Acta de l’Assemblea general ordinària celebrada el dia 4 de Març de 2021 a la sala de
reunions de la Zona Esportiva de la Mina, seu de la Federació Catalana de Lluita a
Sant Adrià de Besòs , Carrer Arístides Maillol, s/n, 08930 Sant Adrià de Besòs,
(Barcelona).
A les 18:30h en primera i única 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.
Procedeix al recompte dels membres assistents:
Club Lluita Olímpica la Mina – Núria Famadas
Club Lluita Ripollet – Luis Bernardo Martínez
Club Lluita Sant Adrià – Enrique Álvarez
Club Lluites Olímpiques Calafell – Víctor Domínguez
Club Lluita Baró de Viver – Francisco Cano
Club Sambo Granollers - Excusa la seva assistència.
Club Sambo Vallés – Excusa la seva assistència.
Administratiu – Òscar Parra.
Gestor – Antonio Mora.
President – Juan Carlos Ramos.
Secretari – Jordi Gonzalez.
Verificador – Josep Sanchís.
Verificador – Francisco Artacho.
1. Aprovació i liquidació pressupost 2020.
Antonio Mora, Responsable de la comptabilitat i finances de la FCLL explica la aprovació
i liquidació. Detallant els pagaments dels deutes dels anys anteriors i la incorporació dels
dos sous de Bernardo i Oscar.
Juan Carlos Ramos, fa una valoració de l’any anterior i parla de donar continuïtat de
generar més ingressos propis per no dependre únicament de les subvencions.
S’aprova per unanimitat.
2. Aprovació del comptes anuals 2020.
Antonio Mora, Responsable de la Comptabilitat i finances de la FCLL explica la situació
dels comptes anuals de la Federació. Explica el balanç de situació: a allarg termini es
poden generar algunes dificultats de solvència si no es soluciona la venta del local on
antigament estava ubicada la FCLL i que encara n’és el propietari.
Antonio explica el deute que hi ha amb la UFEC i com és solucionarà: la venda del local
és la solució.
El president, Juan Carlos Ramos, exposa que els tràmits estan a la notaria per iniciar la
compra venta amb la UFEC i es demanarà que ens puguin descomptar els interessos del
deute des de juliol 2019.
Juan Carlos Ramos reconeix la bona feina del treballadors de la Federació, tant com
comptabilitat i administratiu. Aquest any s’ha pogut subvencionar amb la compra de
material específic de lluita els clubs inscrits a la Federació.
Aquest any ha sortit una nova subvenció a la qual accedirem I millorarem la solvència
econòmica de la Federació. EL motiu d’aquesta subvenció va en funció del número de
llicències.
S’aprova per unanimitat

3. Lectura informe de verificadors comptes 2020.
Signant l’informe de comptes del any 2020 els verificadors : Josep Sanchís, Francisco
Artacho i Òscar Parra.
S’aprova per unanimitat
4. Memòria econòmica 2020.
Antonio Mora explica que el resultat d’explotació de l’exercici 2020 ha estat d’un benefici
de 8.692,92 euros, tot i que el benefici d’explotació ha estat de 30.484,65 euros, que al tenir
que comptabilitzar les pèrdues dels anys anteriors que són factures que no estaven
comptabilitzades ha fet que el benefici hagi estat perjudicat. L’estructura administrativa de
la Federació durant el 2020 ha facilitat i agilitzat els tràmits i la feina financera de l’entitat
cosa que ha ajudat a generar seguretat sobre la situació en front a tercers; sobretot amb la
solvència econòmica.
L’increment en el resultat d’explotació de la Federació en el darrer any 2020, ve donat per
l’augment de les ingressos en les llicències de la Federació i l’increment en l’import de les
subvencions públiques concedides, aquest fet ha ajudat a trobar una bona viabilitat de la
Federació; ja degut els terminis de cobrament de la subvenció anual i d’explotació provinent
de la Generalitat, que són més llargs dels esperats, pot provocat situacions de col·lapse
financer a l’entitat , fins el punt d’endarrerir el pagament dels proveïdors.
Cal aconseguir que amb la venta del local (180.000€) es pugui eixugar gairebé el 100%, del
deute existent.
S’aprova per unanimitat
5. Aprovació pressupost 2021
Juan Carlos Ramos, explica els pressupostos per a la temporada 2021 amb el suport del
responsable de la comptabilitat Antonio Mora: es calculen uns ingressos per 184.637 euros i
unes despeses de 164.312 euros amb un resultat econòmic de 20.325 euros de superàvit.
S’aprova per unanimitat
6. Proposta verificadors pressupost 2021
És proposa com a verificadors els senyors Josep Sanchís, Francisco Artacho i Jordi
Gonzalez.
S’aprova per unanimitat

7. Informació de la reunió amb UFEC per la venda del local C/ Verdi 166
Juan Carlos Ramos explica més detalladament la situació del deute amb UFEC. A la mateixa
vegada, explica que aquesta situació ha d'acabar perquè la Federació pugui començar de nou.
Comenta que la taxació va d’acord amb el preu de compra per part de la UFEC. El preu de
venta era 180.000€ i la taxació per part de la UFEC és de 175.000€.
S’aprova per unanimitat

8. Memòria de Gestió
Juan Carlos, explica tot el projecte de gestió: Sistema de facturació́ , tramitació́ de

llicències, galeria d'imatges històriques, sistema de notícies, WrestlingAcademy,
sistema de votacions Online , Nova imatge de la Web de la Federació́ , comunicació
directa amb PlayOff.
Ja s’han fet les gestions per tal de què es puguin fer les reunions i assemblees online, demanda
del Assembleista Víctor Domínguez representant del Club Lluites Olímpiques Calafell. Cal
fer la proposta i una aprovació en el canvi d’estatus.

9. Canvi d’estatuts
Juan Carlos explica que per a la incorporació de les disciplines associades és necessari el
canvi d'estatuts.
Juan Carlos explica que a també s'ha d'incorporar en els estatuts la possibilitat de realitzar les
assemblees i juntes directives de manera Online, amb la nova actualització de la plataforma.
Luis Bernardo Martínez comenta si és obligatori fer Online aquestes assemblees si està dins
dels estatuts, Juan Carlos Ramos li comenta que una vegada feta la incorporació de
Assemblees Online de la Federació, té la potestat de decidir Online o Presencial.
D'altra banda, explica que cal aprovar que el Sambo es part del Combat Sambo; tal com ho té
la Federació Espanyola de Lluita. D'aquesta manera, la llicència de combat Sambo s'unifica a
la de Sambo, incloent-la-hi en les disciplines associades.

S’aprova per unanimitat

10. Aprovació calendari 2021
Juan Carlos explica tota la problemàtica del COVID-19 amb el calendari d’activitats de 2021,
així mateix, exposa que es farà tot el necessari per poder realitzar activitats sempre que sigui
possible.
Luis Bernardo Martínez explica que el calendari és provisional perquè no pot estipular un
calendari perquè la Federació Espanyola de Lluita té un calendari provisional; ja que a causa
de la pandèmia aquest calendari pot haver de ser modificat.
S’aprova per unanimitat

11. Proposta requisits participació Ct. Espanya
Juan Carlos explica la nova normativa de l'equip seleccionat per els campionats d'Espanya.
Afegeix que fins a dia d'avui la normativa per a classificar-se en els campionats d'Espanya.
Tothom les acceptava però no estaven aprovades per assemblea. Per això mateix, ha afegit
aquest punt perquè sigui vigent aquesta normativa.

S’aprova per unanimitat
12. Requisits afiliar Club
Juan Carlos Ramos, explica que fins a dia d'avui la normativa per a inscriure a un club
tothom les acceptava però no estaven aprovades per assemblea. Per això mateix, ha
afegit aquest punt perquè sigui vigent aquesta normativa.
Víctor Domínguez comenta que hauria d'afegir-se que un mateix entrenador només pot
representar un club.
Tots els assembleistes ho accepten i s'afegeix com a nou punt.
S'aprova per unanimitat

13. Elecció de President.
Juan Carlos Ramos, explica que enguany és any d'eleccions i que s'obriran els terminis
de presentacions de candidatures de president, i a la mateixa vegada, es contractarà un
advocat perquè pugui realitzar tot el procés legal.
S'aprova per unanimitat

14. Punt Urgent
Juan Carlos Ramos, exposa la necessitat d’una targeta bancària pròpia de la Federació per a
facilitar les diferents compres que cal fer. Es planteja que es demanarà al banc quina és la
millor possibilitat per adquirir aquesta tarja de crèdit.
Tots els assembleistes estan d'acord, sempre que sigui a nom de la Federació, en el cas que
calgui posar-se a un representant legal, seria el president.

S'aprova per unanimitat
15. Precs i preguntes
Cap assembleista té preguntes.

A les 20:35 hores es dóna per finalitzada l’assemblea general.
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