ACTA DE LA REUNIÓ DE L’ASSAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓ ANDORRANA
D’ATLETISME

Andorra la Vella, el dia 8 de març de 2017 a les 20’06 hores, en segona
convocatòria, a la Sala de Reunions de l’Estadi Comunal, es dona inici a
l’Assamblea General de la FEDERACIÓ ANDORRANA D’ATLETISME.
Dita Assamblea es celebra prèvia convocatòria de l’actual President, de data 7
de febrer de 2017 i d’acord amb el què disposa els Estatuts de la Federació i,
ensems aquesta convocatòria ha estat publicada en un mitjà de comunicació de
publicació diària i àmbit nacional amb la deguda antelació.
La citada Assamblea conté el següent ordre del dia :
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General anterior.
2.- Exposició i aprovació, si escau, del tancament de comptes de la temporada
atlètica 2015/2016
3.- Exposició i aprovació, si escau, del pressupost per la temporada atlètica
2016/2017
4.- Exposició, per al seu tractament, de les propostes rebudes.
5.- Torn obert de paraula.
Membres afiliats presents a l’hora d’inici de l’Assamblea: Sr. Oscar BALCELLS
DE LA PENA, Doris CAÑIZARES ROMO, Pedro CORREIA JALES, Carlos
GOMEZ LOZANO, Víctor MARTINEZ JULIA, Josep Jordi MARTINEZ
SANJURJO, Kevin POULET FERNANDEZ, Paula PRIEGO GALERA, Josep
SANSA BULLICH, Marcos SANZA ARRANZ, Estefani SEBASTIAN
DOMINGUEZ, Miquel VILCHEZ VENDRELL, Robert ALEU CONSEGAL, Unai
OLEA PEREZ, Montserrat PUJOL JOVAL, Joan Ramon MOYA GARCIA. Bernat
VILELLA SALA, Efrem ROCA GAYETE, Xavier BOSSA ADMETLLO, Mario
GOMEZ LOZANO, Montserrat PUIG JIMENEZ, En total són 21 membres afiliats
presents a l’hora d’inici de l’Assamblea.
Membres afiliats representats a l’hora d’inici de l’Assamblea: Victor CUNILL
MORERA. En total és 1 membre representat a l’hora d’inici de l’Assamblea.
Per tant, es fa constar que a l’hora d’inici de l’Assamblea són presents i
representats un total de 22 membres afiliats i per tant es dona inici a l’Assamblea
en segona convocatòria.
Així mateix es fa constar els membres afiliats arribats amb posterioritat a l’inici
de l’Assamblea Leyre DE LA RUA RAMI, Mikel DE SA GOMES, Ignasi
VILAMAJOR ROZADOS, Silvia FELIPO SUÑE i Carles FONT PUIG. Són un total
de 5 membres.

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General anterior.
Es procedeix a la lectura de l’acta de l’Assamblea General celebrada el dia 1 de
desembre de 2016.
El Sr. MOYA exposa que potser no calia haver llegit l’acta de l’assambea anterior
doncs ja es va passar a tots els afiliats tal i com ja es va exposar en la darrera
assemblea. D’aquesta forma potser guanyaríem temps.
Votació :

0 abstenció, 0 en contra
22 vots a favor, per tant queda aprovada l’acta de l’assamblea

anterior.
2.- Exposició i aprovació, si escau, del tancament de comptes de la
temporada atlètica 2015/2016
El President de la FAA exposa que el superàvit que hi havia fins l’any passat
(temporada 2015-2016) ja està a zero. No ha superàvit.
El Sr. Moya manifesta que les despeses de funcionament que engloba. No se
sap el detall de cada despesa. S’hauria de detallar les partides més.
El President li respon que hi ha englobat les assegurances, material oficina i
material d’atletisme .
Què qui vulgui mirar cada partida té a la seva disposició tota la documentació a
la seu social de la FAA; que els comptes els gestiona la comptable que tenen les
federacions.
El Sr. Martinez Sanjurjo manifesta que els comptes s’han de passar 15 dies
abans als assembleistes i, també s’hauria d’haver confeccionat un estat més
detallat possible de cada partida. Aquest estat de comptes es molt ambigu.
S’hauria d’haver vestit millor els comptes.
El Sr. Poulet manifesta que es d’acord amb la intervenció del Sr. Martinez
Sanjurjo.
Es procedeix a la votació: 15 vots a favor i 7 abstencions . Per tant queda aprovat
el l’estat de comptes.

3.- Exposició i aprovació, si escau, del pressupost per la temporada atlètica
2016/2017
El President de la FAA procedeix a fer lectura del pressupost treballat per
aquesta temporada atlètica (2016-2017).

El Sr. Moya exposa que com és que s’ha reduït les ajudes als clubs. Ara serà de
12.000 euros
El Sr. Vilella li respon que ahir ja es va posar en coneixent a la comissió de clubs
aquest extrem; que des de Govern i, tal com ja va treballar la passada junta, la
subvenció directa als clubs s’ha de reduir substancialment. La comissió de clubs
treballarà un reglament per efectuar el repartiment més equitatiu per tots.
El Sr. Moya exposa que s’ha de modificar el reglament d’ajudes individuals als
campionats de Catalunya i Espanya. S’ha d’augmentar la partida. També
demana que s’inclogui els campionats de ruta . Que també considera que
s’hauria d’afegir les dels clubs.
El Sr. Vilella manifesta que quan s’ha confeccionat aquesta despesa només s’ha
tingut en compte els campionats individual no els de clubs. (lliga, cros per
clubs...). La partida es justa i des de la FAA no té més recursos econòmics per
poder ajudar als clubs per aquesta darrera proposta
El Sr. Moya manifesta que podrien entrar les competicions d’equip nacional com
competicions de clubs.
El Sr. Martinez Sanjurjo diu que el pagament no es equip nacional sinó ajuda
directa al club.
Sr. Vilella quan s’ha fet el pressupost no estan imputades les competicions dels
clubs només els campionats individuals on hi ha possibilitat que els atletes
puguin participar després de aconseguir les mínimes fixades.
Sr. Moya diu que podrien entrar les competicions d’equip nacional les
competicions de clubs.
Sr. Balcells demana que el sobrant de la partida que s’ha pressupostat per
campionats i que s’ha confeccionat tirant a l’alça sí finalment hi un superàvit es
reparteixi entre els clubs de forma equitativa.
Sra. Priego demana que quedi reflectit en acta però que ho faci una demanda
per escrit.
Sr. Sansa vol fer constar que Govern ha va dir fa vàries temporades que s’havia
de reduir l’ajuda directa als clubs, i la junta anterior ja ho deia en les seves
assemblees, i sempre se’ls va criticar fermament.
Sr. Vilella exposa que la partida de cursa de l’Illa es una entrada i una sortida per
la FAA; Esport a l’escola entra i surt són un monitors que no són nostres són de
Ministeri; la partida de l’Escola (-11.000 euros) es deficitària inclou les quotes,
recursos humans, passis estadi.
Govern diu que hi d’haver una partida destinada a joves que treballi amb els que
més destaquin.
Sr. Balcells manifesta que es molt preocupant una reducció de 9000 euros en
relació a l’any passat sobre la base.

Si es perd la base no donarem Govern no donarà aquest diners i els perdem.
Sr. Vilella la partida es passada a tecnificació tal i com ens aconsella Govern. Els
clubs han de començar a treballar per tenir la base. S’ha d’autogestionar per tirar
endavant la base. Els clubs s’han d’espavilar en buscar ajudes externes.
Sr. Martinez diu que si no hi ha base aquesta partida que destina Govern es
perdrà.
Sr. Balcells diu que els 9000 euros està col·lada a competicions. No s’entén.
Sr. Vilella ningun atleta de la base ha de deixar de competir. Si se’l portarà a
competir i és rejustaran les partides perquè pugui competir. Els recursos humans
de la base no han canviat.
Sr. Martinez Sanjurjo diu que el CAVA es queda l’escola. Ja està negociant amb
el comú d’Andorra la Vella. Està parlant amb el Govern de fer el traspàs.
Fa molts anys el Victor Cunill va demanar que l’escola passes FAA. Fa més de
8 anys que la FAA gestiona l’escola. La FAA ha fet una gran feina amb l’escola.
Tots els nens entrenen a l’estadi i funciona molt bé. Perquè canviar. Es perdran
els nens i els grups d’entrenament.
Sr. Vilella es destina uns 30.000 euros a la base.
Sra. Estefania SEBASTIAN demana tornar a fer més concentracions i ajudar als
atletes amb material. Es molt positiu els dos grups de tecnificació. Es crea un
gran ambient i s’entrena molt i molt bé. S’hauria de recuperar les concentracions.
Sr. Moya demana que inclou la partida salari. Se li respon que inclou el salari del
director tècnic + CASS més els cinc (5) responsables de cada sector. Al més de
juny es valorarà si es mantenen aquestes 5 persones o es redueix. Aquesta nova
junta va creure necessari implicar en el a Poulet i Moya com a nous tècnics de la
FAA.
S’informa ensems per desprès de les converses mantingudes amb el director
tècnic hi ha hagut una reducció salarial i dietes que venia percebent fins ara això
ha donat peu donar entrada a Poulet i Moya i així mantenir la despesa i tenir un
cos tècnic més fort i amb més veus.
Sr. Sansa diu que en les darreres assemblees es qüestionava el salari del
director tècnic i ara es decideix ficar més tècnics. Es fa una altra cosa del que es
va votar. Es redueix sous i es contracta més tècnics.
Sr. Vilches diu que és millor reduir un sou i agafar més tècnics. Esta en contra
del que diu el Sr. Sansa.
Si hi ha més resultats es veurà i es podrà veure si el que s’ha fet es bo.
Es procedeix a la votació
5 vots en contra
5 abstencions

17 vots a favor
Per tant queda aprovat el pressupost per la temporada atlètica 2016-2017.

4.- Exposició, per al seu tractament, de les propostes rebudes.

No s’ha rebut cap proposta per tractar.
Des de la FAA creu oportú crear una comissió per treballar la modificació dels
estatus actuals de la FAA.
Es demana als assistents quines persones estan interessades en formar part
d’aquesta comissió.
Les persones interessades són Paula Priego, Victor Martinez, Joan Ramon Moya
i ensems i haurà un membre de la Junta de la FAA.
Pel que respecta al reglament d’ajudes que els assistents tenen està inclòs dins
del pressupost de la partida d’ajudes avui aprovat.
El Sr. Balcells està d’acord amb aquest reglament.
El Sr. Moya manifesta que es ajuda amb material, mèdic. Falta incloure les
proves de ruta i cross; posar el Cto. Del Món i Europeu.
Pel que respecta als records és atleta que l’hagi aconseguit al final de temporada.
Només es pagarà una sola vegada al final de la temporada.
El Sr. Moya demana ajuda als entrenadors. Se li respon que ja hi ha una petita
partida.

5.- Torn obert de paraula.
En resposta a la pregunta efectuada per la Sra. Villalon en la darrera assemblea
i un cop parlat amb el COA ens han informat que la marca mínima de martell
l’han aconseguit dels resultats d’aquesta prova feta ara fa tres edicions.
En relació a la llicència (targeta) ahir va enviar un correu a tots els atletes. Els
quins estiguin interessats ho han de posar en coneixement de la FAA..
El Sr. Poulet exposa que actualment els clubs paguen canons a la Federació
Catalana i Federació Espanyola. Que si es fes la MARCA ANDORRA aquests
canons es deixarien de pagar també els nostres atletes millorarien marques
doncs els equips que competissin a es lligues serien la unió de tots els atletes
d’andorra. També es reduiria substancialment la despesa dels clubs.
L’objectiu de la FAA no només es la Copa d’Europa de Nacions. També pensa
que seria interessat anar tots junts a l’exterior (lligues catalana i espanyola).

El Sr. Balcells exposa es va votar en contra quan es va exposar el tema de la
MARCA ANDORRA pel termini doncs quedava pots dies per renovar llicencies i
tot just la nova junta havia pres càrrec. Es va manifestar que es deixava pendent
per anar treballant-ho durant aquesta temporada.
La Sra. Fanny Sebastian diu que encara hi ha moltes “rencilles” entre els atletes
i entrenadors que no permetre ni fer entrenaments (series) junts. Pots primer
hauríem d’arreglar això i desprès plantejar sortir a competir a fora tots junts.
El Sr. Sansa demana quan es faran les proves que faltes fer del Campionat
d’Andorra Indoor. Que la possible data seria el 26 de març.
Insisteix que la millor formula per fer el campionat de pista coberta és a Bompas
(França) com es venia fent fins ara. Demana que per la propera temporada es
faci el possible perquè aquest campionat indoor es faci a la pista coberta de
Bompas (França); a Ordino no es pot fer totes les proves indoors.
La Sra. Felipo demana que es parli amb la Federació Catalana d’Atletisme per
poder fer les proves del campionat d’andorra indoor durant els seus campionat o
controls.
El Sr. Poulet exposa que la Federació Catalana en els seus campionats fixa una
alçada mínima a la qual alguns atletes nostres no arriben encara
El Sr. Moya diu que si tenim una pista coberta (Ordino) el campionat d’andorra
indoor s’ha de fer aquí.
El Sr. Víctor Martinez diu com es fiquen competicions sense estar al calendari de
la FAA. Se li respon que la comissió tècnica ens ho van demanar per tal d’ajudar
als atletes per fer mínimes. Es per facilitar als ateltes.
El Sr. Vilamajor demana si la convocatòria de l’assamblea d’avui esta publicada
en algun mitja de comunicació (premsa). Se li respon que sí.
Al no haver-hi d’altres intervencions ni assumptes a tractar, es procedeix a
aixecar l’assamblea d’avui essent les 22’05 hores.

El President,

El Secretari,

Bernat VILELLA SALA

Xavier Bossa Admetllo

