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ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  

 
 
Data: 4 de Juny del 2022 
Horari: a les 15:30 hores en 1ª convocatòria i a les 16,00 en 2ª 
Lloc: Club Halterofília Molins de Rei, Carrer Felip Canalias, 08750 Molins de Rei, de Barcelona. 
    
Asistents: 
 
Francisco García 
Oscar Gómez 
Aitor Díaz  
Adrià Chornet 
Miguel Moreno 
David Soria 
Toni Vallejo (arriba 17:10) 
 

ORDRE DEL DIA 

 
- Aprovació acta Assemblea anterior  
- Informe President  
- Designació de 2 interventors per la signatura de l’acta Decret 58/2010  
- Liquidació i aprovació, si escau, dels comptes i la liquidació del pressupost de l’exercici 

econòmic vençut del 2021  
- Aprovació, si escau, del pressupost de l’exercici 2022  
- Nominació dels verificadors de comptes de l’exercici 2022     
- Informe tècnic  
- Torn obert de paraules 

 
 
 
A les 16:02 h comença l’assemblea general ordinària.  

 
 
 

Aprovació acta Assemblea anterior  
 
S’aprova per unanimitat  
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Informe President  
 
El president comença l’informe explicant que hi ha pocs canvis respecte l’última reunió 
dels assembleistes. Detalla que davant el Consell Català de l’Esport existeixen els 
mateixos requeriments per finalitzar, excepte el de 2016 que s’ha resol a favor de la FCH. 
Davant aquests requeriments, les respostes segueixen sent via administrativa i jurídica, 
amb el suport i assessorament dels serveis comptables y/o jurídics de la UFEC. A més, 
quan és necessari s’afegeixen auditories de la empresa Auren.  
 
Pel que fa a les subvencions, encara s’espera que arribi el 20% restant de 2020. De 
2021, també restem a la espera totes les Federacions, però condicionats per les 
retallades no s'espera cap o gairebé cap import. Per altre costat, la subvenció de 2022 
esta sol·licitada però sense data per rebre el 80% corresponent.  
 
El Sr. García continua l’explicació parlant del augment del cost de gestió que ha tingut la 
FCH. Detalla que s’afegeixen pagaments que abans no es tenien com alguns serveis de 
UFEC, de notaris, de les auditories a l’empresa Auren, i també a l’empresa GESME per 
les Riscos Laborals.  
 
La situació econòmica es sosté per les bestretes que ens atorga UFEC (amb els 
corresponents interessos) a compte de futures arribades de subvencions. Tot i això, la 
impressió general del president és més alentidora respecte unes setmanes endarrere.  
 
Per últim el Sr. García destaca que tot plegat, és una tasca realment esgotadora.           
 
 
 
Designació de 2 interventors per la signatura de l’acta Decret 58/2010  
 
Són designats els Srs. Aitor Díaz i Adrià Chornet 
 
 
 
Liquidació i aprovació, si escau, dels comptes i la liquidació del pressupost de l’exercici 
econòmic vençut del 2021  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
Aprovació, si escau, del pressupost de l’exercici 2022  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
Nominació dels verificadors de comptes de l’exercici 2022   
 
Es nomina als Srs. Oscar Gómez, Aitor Díaz i Miguel Moreno.  

 

 

 
 
 
 



 
Informe tècnic 
 
El Sr. Oscar Gómez comença l’informe explicant que ha hagut més participació a les 
lligues catalanes i campionats de Catalunya. Aquest fet comporta una gestió tècnica, 
esportiva i administrativa més forta, fet que es repeteix en la gestió dels campionat 
d’España. En ocasions, per que els llocs de competició de les lligues catalanes siguin 
equivalents en nombre participants i no desajusti en gran mesura la logística d’alguna de 
les seus, s’opta per re-col·locar alguns dels atletes inscrits.  
 
El Sr. Gómez continua explicant els canvis en les beques del CAR de Sant Cugat. 
Mohamed Dembaka i David López són baixes. S’han demanat beques per Evelyn 
Gómez, Mariona Padillo, Nolan Gallart i Keny Gou. 
 
En els campionats nacionals, les seleccions catalanes estan fent un paper notable 
aconseguint medalles i participació. Es destaca que en la propera Copa d’Espanya sub15 
i sub17, de 40 participants, 7 són catalans. També és un fet destacable la convocatòria 
de Evelyn Gómez i Kilian Gallart a la Copa de la Unió Europea que es celebrarà 
pròximament.  
 
Per finalitzar, Oscar destaca que hi ha 3 noies que tenen possibilitats de participar i/o fer 
la marca mínima pel Europeu sub15 i sub17.  
      
 
 
Torn obert de paraules 
 
El Sr. Oscar Gómez proposa que els records de Catalunya nomes es pugin batre en els 
campionats de Catalunya. S’aprova per unanimitat la proposta.  
 
El Sr. Francisco Gómez proposa que els jutges Nacionals 2ª nous, tinguin un període 
de pràctiques abans de exercir com a jutge. S’estudiarà la proposta.  
 
El Sr. Miguel Moreno proposa que es realitzi una formació a muntadors de discos de 
competicions. S’estudiaran les possibilitats de realitzar-ho. 
 
I sense més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les 17:28 del dia abans esmentat. 

 

 

Aitor Hernández Lozano                                                                          Francisco García Rodríguez 

Secretari                                                                                              President 

 

 

 

 

Aitor Diaz                                                                                             Adrià Chornet  

Interventor                                                                                           Interventor 
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