Acta de l’Assemblea general ordinària celebrada el dia 15 de juliol de 2020 a la sala
d’actes de la Biblioteca de Sant Adrià de Besòs Plaça Guillermo Vidaña i Haro, s/n,
08930 Sant Adrià de Besòs, (Barcelona).

A les 19:30h en segona convocatòria s’inicia l’assemblea amb el punt 1 del odre del dia,
amb la presentació del President senyor Juan Carlos Ramos Sánchez el qual dóna la
benvinguda a tots els assistents.
1. Procedeix al recompte dels membres assistents:
Club Lluita Olímpica la Mina – Delega el vot al Sr.Juan Carlos Ramos.
Club Lluita Ripollet – Luis Bernardo Martínez
Club Lluita Sant Adrià – Enrique Álvarez
Club Lluites Olímpiques Calafell – Víctor Domínguez
Club Lucha Baró de Viver – Delega el vot al Sr. Jose Alberto Recuero
Club lluites Olímpiques Hayastán - Delega el vot al Sr.Juan Carlos Ramos.
Club Sambo Granollers - Delega el vot al Sr. Luis Bernardo Martínez.
Club Sambo Vallés – Delega el vot al Sr.Juan Carlos Ramos.
2. Memòria d’Activitats 2019
El Sr. Juan Carlos Ramos explica totes les activitats realitzades en el 2019, així mateix,
explica que amb la nova reforma de la Federació Catalana de Lluita, es podrà ampliar el
calendari de competicions.
Juan Carlos Ramos exposa la nova iniciativa la qual col·labora la Federació en la promoció
de l’esport Escolar – High School Wrestling – que està organitzada pel Consell Esportiu
Barcelonès Nord.
S’aprova per unanimitat.
3. Memòria de Gestió 2019.
Òscar Parra, explica tot el projecte de gestió i tota la nova plataforma de la Federació.

Es discuteix sobre les competències de ZenytSports en la Federació i el president explica
que faran un conveni entre ZenytSports i FCLL per regular la situació.
Víctor Domínguez, promou que es treballi amb la gestió per poder fer les assemblees
Online, ja que té molts quilometres de desplaçament.
S’aprova per unanimitat
4. Aprovació i liquidació pressupost 2019
Antonio Mora, Responsable de la Comptabilitat i finances de la FCLL explica la situació de
la Federació i com es treballarà per esmenar el deute de la Federació amb UFEC i fa un
breu resum de com la Federació treballarà per poder accedir a subvencions més amplies i
per poder fer créixer la Federació i així mateix netejar la Federació dels deutes que
arrosseguem.
S’aprova per unanimitat
5. Aprovació del programa d’activitats 2020
Juan Carlos explica tota la problemàtica del COVID-19 amb el calendari d’activitats de
2020, així mateix, exposa que es farà tot el necessari per poder realitzar activitats sempre
que sigui possible.
S’aprova per unanimitat
6. Aprovació pressupost 2020
Juan Carlos Ramos, explica els pressupostos per a la temporada 2020 amb el suport del
responsable de la comptabilitat Antonio Mora, Ingressos per 142.650 euros i unes
despeses de 120.900, euros amb un resultat econòmic de 21.750 euros de superàvit.
S’aprova per unanimitat

7. Aprovació verificadors comptables exercici 2020
Des de la taula es proposa com a verificadors comptables de l’exercici 2020 a les següents
persones:
Sr. Òscar Parra Fernández amb DNI 41007268Q
Sr. Francisco Artacho amb DNI 77081734V
Sr. Josep Sanchís Cussó amb DNI 37652508J
S’aprova per unanimitat.
A les 21:15 hores es dóna per finalitzada l’assemblea general.

President

Secretari

Juan Carlos Ramos

Jordi González

