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ACTA  ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  31/01/2023 
 

A les 19:30 hores en segona convocatòria a la seu de la federació, amb l’assistència per part de 
la junta directiva i amb dret a vot: Francina Guardiola ( presidenta ), Angel Viñeta ( vicepresident II 
), Laura Reyes ( vicepresidenta I ), Cesc Rubio ( secretari ), Joan Benach (vocal) . Joan Domenech 
( Vocal ), Nicolas Saenz (vocal ) i Toni Pallares (vocal).   

 

Clubs amb dret a vot : Joan Carles Castellà ( Team Trirelay ) i Toni Ruiz (CT Blanes). 

 

Estaments amb dret a vot: Francisco Javier Pérez (oficials) . 

 
També son presents sense dret a vot: Ramón Bernaldo ( comissió organitzador ) i Sergi Noguera 
(secretari general ) 
 

S’obre la reunió per part de la presidenta amb la benvinguda als assistents. El Sr. Rubio com a 
secretari els advertiments legals de desenvolupament de l’assemblea. Es sol·licita d’entre els 
assistents a dos interventors i s’ofereixen els Sr. Joan Benach i el Sr. Francisco Javier Pérez  
 

Es tracta el primer punt del dia que es l’aprovació de l’anterior acta de l’assemblea. S’aprova per 
10 a favor i un en contra emès pel Sr. Castellà, que demana que consti a l’acta aquest fet, ja que 
segons el seu criteri, a l’acta no es van recollir totes les aportacions que es van realitzar. La 
presidenta intervé per comentar-li que tal com es va acordar a la mateixa assemblea, molts  temes 
es  van tractar a la reunió de clubs que es va convocar a tal efecte.   
 
Es passa a tractar el punt segon de l’ordre del dia que es l’aprovació de l’exercici econòmic  2022. La 
presidenta fa una introducció explicant que tal com es va acordar a la reunió de clubs, el 25% del 
resultat econòmic positiu es destinarà a dotar de premis al rànquing de clubs , on també es tindrà en 
consideració si el club te escola de triatló . El reglament d’aquests premis es realitzarà per consens 
amb els clubs en una pròxima reunió. Com a pas previ, es realitzarà una enquesta per tal  de copsar 
l’opinió dels clubs. 
 
La presidenta dona la paraula al auditor  que ha revisat els comptes anuals, qui conclou que tot es 
correcte, així que un cop superada la pandèmia, es constata que s’ha tornat a l’activitat normal. 
Comenta que al seu entendre, la gestió s’ha portat amb el criteri de màxima prudència, el que fa que 
la federació no necessiti cap tipus de finançament extern, no tingui deutes i gaudeixi d’un alt nivell de 
liquiditat.   
 
Pren la paraula el Sr. Noguera per comentar els aspectes que han provocat desviaments en l’execució 
del pressupost i respon a les diverses qüestions que li planteja el Sr. Castellà sobre el respecte.  
 

Es passa a la votació per tal d’aprovar l’exercici econòmic i la destinació del 25% dels beneficis a 
premis a Clubs . 
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S’aprova l’exercici econòmic per 10 vots a favor i un en contra del Sr. Castellà, qui comenta que el 
seu vot negatiu es degut a que considera que els recursos financers que te la federació es tindrien 
que mobilitzar per accions com per  la unificació d’imatge en les proves de lliga , o per contractar 
algú perquè busqui algun patrocinador ... . 
 
Es posa a votació la continuïtat de l’empresa auditora per l’any 2023, que es aprovada per 
unanimitat. 
 
Intervé el Sr. Noguera per comentar les modificacions dels reglaments que fan referència a l’acordat 
a la reunió de clubs, que consisteix en les modificacions següents: 
 
Al reglament de subvencions:  
 

Subvencions  a Clubs per posició en el rànquing de clubs. 
 
  Es realitzarà una dotació del 25% sobre el  resultat positiu  econòmic de l’exercici anterior a la 
temporada en curs , a repartir segons el reglament específic a tal efecte. 

 
Al reglament de lliga: 
 

9.-  ... . En tot cas, no podran puntuar les proves de Lliga de Clubs o Copa Catalana 
que coincideixin amb els Campionats d’Espanya per Autonomies o amb Campionats 
d’Espanya Absoluts de la mateixa modalitat i distancia. 

 
 

El Sr. Noguera comenta que a petició del Sr. Victor Dobaño, s’inclogui a l’acta que a l’hora de 
confeccionar el calendari de lliga es procuri que no es coincideixi amb el campionat d’Espanya per 
clubs de duatló o triatló, petició que es acceptada per tots els presents a l’igual que les modificacions 
en els reglaments.  
 
I  sense res més a tractar s’aixeca la reunió a les 21:25 hores del mateix dia. 
 
 
 
 
 
 
  Francina Guardiola           Francesc Rubio  

- Presidenta -      - Secretari  – 

  
    
 
 
 
 
 
 
 
      Joan Benach                                                                              Francisco Javier Pérez       
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