FEDERACIÓ CATALANA DE BEISBOL I SOFTBOL
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 31 MAIG DE 2018
ASSISTENTS:
Jordi Vallès Mestres

President

Juan Luís Giménez de Cisneros i Ferrándiz

President CBS Hèrcules L’H

Juan C. Núñez Ortigosa

President Projecte Soft. Gav.

Josep Juaneda Barber

President CB Barcelona

Joan Rodríguez Ayma

President CB Viladecans

Sophie Regnard

Presidenta CBS Gavà

Fernando Thomen Corbalan

President BC Manresa

Antonio Burgos Moreno

President CBS Sant Boi

Pilar Fort Lleixa

Presidenta CBS Barcino

Santiago Cuesta Soto

Representat Tècnics

Jose J. Martín Benseny

Representant Comitè Anotadors

Membres amb veu i sense vot
Òscar Milla Martínez

Vicepresident

Oscar Román Guiu

Vocal Junta Directiva FCBS

Luis Martínez Pacheco

Tresorer Junta Directiva FCBS

Carles Ferrnández Roca

Vocal Junta Directiva 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 al Camp Municipal de
Beisbol de Viladecans, passant llista dels membres assistents, per constituir el quòrum que queda
establert sense esmenes.
1.INFORME DEL PRESIDENT
El President pren paraula per en primer lloc demanar disculpes pels canvis de dates de l’assemblea fent
referència a temes personals, els membres assembleistes no fan cap consideració i s’entén el canvi, sense
que s’hagi rebut cap notificació a la FCBS, es fa entrega de la documentació i es segueix el mateix a través
de la presentació en power point.
El President dona la benvinguda als nous assembleistes la Sra. Pilar Fort i el Sr. Joan Rodríguez que durant
els últims mesos han assumit els càrrecs de Presidenta i President dels Club Barcino i Viladecans
respectivament.
Pel que fa al personal de la FCBS, s’ha contractat a Edgar Feliu com a responsable de Promoció i Acció
Social de la FCBS, atenent a la sobrecàrrega de treball i activitats que en aquests moments té la Federació
i que requereix d’una persona a mitja jornada amb capacitat organitzativa i coneixements de l’esport.
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Es presenten els números, amb un clar augment del nombres de llicències esportives i de col·laboradors
tècnics, es mantenen els càrrecs de representació.
Es segueix el document, amb els punts següents, sobre la temporada 2017:
-

Serveis a Clubs afiliats.
Organització de competicions de la FCBS.
Formació
Tecnificació
Seleccions Catalanes
Representació catalana internacional (Clubs i esportistes)
Seguiment de les obres d’instal·lacions.
Representació / Actes públics.
Serveis de Comunicació.

Es fa un resum del quadrienni, degut a que aquesta assemblea es la última de la Junta Directiva actual. En
el repàs, es posa en consideració que el Plà estratègic marcat s’ha executat sense incidències i ha superat
les expectatives pel que fa a instal·lacions esportives fent referència als Camp de Softbol de Viladecans,
Montjuic, el nou camp de Manresa i Terrassa i el futur projecte de L’Hospitalet.
Dels punts del document, el President vol deixa constància de que hi ha un nou reglament de la Escuela
Nacional de Entrenadores de Béisbol y Sófbol, aprovat per la comissió delegada de novembre de 2017 de
la RFEBS i en el que la FCBS no hi ha intervingut i està a l’espera de la publicació, d’aquí que no hi hagi
hagut convocatòria de nou curs i caldrà veure si l’augment d’hores que es preveu pot ser un inconvenient
per dur-lo a terme.
Es recomana seguir amb el programa Beeball, posant com a exemple la Federació Holandesa que ha
aconseguit resultats amb 5 anys augmentant un 120% les llicències de nens/es menors de 16 anys.
S’alerta que el 2020 hauran canviat les edats pel que fa al softbol, baixant un any per categoria, de 19 a 18
anys (Juvenil), de 16 a 15 (Cadet) i de 13 a 12 (Infantil).
Pel que fa al tema econòmic, el President adverteix que manca rebre i saber si està aprovat el 20% de la
subvenció del Consell Català de l’Esport de 2017 i que encara no s’ha rebut res de 2018, per tant la situació
es complicada, també demana als clubs que es posin al dia amb els compromisos econòmics, doncs s’han
de fer front a pagament importants com ho son la mútua esportiva, les nòmines dels treballadors, la
seguretat social i els pagaments a àrbitres i anotadors.
El Sr. Nuñez, creu que s’haurien d’aprovar en aquesta assemblea els números comptables de la UTE UFECFCBS que gestiona el Camp Municipal de Beisbol Carlos Pérez de Rozas de Barcelona, que al tenir el 51%
de la pròpia UTE es d’obligació, doncs així ho recull l’article 42 del BOE – Legislación consolidada (el Sr.
Nuñez aporta una còpia del document que es recollit per l’administrativa de la FCBS Srta. Virginia
Carbonell). El President ho consultarà i proposa enviar els números dels últims quatre anys en un breu
espai de temps i per correu electrònic per a que tots els assembleistes els tinguin i dur-ho a aprovació a la
propera assemblea.
El Sr. Nuñez, demana que dels verificadors comptables no haurien de ser de la Junta Directiva. En aquest
moment el President, comprova que no tots els verificador comptables nomenats el 22 de juny de 2017
han assistit a aquesta assemblea. El Sr. Marc Carrillo com a representant de jugadors de beisbol i la Srta.
Irene Fernández en l’estament de jugadores de softbol estan absents en aquesta assemblea i per tant els
suplents ocupen el seu lloc, en aquest cas, son el Sr. Santiago Cuesta (Estament tècnics) i Fernando Thomen
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(BC Manresa), el tercer verificador es el Sr. Juan Luis Giménez de Cisneros que al ser membre de la Junta
Directiva també es substitueix pel Sr. Joan Rodríguez que es mostra voluntari i així mateix ho aprova per
unanimitat l’assemblea. Es realitzarà un acta explicativa per a l’entrega de la documentació al Consell
Català de l’Esport.
El Sr. Juaneda pregunta sobre el deute amb la UFEC. El President explica que no s’ha rebaixat el deute i
que en quatre anys només s’han pogut fer front a 10.000€ dels 40.000€ de bestreta, però que es va
aconseguir frenar els interessos que comportava aquest deute i que hi ha un nou compromís pels propers
anys que esperem es puguin complir. El Sr. Juaneda apunta que als comptes apareixen 25.000€ de la UTE
a la FCBS, el President explica que es en l’apartat de préstec i que es deu a que la manca de liquiditat
explicada anteriorment tant per part de l’administració com pels clubs ha creat aquest nou deute de la
FCBS amb la UTE però que està previst retornar-ho quan els clubs, que en aquest moments deuen al
voltant de 50.000€ es posin al dia.
El Sr. Juaneda, pregunta si del local del carrer Vilamarí, la FCBS en podria treure algun recurs, responent
el President que continua cedit a la Federació Catalana de Boxa Amateur i que abans del trasllat el 2014 a
Montjuic es va fer taxar i en aquells moments estava sobre uns 60.000€, doncs està considerat un local i
no un pis i que per aconseguir la cèdula d’habitabilitat es un tràmit complicat i de costos elevats que la
Federació no pot suportar en aquests moments.
El Sr. Nuñez, demana saber si hi ha alguns provisió de fons en el cas de que els treballadors que hi ha a la
UTE no continuïn en el proper concurs i se’ls hagi d’indemnitzar. El President, explica que de moment hi
ha una prorroga que no se sap quan finalitza i que la UTE no ha fet cap provisió, doncs l’Ajuntament no ho
ha demanat i es conscient que els llocs de treball estaven a la oferta presentada per la UTE i que en cap cas
la UTE es farà càrrec d’aquesta despesa i que s’hauran de trobar altres vies a menys que passin a ser
subrogats que era la primera de les opcions que s’havien parlat en els inicis de la concessió.
2. EXAMEN I APROVACIÓ, SI ESCAU DE L’EXERCICI DE COMPTABLE 2017
Es posa a votació els comptes de 2017; amb el següent resultat:
Vots en contra (1): Projecte Softball
Abstencions (3): CBS Sant Boi, CB Barcelona i Representant d’Anotadors
Vots a favor (7): CBS Gavà, Hèrcules L’Hospitalet, Representant de Tècnics, BC Manresa, CB Viladecans,
CBS Barcino i President FCBS.
3. NOMENAMENT DELS VERIFICADORS DELS COMPTES 2018
Es procedeix al sorteig dels verificador comptables per l’assemblea 2019:
Titulars: BC Manresa, Representant de Tècnics i Representant d’Anotadors.
Suplents: CBS Sant Boi i CB Viladecans.
4. PROPOSTES
No s’ha rebut cap proposta a la FCBS.
5. TORN DE PARAULES
El Sr Juaneda, pren paraula per demana que les edats dels Campionats de Catalunya siguin les mateixes
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dels Campionats d’Espanya, doncs sembla que es complicat que l’equip tingui temps de preparar-se per
fer front als compromisos, doncs els jugadors no juguen junts durant l’any. El President, dona resposta
fent referència en primer lloc a la reunió de directors tècnics que es realitza cada inici d’any i en el que
s’estableixen les edats i que la FCBS sempre ha estat oberta a canvis, però que els resultats esportius tant
en competicions nacionals com en esportistes que arriben al màxim nivell es molt elevat en aquests últims
anys i que a arreu d’Europa hi ha diferents versions però els grups més comuns son el Sub-12, Sub-15 i
Sub-18, que als països desenvolupats com els Estats Units i Japó es juga amb els grups d’edat que
actualment té la FCBS i que tot i ser un risc hem tingut unes variants importants, com son l’augment
d’equips i per tant de llicències i l’equiparació de nivells entre equips. Afegeix, que a Espanya el Sub-13 es
un Campionat que no existeix arreu del mon i que considera un error que nens de 13 anys juguin amb les
distàncies de llançador i bases del camp petit. Per últim es torna a fer referència al canvi d’edats del softbol,
per la qual cosa si la Federació Internacional i la Europa fan canvis es evident que nosaltres també els hem
de fer, però sempre considerant que el que organitza la FCBS son lligues i que el ue organitza la RFEBS son
campionats per concentració.
La Sra. Fort, demana saber quan es realitzarà el Curs de Monitors. El president argumenta que en aquest
moments encara no es compta amb el Reglament nou de la RFEBS i que s’espera estigui aviat, que el
compromís per part del responsable del Colegio Nacional de Entrenadores era tenir-ho al mes de febrer
però sembla que hi ha retràs i que quan sigui públic es mirarà dates, intentant que aquest desembre es
pugui realitzar. El Sr. Thomen, afegeix que seria ideal que el curs de següent nivell (2 o 3) es tornes a fer a
Barcelona, doncs afecta als qui tenen interès i si hi ha un grup gran s’hauria de fer aquí.
El Sr Nuñez, demana que als Estatuts hi ha dos comitès el de competició i el tècnic i que segons l’hi consta
només hi ha el de competició. El President, dona resposta, que això es va parlar a la primera assemblea de
l’any 2014 en la que es va constituir la nova Junta i que es va considerar que la Federació no tenia capacitat
per tants comitès i que va ser aprovat en aquell moment. El Sr. Nuñez creu que en el futur els membres
del Comitè de competició no haurien de ser membres de la Junta per temes d’imparcialitat. El Sr. Roman
com a membre del comitè creu que no es un problema ser membre de la Junta i del Comitè i que s’ha actuat
sempre mirant el reglament i que no s’ha de dubtar de la imparcialitat. El Sr. Martínez, també com a part
del Comitè considera que s’ha actuat amb total imparcialitat i creu inadequat els comentaris del Sr. Nuñez,
doncs fan referència a errors del comitè, quan els clubs i àrbitres han comés errors importants i que cada
dilluns es mira amb detall els escrits i es fan totes les consideracions oportunes i si s’esdevé es du al Jutge
Únic, tampoc admet que es parli de tractes a favor doncs cap dels responsables del comitè té vinculació
amb cap club, en aquest sentit el Sr. Giménez de Cisneros proposa, tal i com ja es va fer en el passat que la
minuta del Jutge Únic sigui suportada pel club, això es portarà a debat en una propera assemblea. El
President, aprofita per felicitar al comitè, doncs s’ha fet una feina impecable i complicada i sempre s’ha fet
mirant el beisbol i el softbol deixant de banda noms i clubs i considera que des de feia molts anys aquesta
federació no tenia gent tant compromesa com la que hi ha en aquests moments.
El Sr. Rodriguez, fa esmena al nivell de l’arbitratge al·ludint que el nivell de la 1ª Divisió de beisbol ha
augmentat i que els àrbitres designats no tenen prou nivell i els manca formació. Aporta, que potser se’ls
hauria de pagar millor per exigir-los més. El Sr. Thomen hi està d’acord i sembla que hi pot haver un
moviment de jugadors per crear una associació que pugui parlar d’aquests temes amb la FCBS. La Sra.
Regnard afegeix que se’ls hauria de demanar reciclatge i un seguiment doncs se’ls veu molt sols i no tenen
suficients coneixements. El Sr. Fernández creu que haurien de ser partícips de la Coaches Winter Meeting.
El President creu que seria ideal fer reunions entre representants de clubs i representants d’àrbitres.
El Sr. Nuñez, vol que es tingui en consideració en un futur proper la nova Llei de Protecció de Dades que
està a l’ordre del dia.
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El Sr. Milla, explica la iniciativa legislativa popular que la UFEC ha proposat per una millora important de
la Llei de l’Esport que afecta a esportistes, clubs i federacions i pel qual es demana la col·laboració de Clubs
per aconseguir signatures per presentar les cinquanta mil necessàries per a que sigui una realitat al
Parlament de Catalunya. En aquest sentit, el vicepresident fa la consideració que no es cap tema polític i
no té res a veure amb el procés sobiranista.
El President, pren paraula per dir que s’han rebut i així s’ha fet arribar als clubs que la Llei de la Llicència
Única ha estat derogada i que per tant han donat la raó a la Generalitat de Catalunya davant del Gobierno
de España i que caldrà veure com es resol, però que es evident que la taxa que s’està pagant en aquests
moments no es correcte i s’ha de veure si hi haurà efecte retroactiu sobre els dos anys que s’ha estat pagant
per llicències que no participaven a competicions nacionals.
Sr. Benseny, demana una vegada més que es revisi el compte del anotadors que tenien amb l’entitat de La
Caixa i que algú ha d’agafar responsabilitats d’aquells diners doncs sembla que hi va haver xecs signats
pel llavors President de la FCBS i el president del comitè d’anotadors, en aquest sentit el President diu que
es un tema que s’intentarà revisar, que han passat molts anys, que en aquell moments alguns del anotadors
que encara hi ha avui eren els qui conformaven el comitè i que demanar responsabilitats de uns diners
que eren seus i que s’autogestionaven no pot ser un problema que sempre aparegui a les assemblees que
hi ha molts dies a l’any i que el col·lectiu sempre està en contacte amb la Federació per solucionar tots els
problemes i que aquest ell personalment ja ha fet el que havia de fer i el que se l’hi ha encomanat, que va
ser el responsable de demanar la Sr. Gols deixar primerament el comitè d’anotadors, desprès també el va
excloure de la Junta Directiva, que també es va fer arribar al responsable actual l’extracte del banc i que
mai ha obtingut resposta a les trucades i missatges del Sr. Gols i que el que no farà es anar més darrera
d’ell. Es considera que es un tema que si es vol denunciar s’hauria de fer per la via civil i que iaxò ja s’ha
parlat en varies ocasions. El Sr. Benseny no hi està d’acord i en nom del comitè demana que s’aconsegueixi
saber que va passar amb un dels últims xecs, el President farà el que estigui a les seves mans, però no
promet res.
El President, creu que no hi ha temps per parlar dels nous acords i contractes signats amb empreses, però
que tothom ho té imprès i enviar per correu electrònic. Creu que seria convenient afegir noves modalitats
als estatuts, com son: Baseball 5, Kikcingball i els e-baseball.
Per últim, vol agrair als clubs representats en aquesta assemblea fent esmena a que no han estat temps
senzills pel que fa a relacions, que des de l’any 2016 hi ha hagut problemes amb assembleistes que no han
recolzat la Federació i que per sort ja no en son part i que han intentat dinamitzar la FCBS, sense respectar
la institució i només per un atac personal cap a la seva persona, agraeix que no s’hagués proposat la moció
de censura demanada des del President de la RFEBS a varis membres d’aquesta assemblea i diu que les
institucions van per davant de les persones i espera que hi hagi un compromís ferm amb l’esport en els
propers anys per a que es deixi a la Federació Catalana treballar sense entrebancs doncs la gestió i la part
esportiva considera que han estat digne de menció i que espera que el futur d’aquesta federació sigui
brillant com en aquests últims anys i que el treball i la il·lusió segueixi essent l’eina bàsica d’aquest
projecte.
Sense haver-hi més assumptes a tractar tanca l’assemblea general ordinària a les 21:30h., donant pas a
l’assemblea general extraordinària.

Jordi Vallès Mestres
President FCBS

Sophie Regnard
Secretària FCBS
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