FEDERACIÓ CATALANA DE BEISBOL I SOFTBOL
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 22 JUNY DE 2017
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Josep Juaneda Barber
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Josep Segura Martí
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Sophie Regnard

Presidenta CBS Gavà

Carles Fernández Roca
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Antonio Burgos Moreno

President CBS Sant Boi

Irene Fernández Alcobendas
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Marc Carrillo Viñuales

Representat Jug. Beisbol

Santiago Cuesta Soto

Representat Tècnics

Cuauhtemoc Suárez Hernández

Representant Comitè Àrbitres

Jose J. Martín Benseny

Representant Comitè Anotadors

Membres amb veu i sense vot
Javier Pallarés Gracia

Assistent admès

Oscar Román Guiu

Assessor del president FCBS

Eric Segura Giménez

Director Tècnic FCBS

Virginia Carbonell Bravo

Secretària Administrativa FCBS

El President, el Sr. Vallès inicia l’Assemblea en segona convocatòria a les 19:30, passant llista dels
membres assistents, amb una esmena sobre el cas del CBS Barcino que no s’ha presentat en cap Assemblea
des del seu naixement i que en aquesta ocasió es presenta el Sr. Javier Pallarés Gracia, com a membre de
la Junta Directiva, fet comprovat des de la FCBS i que no es correcte, doncs segons el registre d’entitats
esportives no apareix el Sr.Pallarés, tot i això el Sr.Vallès demana als demes membres assembleistes que
es permeti la seva assistència, amb veu però sense vot i es demana que ho regitrin correctament per a la
propera assemblea. En representació del CB Viladecans assisteix el seu vicepresident Sr.Josep Segura
Martí.
1. Document presentació Assemblea, el Sr. Vallès fa un repàs als membres catalans representants a
institucions, fent esmena a que des del mes d’abril ja no es membre de la Confederació Europea de Beisbol
en el nou càrrec com a Delegat Tècnic a proposta expressa del president CEB el Sr. Seminat i que des de la
RFEBS a través de l’actual President el Sr.Pernas sense el vist-i-plau unànime dels membres de la seva
Junta Directiva va fer un intent de vetar el seguiment del Sr.Vallès a la CEB, així ho va fer deixant escrit a
través d’una carta. El Sr.Vallès va prendre la decisió personal de no admetre el càrrec a la CEB atès que era
el més convenient.
També, vol afegir que ja no es el responsable de Little League a Espanya, càrrec que era acord a la relació
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del Sr.Vallès amb la RFEBS i que ara ostenta el Sr.Pablo Carpio. Vol recalcar que la notificació del canvi no
es va fer i el Sr.Carpio es va trobar amb el càrrec sense que ningú de la RFEBS notifiqués al Sr.Vallès el
canvi. En la última Comissió Delegada de la RFEBS el Secretari General, el Sr.Melero va demanar disculpes
en la forma en la que s’havia fet aquest canvi.
Es segueix el document, amb els punts següents, sobre la temporada 2016:
-

-

-

-

-

-

-

Serveis a Clubs afiliats.
o Subvenció Pilotes Campionats.
o Col·laboració Torneigs de Club.
o Coorganització Campionats d’Espanya.
o Activitats Beeball (Sub-9)
o Material promoció per clubs i escoles.
o Túnel de Bateig Inflable.
o Àlbum de Cromos.
Organització de competicions de la FCBS.
o Campionats i Copa de Catalunya.
o Campionat d’Europa de Softbol Juvenil.
o Serie MVP USA (Washington) Sub-21 Beisbol.
o Serie MVp USA (Washington) Sub-21 Softbol.
o II Campus “Catalunya Summer Baseball Camp”.
o Torneig Master Slow Pitch
o All stars Sub-14, Sub-16, Sub-18 i Sènior 1ª Beisbol i Cadet Softbol.
Formació
o Curs de Monitor de Beisbol i Softbol Nivell 1
o Curs d’Àrbitre de Beisbol i Softbol Nivell 1
o Curs d’Anotadors de Beisbol i Softbol Nivell 1
o Coach Development Program MLB: 9 tècnics catalans
Tecnificació
o Catalunya Baseball Academy, tercer any.
o Pre-Acadèmia (11 a 13 anys).
o MLB Spring Tournament a Sant Boi.
o MLB Tryout a Montjuic.
o Clinic amb exjugadors MLB a Sant Boi.
o Clinic MLB amb Jeff Krushell a Montjuic
Seleccions Catalanes
o Selecció Catalana Little League Beisbol.
o Selecció Catalana Senior League Beisbol.
o Selecció Catalana Big League Softbol.
o Selecció Catalana Absoluta Beisbol (21è TICB).
Representació catalana internacional (Clubs i esportistes)
o Federation Cup Qualifier Beisbol: CBS Sant Boi
o European Cup Softbol: CBS Sant Boi
o World Baseball Classic Q: 3 jugadors i 2 tècnics.
o Europeu Absolut Beisbol: 4 jugadors i 3 tècnics
o Europeu Juvenil Softbol: 8 catalanes.
o Europeu Juvenil Beisbol: 9 catalans i 2 tècnics.
Seguiment de les obres d’instal·lacions.
o Camp de Softbol de Viladecans

FEDERACIÓ CATALANA DE BEISBOL I SOFTBOL

2

FEDERACIÓ CATALANA DE BEISBOL I SOFTBOL
o
o
o

Camp de Beisbol, Softbol, Futbol Americà L’Hospitalet
Camp de Softbol de Montjuic
Camp de Beisbol de Manresa

Representació / Actes públics:
o
o

III Gala FCBS (2016).
Ajuntaments i Generalitat.

Serveis de Comunicació:
o
o
o

Pàgina Web
Xarxes Socials
Premsa escrita (Diaris esportius)

Es fa esmena a dos moments importants de la temporada 2016, l’èxit esportiu de la Selecció Catalana
Senior League Beisbol que va arribar a diputar per primera vegada ala història les World Series a
Bangos/USA i la organització de l’Europeu Juvenil de Softbol gràcies a la col·laboració dels Clubs CBS Sant
Boi i Projecte Softball.
A més, es fa una relació d’activitats que segueixen en creixement com son el Campus d’estiu que el 2016
va funcionar molt bé i que aquest any passarà a ser de dues setmanes. Els All Stars de les categories
inferiors i del Sènior 1ª Divisió.
S’està fent un seguiment important amb les instal·lacions, sobretot amb l’Ajuntament de Viladecans i el
Club sobre el Camp de Softbol de Viladecans a començar les obres el proper 3 de juliol, el Camp de Softbol
de Montjuic que s’està fent el possible per accelerar la segona fase pel mes de desembre d’aquest any.
També, s’està al darrera de l’Ajuntament de Manresa per a la segona fase del Camp de Beisbol. Sobre
l’Hospitalet estem pendents d’una reunió desprès d’una any per saber com avança el projecte del nou
camp.
2. Precs i preguntes
Srta.Fernández, demana recordar el deute que es té amb la UFEC, el Sr. Vallès respon que 30.000€ i que
s’està intentant rebaixar a 20.000€ per aquest 2017. Sr.Juaneda, demana recordar quin era l’inici del
deute, Sr.Valles diu que eren 40.000€ l’any 2014.
Sr.Nuñez, vol saber quin club deu diners de 2016, Sr.Valles diu que ningú deu res, el Sr.Juaneda admet un
deute d’aproximadament 610€ no comptabilitzada pel club.
Sr.Juaneda, demana saber quin deute té Open Camp amb la UTE que gestiona el camp, el Sr.Vallès diu que
10.500€ i que en aquests moments estan en concurs d’acreditors, per tant, es preveu una solució llarga i
complicada. Sr.Pallarés demana quin material n’ha tret la FCBS, Sr.Vallès diu que cap, doncs tot es inversió
pel camp, gespa artificial, xarxes, screens i d’altres millores. Sr Burgos pregunta si només era aquesta la
quantitat, Sr.Vallès respon que no es va fer efectiu una quantia més elevada per que en el mes de setembre
de 2016 desprès de 3 mesos el projecte no funcionava per tant no es podia seguir amb el pactat inicialment
que era ininterrompudament fins a gener de 2017.
Sr.Pallarés, pregunta en qué repercutirà a la FCBS el deute de l’Open Camp tenint el 51% de la UTE,
Sr.Vallès diu que s’espera s’arregli la situació i que en tot cas la FCBS hauria d’aportar el 51% dels 10.500€.
Sr.Pallarés demana que surti en acta que la FCBS va fer una préstec econòmic a la UTE tal i com es veu
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reflectit als comptes anuals de 2016.
Sr.Nuñez, pregunta si es un error que en la pàgina dels comptes només aparegui un treballador,
considerant que actualment a la FCBS n’hi ha dos. Sr.Vallès creu que es un error, doncs tal i com es pot
comprovar en els comptes apareixen dues nòmines i es paga seguretat social per a dos persones, que son
el Sr.Segura i la Srta.Carbonell.
Verificadors comptables segons acord de l’Assemblea General Ordinària del 28 de juny de 2016:
Sr. Josep Juaneda Barber, Srta. Irene Fernández Alcobendas, Sr.Antonio Burgos Moreno
-

A favor: CBS Gavà, BC Manresa, CBS Hèrcules L’H, CB Viladecans, Representant Jugadors,
Representant Jugadores, Representant Tècnics el President de la FCBS.
En contra: CBS Sant Boi i Projecte Softball Gavanenc.
Abstenció: CB Barcelona.

El Sr.Vallès, demana saber les votacions en contra i els Srs.Nuñez i Burgos diuen que es per que no han
tingut temps per revisar-les.
Es crea una discussió sobre l’enviament per correu electrònic abans de l’assemblea per a que els membres
puguin revisar els comptes. El Sr. Milla, recorda que els comptes estan a la seu de la FCBS vint dies abans
i que tothom podia passar a revisar-los. Srta.Fernández demana que es revisi si es possible que s’enviïn
per correu per evitar aquests temes.
Sr.Vallès pren paraula per informar que en breu des de la administració de la FCBS es posaran en contacte
amb els clubs per activar el tema del Colixeum sobre la llicència única de la RFEBS.
Sr.Vallès informa que el procés per introduir tècnics al ROPEC està obert i que alguns clubs ja han
començat a fer aquesta feina, que tots els qui ho vulguin, poden demanar l’informe favorable a la FCBS.
Sr.Vallès informa que la pàgina web ja està en marxa i que s’epsera en el mes de setembre tenir-la llesta.
Sr.Juaneda demana paraula per parlar del tema de la Mútua que es ve arrossegant des de fa un parell de
temporada, que ha fet augmentar el preu total de la llicència i que vol que es revisi. Sr.Vallès, respon que
hi ha predisposició per part de la FCBS a que cada club tingui la seva propia mútua, sempre que acompleixi
amb els termes legals que demana la Llei de l’Esport. Tothom hi està d’acord, la FCBS oferirà igualment
una mútua per als clubs que la necessitin i no trobin cap altra solució.
Sr.Suàrez, demana que es revisi la doble llicència entre àrbitre/anotador i tècnics o esportista, ja que estan
pagant dues llicències amb dues mútues. Sr.Vallès respon que son casos aïllats, però que en tot cas caldria
veure quina es la que no es paga, es adir, si seria el club qui s’ho estalvia o l’àrbitre i que això pot dur a
controvèrsia, desprès de varies intervencions, Srta.Fernàndez intervé dient que si no es creu amb el que
s’està explicant des de la FCBS que cadascú truqui a la mútua i que surti de dubtes.
Sr.Palla`re, demana explicacions sobre la reunió no celebrada de la UTE, per que es va anul·lar i quins clubs
eren els que anaven a anar a la reunió. Sr.Vallès respon que es va proposar una reunió segons l’assemblea
del mes de desembre i que per falta d’interès segons les respostes obtingudes confirmant l’assistència a la
reunió es va anul·lar, només CB Viladecans, CBS Hèrcules i Projecte Softball havien confirmat i cap dels
clubs que ho havien sol·licitat ni el CB Barcelona ni el CBS Barcino van pronunciar-se. Sr.Burgos intervé
dient que no s’ha d’anul·lar i si no ve ningú igualment es manté, Sr.Vallès diu que es va demanar
expressament la confirmació com es fa en totes les reunions, que en tot cas el que no es pot anul·lar tot i
que també es demana confirmació es en una Assemblea com aquesta. El Sr.Roman demana que els que
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tinguin interès que quan s’envii la convocatòria que confirmin, així no s’haurà d’anul·lar.
Sr.Vallès, llança una pregunta per saber que ha passat des del mes d’octubre fins ara, doncs mai hi havia
hagut aquesta alt grau de desconfiança cap a la FCBS. Ningú es pronuncia, el Sr.Cisneros diu que si hi ha
algun problema que es provoqui un vot de censura. Sr.Vallès recorda que el 2018 hi ha eleccions i que
sembla que hi ha interès per a que hi hagi canvis a la FCBS.
Sr.Juaneda, es queixa del que es paga per organitzar Campionats d’Espanya a la RFEBS, sembla
desproporcionat i demana que es faci consulta a altres esports. Sr.Vallès farà les consultes.
Sr.Burgos, diu que sembla que no es obligatori pagar el cànon a la RFEBS per la llicència. Sr.Vallès diu que
això es va aprovar per unanimitat en assemblea de la RFEBS per que la quantitat era poc i així no s’alterava
el pressupost pel que fa a ingressos de la RFEBS.
Sr.Benseny, demana que es llegeixi una carta del Comité Català d’Anotadors enviada a la FCBS en forma
per ser afegida a l’ordre del dia (annex). Sr.Vallès la llegeix per a que els assembleistes estiguin assabentats
dels problemes amb el Sr.Joan Gols i Clapès i el seu deute al CCAn. Sr.Vallès es compromet a enviar
l’extracte del compte corrent fins a la data del xec.
3. Nomenaments dels verificadors dels comptes 2017
- Irene Fernández Alcobendas, Marc Carrillo Viñuales i Juan Luis Giménez de Cisneros i Ferrándiz.
Assemblea General Extraordinària (únic punt)
S’aprova per unanimitat la inclusió de dos nous membres a la Junta Directiva de la FCBS:
-

Srta.Lorena Domínguez i Liébana (Vocal)
Sr.Òscar Roman Guiu (Vocal)

El President, sense haver-hi més assumptes a tractar tanca les assemblees a les 21:40h.
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