si s'escau del pressupost per a l'exercici econòmic següent. 

5. Aprovació si s´escau dels programes d´activitats docents esportives i de promoció per a la 

temporada 2014.  
6. Presentació de projectes i propostes dels membres de la F.C.F presentats amb 15 dies d´antelació 

a la data de l´Assemblea. 

7. Elecció entre els membres de l´Assemblea de tres interventors per a la verificació dels comptes 

de l´exercici 2014. 

8. Elecció entre els membres de l´Assemblea de tres interventors per aprovar per delegació l´acta 

de l´Assemblea, juntament amb el President i el Secretari. 

9. Torn obert i paraula. 

 

El President dona la benvinguda a tots els assistents i seguidament passa la paraula al Secretari  perquè 

comenci amb l´ordre del dia de l´Assemblea. 

        
1. Lectura i aprovació si s´escau de l´Acta de l´Assemblea General Ordinària de la sessió 

 anterior del dia 09 de març de 2013. 
 El Secretari fa lectura de l´Acta i explica que aquesta reflecteix el que es va acordar a 

 l´Assemblea. 
 Es sol.licita l´aprovació de l´acta, la qual s´aprova per unanimitat. 

 

2. Informe del President. 

 El President comença explicant les activitats que s´han desenvolupat des de la Federació 

 destacant els èxits obtinguts per les seleccions de Power-Lifting i Físic-Culturisme a nivell 

 internacional, amb el següent balanç: Dues de plata i dues de bronze en els Europeus de Físic-

 Culturisme, una de plata en els Europeus de Power-Lifting i per últim, dues medallas d'or , dues 

 de plata i una de bronze en els Mundials de Físic-Culturisme. 

 
3. Memòria de les activitats en l´exercici anterior 

 El President fa una repassada de les activitats esportives docents i promocionals, realitzades 

durant la temporada. Es sol.licita l´aprovació de la memòria, la qual s´aprova per unanimitat. 

 



4.  Aprovació si s´escau de la liquidació de l´exercici econòmic vençut amb el tancament del                      

 balanç i compte de resultats, i aprovació si s'escau del pressupost per a l'exercici econòmic   

 següent que es fixa en 61.130,00 euros. 

 L´Assemblea diu conèixer l´informe d´auditoria dels comptes anuals i aquests són aprovats per   

 unanimitat, tambè s'aprova per unanimitat el pressupost de la temporada 2014. 

 

 

5. Aprovació si s´escau dels programes d´activitats docents esportives i de promoció per a la 

 temporada 2014. 
 El President exposa el programa d´activitats per a la temporada 2014, ressaltant els ajuts que 

 rebran els Clubs per a la tramitació de llicències, infantils, juvenils i de fèmines així com per les 

 classificacions que s'obtinguin en competicions oficials. 

 L´Assemblea dóna l´aprovació per unanimitat.  

  

6. Presentació de projectes i propostes dels membres de la F.C.F . 

 Rafael Montero, proposa que, els 1.000 € en beques esportives, se segueixin lliurant als 

 esportistes que classifiquin en el Mundial . El President amplia aquesta proposta per als primers 

 classificats en l'Europeu. 

 Les  propostes s'aprovan per unanimitat. 

 
7. Elecció entre els membres de l´Assemblea de tres interventors per a la verificació dels 

 comptes de l´exercici 2013. 

Es sol.licita tres membres de l´Assemblea que desitgin verificar els comptes de l´exercici 2014. 

Es presenten els següents: 

Sr. Jose Luis Belmonte    Club Esportiu Linyola 

Sr. José Luís Fabregat Club Esportiu Fabregat 

Sr. Miguel de Haro          Club Esportiu Cano Barberà 

 

8. Elecció entre els membres de l´Assemblea de tres interventors per aprovar per delegació 

 l´acta juntament amb el President i el Secretari. 

 Es presenten els següents: 
Sr. Rafael Montero           Club Esportiu Maragall 

Sr. Manuel Muñoz Club Esportiu Manuel Muñoz 

Sr. Ricardo Maneu  Club Esportiu Atenea 

 

9. Torn obert de paraula. 

                El President, en col·laboració amb L'escola catalana de l'esport, proposa crear la figura del                                                           

 Monitor-Co l·laborador, que podria donar alguna cobertura als que no tenen regularitzada la 

 seva situació laboral. 

               L'assemblea, dona la aprobació per unanimitat. 

 

 Atès que no hi ha res més per afegir, el President tanca la sessió a les 19´45 hores de la qual 

 com a Secretari estenc aquesta acta. 
 

 

Enric Torrent i Mendez                             Jordi Torrent i Mendez 

 

President                               Secretari 

 

 

 

     

José Luis Belmonte                                                                                               Ricardo Maneu                                                                                          

                                                                                          

 

 

 

Manuel Muñoz 


