ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE 24 DE DESEMBRE DE 2011
CLUBS ASSISTENTS
Alt Llobregat CC
Amics de Reus i
Pobla Mafumet CC
Baix Ebre PC
Baix Penedès PC
Bétulo SC
Bons Amics PC
Ca N’Anglada CC
Catalunya Track Team
Catalunya AE Cicloturista
Cavall Bernat AP
Cervera PC
Colomenc CC
Colomina PC
Falcons Sabadell S.BTT C
Guíxols SC
Masquefa UC
Montornès CC
Nicky’s PC
Sant Andreu EC
Sant Boi CC
Sant Cugat UC
Sant Narcís CC
Santfeliuenc CC
Vilassar CC

A tres quarts d’onze, a la seu social de la FCC, presidit pel Sr. Josep Bochaca
Tohà, President, es reuneix l’Assemblea en convocatòria ordinària per tractar els
punts de l’ordre del dia.
El President dóna la benvinguda als assistents, els agraeix la seva presència en
un dia com avui i justifica el motiu de la convocatòria. La Junta Gestora
d’acord amb el Decret 58/2010 i per donar compliment de l’article 61, apartat c)
l’ha convocat i es porta a terme per decisió de la Direcció General de l’Esport.
Agraeix el treball, com assessor jurídic, fet pel Sr. Albert Soms. Valora molt
positivament la gestió de la Junta Gestora i el de la Junta Electoral en aquest
període transitori. Destaca l’alta participació a les recents eleccions i té paraules
d’elogi a l ‘altre candidat, Sr. Ramon Martos i als components de la seva
candidatura pel seu comportament durant el procés electoral. Informa als
assistents de que aquest dijous va prendre possessió la nova Junta Directiva
celebrant una reunió de Junta i que ben aviat veuran l’Acta publicada a la web.
1.- Elecció d’interventors: Els Srs. Enric Vilanova Royo i Francisco Calvillo
Merino, presidents del CC Ca N’Anglada i CC Montornès, respectivament,
s’ofereixen per al càrrec.
2.- Recompte d’assembleistes: Es facilita a la taula el nombre de 24 Clubs
acreditats.
3.- Aprovació, si s’escau, del pressupost 2012: El President manifesta que no
està d’acord amb el contingut d’aquest pressupost. El Sr. Ramon Tejedor,
President de la Junta Gestora, exposa cadascuna de les partides tant d’entrades
com de sortides. En acabat, el President puntualitza que tant si s’aprova com
no, és voluntat de la Junta Directiva modificar-lo posteriorment. Dins el primer
quadrimestre es convocarà una nova Assemblea on es presentarà el nou
pressupost, la liquidació del 2011 i el nou Estatut adaptat al Decret 58 /2010. Es
passa a votació. S’aprova amb 17 vots a favor, 1 en contra, 2 en blanc i 4
abstencions.
4.- Calendari esportiu provisional 2012: El Sr. Ramon Tejedor presenta el
calendari. Es passa a votació. S’aprova amb 19 vots a favor i 5 abstencions.
5.- Torn obert de paraules: No hi ha intervencions.
El President, com a cloenda, es posa a disposició dels Clubs en nom propi i de la
Junta. Dóna les gràcies als membres de la Taula, Srs. Ramon Tejedor, Rafael
Robledo i Andrés Tijero que avui finalitzen la seva tasca. Aprofita la data per
desitjar unes bones Festes a tots plegats.

I essent tres quarts de dotze s’aixeca la sessió i de tot el transcrit, com a Secretari, dono fe i testifico.

L’interventor

L’interventor

Signat: Enric Vilanova Royo

Signat: Francisco Calvillo Merino

