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ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE DARDS
A dia 20 de juny de 2021 quan son les 10:10 hores, es dona per iniciada l’Assemblea
General Ordinària de la Federació Catalana de Dards, amb els següents assistents:
Josep Maria Salvadó Val president de la Federació, Josep Arimany Torrent president del CD
Olot, Javier Andrés Vidal president del CESAB, Domingo López Novillo del Esplugues CD,
Joan Carles Arola Clapès vicepresident del Piritoño CD, Elena Bueno com a presidenta del
Cossetans CD, Gabriel Olivé president del CD Baix Camp, Josep Massana Ito president del
CD La Xarxa, Javier Velasco Garcia president del CD Pinedards, Jonathan Martin González
president del CD Terrassa i Hilari Pons Porta vocal de la junta i esportista del CD La Xarxa.
S’excusa l'assistència del CD Tarragona per part de Montserrat Boronat Boada, per motius
laborals.
L’Assemblea autoritza la presència de l’Antonio Garcia Herédia (CD Piritoño), Arnau Espinal
(CD Guardiola) i José Luís Puerto (CD Pinedards).
El president informa, abans de començar, que no està permès qualsevol enregistrament
parcial o total, de l'Assemblea General Ordinària de la FCD, al tractar-se d’una reunió
privada, per tenir constància del que es parla a l’assemblea hi ha l’acta.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'Acta de l'Assemblea anterior.
S’aprova unànimement, amb tots els vots a favor.
2. Informe del president.
INFORME DEL PRESIDENT DE LA FCD
Josep Maria Salvadó Val
Assemblea 20 de Juny de 2021
Tenim ganes de veure'ns, del contacte físic i hi ha molta fatiga Covid, però encara, per
prudència i seguint les recomanacions, aquesta assemblea la farem de manera telemàtica
per evitar riscos innecessaris i sobretot per repetir l’èxit de presència del 100% dels clubs.
Àmbit Institucional:
La Federació Catalana de Dards es present en diferents institucions, empreses i
organitzacions, fem repàs de l’activitat en tots els organismes:
● UFEC Gestió Federació:
La UFEC com totes les institucions i empreses, ha patit els efectes de la pandèmia i no s'han
pogut escapar dels expedients reguladors de treballadors ERTO que han afectat a la
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plantilla i als serveis que ofereixen a les federacions. Amb la col·laboració de la UFEC, hem
intentat minimitzar al màxim els efectes d'aquestes retallades.
Oficina de Clubs:
A la Federació Catalana de Dards tenim en funcionament l’oficina de Clubs on donem
atenció als esportistes i clubs per oferir assessorament i serveis en diferents àmbits per tal
de cobrir les necessitats. Com ja hem comentat en totes les Assemblees, aquesta Oficina de
Clubs es fa amb col·laboració de l'oficina de clubs de la UFEC i la SGEAF.
Una temporada més hem rebut consultes de tots els clubs a travès del seu president o bé
directament a través dels seus esportistes.
Assessorament laboral:
Des del març del 2020 ja no tenim personal assalariat i per tant, de moment, ara ja no
utilitzem aquest servei de la UFEC.
Assessorament Fiscal:
El Servei Fiscal de la UFEC està constituït com a òrgan d’enllaç entre el Consell Català i les
federacions esportives, per assessorar a les federacions en qüestions relatives a temes
fiscals de les justificacions i altres.
Un cop hem assumit totes les responsabilitats, hem posat fil a l'agulla en posar ordre a
complir les diferents obligacions amb l'Agència Tributària i resoldre d'una vegada per totes,
que cada any ens reclamin l'impost de societats, i això suposa que no surti negatiu el
certificat d'estar la dia de les nostres obligacions.
Assessorament Comptable
Un any més hem rebut assessorament comptable per poder fer una bona gestió dels
comptes, però aquesta informació l’explicarem amb més detalls i la tractarem en l’apartat de
l’àmbit econòmic de l’informe i en l’ordre del dia corresponent als comptes.
Acords esportius:
* Medalla de Campions de Catalunya: hem arribat a un acord per ampliar el nombre de
medalles que tenim assignades, específicament les destinades a clubs.
* Acord d’equipació esportiva amb la vestimenta Selecció Catalana de Dards 2019-20.
* De la Iniciativa Legislativa Popular sobre la nova Llei de l'Esport es van recollir 117
signatures des de la FCD, i s’ha fet el cobrament corresponent, un cop s’ha acceptat pel
Parlament de Catalunya.
Assessorament Jurídic:
L’exercici 2019-2020 ha estat marcat evidentment per la crisi derivada de la propagació de la
COVID-19, que ha afectat a tots els sectors incloent d’una manera molt accentuada
l’esportiu.
Així doncs, a més a més de les qüestions que es poden presentar dintre del àmbit habitual
d’actuació, hem afegit la revisió de reglaments i el procés electorat, i en aquest període hem
hagut de fer consultes en tot allò relacionat amb la suspensió d’activitat esportiva i de
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competicions esportives, així com també de la seva represa i l’estudi tots les decrets i ajuts a
federacions que han anat sorgint.
A nivell global destaquem:
• Coordinació en la recollida de dades per l’Estudi d’impacte COVID elaborat amb
Pricewaterhouse Coopers (el resum està adjunt al Dossier de l'Assemblea i que ja vam
donar pinzellades a l'Assemblea de l'any passat).
• Pla Marshall: mesures per a la recuperació de les entitats esportives davant la crisi COVID19.
• Revisió del Protocol per a la minoració del risc de contagi de COVID-19 en el
desenvolupament de pràctica esportiva i competició.
• Validació del protocol COVID-19 de la FCD, revisat per la UFEC i pel CCE-SGEAF.
• Proposta de Criteris per a la represa de la competició esportiva a Catalunya.
• Sistematització de les condicions de pràctica esportiva en les fases de represa.
• Elaboració dels documents models per a l’assistència a activitat esportiva.
• Elaboració de moció tipus, per a la declaració de l’Esport com a servei essencial.
Assessorament comunicació i premsa
A nivell de comunicació hem col·laborat amb la UFEC en quasi la totalitat de les campanyes
de màrqueting que han dut a terme. Tot aquest seguiment s’ha fet principalment per xarxes
socials i en trobareu un resum de les principals accions a la pàgina 140 a 144 del Dossier de
l’Assemblea.
● UNIFEDESPORT CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.A.:
A la Junta d'Accionistes celebrada el 30-abril-2021 van informar-nos, com a accionistes que
som, d'un 0,99% (2 accions), de la situació actual, dels resultats econòmics de la companyia
i es va informar del repartiment de beneficis a accionistes.
El resultat brut del 2020 és de 103.000 €, que nets, desprès d'impostos, són 93.181 €, dels
quals aproximadament el 48%, uns 45.000 € es destinen a la Fundació UFEC i els altres
52%, uns 48.181 €, es reparteixen beneficis entre els accionistes (203 accions). Per a la
FCD li correspondrà percebre un import aproximat de 474 Euros bruts, aquí s'ha des
descomptar la retenció d'impostos.
Hi ha un notable increment des dels 85 € que vam rebre el 2018, el primer any que hi va
haver dividends.
Per altra banda aquest any 2021 hi ha un increment d'impostos del 2%, que es tradueix en
més despesa per a la FCD.
● FUNDACIÓ UFEC
El patronat ens vam reunir el 30 de desembre de 2020. Es van tractar diversos temes dels
quals destaquem els projectes socials de l’esport català que s’estant duent a terme.
I per altra banda, fa uns mesos que ens estem reunint amb la Fundació per parlar sobre un
dels projectes principals per al 2021, l’ ESPORTCAT.TV, el Netflix de l’esport català.
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El Netflix de l’esport català, és una plataforma de continguts digitals pròpia, per al seguiment
en directe de qualsevol competició federada, accessible des de qualsevol dispositiu.
Aquest projecte pioner de les federacions esportives i la UFEC compta amb la col·laboració
de la Conselleria de Polítiques Digitals i Administració Pública. El projecte pretén aportar
globalment projecció al sector, més capacitat de creació de recursos i un plus tècnic per a
clubs i esportistes per millorar el seu rendiment.
Es farà amb un servei OTT (Over The Top, de lliure transmissió), servei de transmissió de
vídeo, que facilita a les persones l'accés al contingut d'esport federat des de qualsevol
dispositiu. Això suposarà la: Digitalització del contingut: explotació de la competició,
Sostenibilitat: nou model econòmic i Visibilitat dels esports minoritaris
Aquest projecte per la Federació és important, per donar-nos visibilitat i tenir una nova via de
finançament i d’ingressos. La nova plataforma és una bona eina per canalitzar tot això, que
tant els clubs com la Federació puguem anar a una, fer que el segment d’abast sigui més
gran, poder arribar a més públic i a la vegada una manera de poder gaudir dels partits de
lliga i de les competicions de dards, des de qualsevol lloc.
No entrar al projecte vol dir quedar-se fora d’aquest creixement i excloure la FCD de la resta
de Federacions. Aquest projecte està pendent de concretar alguns punts i serà per a la
Junta Directiva que assumeixi el proper mandat poder-lo executar. Nosaltres posem les
bases que serviran per un bon futur dels dards i només faltarà tenir un producte prou atractiu
per a que federats, amics, familiars i seguidors vulguin accedir a la plataforma de pagament.
● WDF
La comunicació amb la WDF és fluida i la relació avui per avui és molt bona.
S’ha col·laborat en el nou programa de competicions internacional i s’ha participat a la
primera WDF Virtual World Cup 2020.
Hem contactat amb ells per reclamar la coincidència de dates del Dutch Open amb el
Catalonia Open.
I hem participat en la presa de decisions: l'ajornament WDF Europe Cup de 2020 a Espanya
es celebrarà al 2022, i la WDF World Cup 2021 de Dinamarca d’aquest any que s’ajorna per
al 2023.
● FEDERACIONS WDF
Destacar la bona relació amb la Federació de Turquia amb la que hem mantingut converses
per sumar sinergies i col·laborar plegats en un projecte internacional.
Aquesta possible col·laboració està condicionada amb molts factors i ara per ara no reunim
els requisits per poder-ho materialitzar.
● UNIÓ EUROPEA
Buscant d’altres línies de finançament, ens ha portat col·laborar amb l’Open Data For Sport
Governance, organització co-fundada pel Programa Erasmus+ de la Unió Europea.
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Vam iniciar els tràmits a travès de l’Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya i vam
completar la documentació per l’estudi de viabilitat. Al finalitzar el procès vam detectar que
hi havia diversos requisits que avui per avui no podem complir per la naturalesa de la nostra
federació.
● Nakka.com i DartConnect
Fruit de la utilització de les dues plataformes de dards en línia, la Federació i esportistes,
vam reclamar incloure la bandera catalana, per diferenciar els nostres esportistes, tant en
les competicions internacionals com en les competicions de qualsevol altre àmbit.
Àmbit econòmic:
● Lloguer del magatzem a Clariana:
Hem aconseguit una renegociació del lloguer del magatzem. Degut a la situació i la manca
d’ingressos, vam parlar amb la propietària i després de diverses converses, vam arribar a un
acord. Aquest acord consisteix en que de l’import a pagar entre maig-desembre de 2020,
aplicar un descompte del 50% durant aquests 8 mesos, sumant un total de 816,00 € que
s’han pagat de menys.
● Cancel·lació de deute de la FCD: El 2 de juliol de 2020 vam fer el 5è i últim pagament a
la UFEC de 5.000,00 Euros. En total hem pagat 25.000,00 Euros equivalent al 100% del
deute que hi havia. Amb això ha quedat saldat tot el deute reconegut, que vam heretar de
l’anterior directiva.
● Gestió Comptable. Quan hem tingut accés a tota la informació comptable,
d’assentaments i documentació, hem pogut constatar que els principis comptables utilitzats
fins ara, estaven desfasats amb la comptabilitat, els registres i el sistema de valoració dels
elements dels comptes anuals. Uns principis que es remunten als utilitzats als inicis de la
Federació i que al llarg dels anys s'han mantingut i no s’han anat actualitzant.
Per exemple, no es tenien en compte els principis comptables en funcionament (el principi
que s’ha de considerar que la Federació seguirà en funcionament durant molts anys), el
principi de meritació o data de fet, el principi de prudència (no es comptabilitzaran els
ingressos fins el moment que es facin efectius, tenint en compte que es poden aprovisionar
les despeses previsibles) i el principi d’uniformitat de criteri.
Per endreçar la gestió comptable, per fer-ho seguint criteris comptables actuals i reals, ens
ha portat força hores a poder-ho adaptar. Tot i tenir-ho ara al dia, s’haurà de fer una inversió
en forma d’adquisició d’un programa i també en una gestoria. En aquest aspecte és molt
probable que, si nosaltres podem continuar al capdavant de la Federació, quedi resolt abans
de les vacances, amb la col·laboració de la UFEC.
Àmbit social:
● Ajuts a Clubs: Atenent les peticions dels clubs, hem reactivat els ajuts a clubs per aquest
2021.

Federació Catalana de Dards - núm. De Registre C.C.E. 6.324 de data 04.05.1990 NIF- G59327908

FEDERACIÓ CATALANA DE DARDS
Rambla Guipúscoa, 23-25 4t.A
08018 Barcelona
www.darscatalunya.cat
fcd@dardscatalunya.cat
● Comunicació i premsa:
Un cop va començar el confinament, des de la Junta Directiva, vam establir un es estratègies
per tal de mantenir la massa social activa: quan diem massa social ens referim tant a clubs,
esportistes, familiars, seguidors i tots els aficionats en general.
Aquest any 2020 en total, s'han publicat 17 notícies als diaris on es parla dels dards
catalans. Un total d’11 publicacions més que la temporada anterior, que suposa un
increment d’un 283%. Un rècord de presència en premsa escrita que ha estat principalment
gràcies a l’estratègia adoptada i a l’activitat dels dards en línia que hem pogut generar
durant el confinament.
Tot el relatiu a la feina de comunicació i premsa, la trobareu al Dossier de l’Assemblea de la
pàgina 134 a la pàgina 144.
● Acció Social Esportiva
Malgrat la crisi sanitària originada per la COVID-19 i l’impacte que ha suposat tant en
l’activitat econòmica de la Federació com en les activitats esportives, durant el 2020. Des de
la Junta Directiva hem dut a terme diversos projectes i accions socials, adreçats als
esportistes federats i també per als esportistes de fora de la massa social de la Federació.
En aquest sentit s’han desenvolupat diverses competicions, pensant en un mínim cost o
cost 0 Euros per als esportistes. En els projectes desenvolupats durant l’exercici 2020 han
intervingut més de 346 beneficiaris, que han gaudit amb els diversos projectes duts a terme.
Tots els projectes han suposat un total de 346 participacions, de 115 esportistes, 574 partits
programats i milers de jocs disputats.
Totes les accions socials s’han treballat a cost de 0 Euros per part de la Federació , on
la inversió principal torna a ser el temps dedicat per part dels directius, per tant el temps ha
estat el principal actiu per a dur a terme les accions socials.
Entre la pàgina 131 i 133 del Dossier de l’Assemblea teniu el detall dels projectes, en forma
de competicions obertes a tothom, que s’han dut a terme.
Àmbit jurídic:
● Situació del procés judicial obert:
Segueix obert el procés per la Fiscalia als anteriors directius de la FCD. El tema continua si
be sembla que ens apropem al següent pas, 9 anys després.
Fa pocs dies hem tingut novetats i vam rebre notificació de l'advocat informant que la
instrucció del cas s'ha tancat i s'ha tramitat a l'audiència provincial per a fixar data de judici.
● Ratificació de reglaments:
Des de la darrera Assemblea fins a data d’avui, juny 2021, la Junta Directiva ha aprovat
diversos reglaments i protocols.
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Per primera vegada s’ha fet un treball cooperatiu amb participació dels diversos estaments
de la Federació, la pròpia junta directiva, els presidents/es i representats de clubs i també
amb participació dels esportistes.
També per primera vegada, abans d'iniciar una competició, s'ha posat sobre la taula i s ’ha
plantejat a debat el funcionament i el reglament de les competicions, per tal de fer participar i
involucrar un major nombre de persones, per a que el resultat final sigui el més consensuat
possible.
Un dels principals documents i més laboriós que vam aprovar és el «Protocol per a la
represa de les competicions amb Covid-19» Aquest protocol, la documentació annexe i el
FAQS, on s’aclareixen els dubtes, han rebut el vist-iplau del departament jurídic de la UFEC
i han estat revisats per la Secretaria General de l'Esport, que l’ha publicat a la seva web.
Per altra banda també s’han aprovat reglaments que s’han utilitzat, principalment, per a les
competicions de nova creació, les competicions de dards en línia, En la documentació del
Dossier de l’Assemblea es detallen els reglaments, normes, format de joc, el protocol de joc i
el manual de telearbitratge per als jutges i esportistes específic per a cada competició.
La documentació està disponible a les pàgines 203 a 241 del Dossier de l’Assemblea.
Tots aquests reglaments ja s’han utilitzat fins a la data d’avui, i tant sols els hi queda el tràmit
que siguin ratificats per l’assemblea.
1. Protocol de represa de competicions de dards amb Covid-19
2. Reglament Rànquing FCD #Dardsonline
3. Reglament Lliga Online Estiu
4. Reglament Rànquing FCD #DardsEnLinia (Rànquing trimestral)
5. Manual per a àrbitres i apuntadors (telearbitratge)
6. Reglament Rànquing FCD #DardsEnLinia 2021-2T
7. Reglament de la Lliga Catalana Individual en línia
8. Reglament Campionat de Catalunya
S’aprova la ratificació dels reglaments ?
Un total de 9 vots a favor CLUB DARDS BAIX CAMP, CLUB DARDS GUARDIOLA,
CLUB DARDS LA XARXA, CLUB DARDS OLOT, CLUB DARDS TERRASSA,
COSSETANS CLUB DARDS, PINEDARDS CLUB DARDS, PIRITOÑO CLUB DARDS,
ESPLUGUES CLUB DARDS i una abstenció del CEDSAB.
FINAL DE MANDAT 2013-2021
Amb l’Assemblea d’avui tanquem un cicle de 4 anys corresponent al primer mandat sencer
com a president i per la Junta Directiva que m’ha acompanyat.
* Un cicle on hem tingut una mica de tot: des de la recuperació d’estabilitat econòmica,
esportiva i social de la Federació, passant per la consolidació de competicions i
esdeveniments esportius tan nacionals com internacionals. Fins l’arribada de la pandèmia,
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moment en que es va aturar tota l’activitat presencial i ens vam adaptar als canvis amb
imaginació i creativitat, creant competicions en línia mantenint viva la Federació i el teixit
social que l’envolta.
* Hem creat l’Oficina de Clubs, on oferim facilitats per a l’alta i la seva gestió de clubs.
* Hem consolidat les bases per recuperar l’ajuda als clubs i s’ha consolidat la beca 50%.
* S’ha apostat per la recuperació de les estructures esportives de fusta, com les utilitzades
als rànquings mundials, que ens ajuden a poder oferir millors condicions esportives i vendre
una millor imatge de les competicions.
* La Junta Directiva hem consolidat i evolucionat el Rànquing FCD, que va començar com a
Rànquing Destí Winmau i ara és el Rànquing World Masters.
* Les lligues regulars s’han mantingut malgrat els alts i baixos que hi ha hagut.
* Durant aquests anys hem estat presents en la refundació del Comitè Olímpic de Catalunya,
al setembre 2017 i en la creació de la Fundació UFEC, de la que en som patrons fundadors.
* S’han apropat les relacions amb la Federació Mundial de Dards – WDF, sobretot a partir de
maig del 2020.
* Catalunya ha participat a la primera Mediterranean Cup a França - Poissy Maig 2017 i més
endavant hem portat la competició a Catalunya, a Salou el maig 2019. Una oportunitat única
de poder gaudir dels millors dards internacionals a casa. Un esdeveniment on es va comptar
amb la col·laboració de voluntaris i es van assolir acords amb institucions i amb la marca
Winmau.
* Catalunya també s’ha consolidat com a destí de molts esportistes per competir participant
al Catalonia Open i FCD Aniversary. Del 2016 al 2019 hem tingut un increment del 50% en la
participació.
* S’han fet tastets de Dards a escoles, a les instal·lacions FCD i Saló de la infància de
Barcelona entre 2017-2019.
* Hem obert una col·laboració amb el Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch
de Barcelona, 2018-actualitat, per a que hi hagi material esportiu en exposició.
* Durant més de 100 setmanes hem col·laborat amb Ràdio Puig-Reig, entre el 2015 a 2019,
amb una secció de dards al programa Tapa Esports. I s’ha incrementat la presència dels
dards en els mitjans de comunicació, tant premsa escrita com televisió.
Durant el confinament hem aprofitat el temps:
* Hem creat el reglament per la Selecció Catalana de Dards, descongestionant un tema que
durant molts anys ha causat moltes controvèrsies.
* Hem inventariat els bens de la Federació i hem establert el control dels bens i de la cessió
de material esportiu.
* S’ha participat a la primera WDF Virtual Cup, la primera competició de seleccions en línia.
* Hem iniciat la disrupció digital, que l’aplicació de la tecnologia i la innovació que marca una
ruptura significativa en la manera de fer les coses. Això ha arribat amb la competició en línia,
on la FCD ha estat una de les pioneres a nivell mundial i és el nou paradigma que ens ha
permès mantenir l’activitat de la Federació durant el confinament.
* S’han creat el reglament, format de joc, manuals i protocols de joc per a les 4 competicions
en línia: Rànquing FCD #Dardsonline (amb 8 proves), Lliga Online Estiu (amb més de 160
partits), Rànquing FCD #DardsEnLinia (Rànquing trimestral amb 9 proves) i la Lliga
Catalana Individual en línia (on s’acabaran jugant 671 partits).
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Els dards en línia han de ser una eina de futur que ha de complementar l’oferta dardera que
hem tingut fins ara. No em de tenir por a les noves tecnologies i la digitalització de l’esport ja
és una realitat, no només a Catalunya, sinó també en les organitzacions internacionals que
compten amb aplicacions per a les seves competicions i que suposen un contacte directe de
la FCD amb els clubs, esportistes i públic.
* Durant el confinament hem tingut entre 30-40 altes d’esportistes noves, esportistes que
hem de saber mantenir per a les properes temporades i seguir incrementant.
Informar-vos que per a les properes eleccions tenim intenció de seguir sumant esforços per
al bon funcionament de la Federació i estem oberts a la vostra col·laboració i dedicació, per
seguir sumant i seguir fent créixer el nostre esport i la FCD.
El nou camí a seguir en el proper mandat és clar i complex a la vegada, ja que suposa
començar gairebé de zero. Després d’una temporada i mitja sense competicions
presencials. En un principi esperem recuperar tots els clubs i afegir-ne entre dos i quatre
clubs mes, que esperem es donin d’alta en breu.
Hi ha molta fatiga Covid i això s’han de saber gestionar, tant des dels clubs com des de la
Federació. Tenim ganes de veure'ns, del contacte físic però ha de manar la prudència i
seguir les recomanacions sanitàries de cada moment.
De l’últim any fins ara hi hagut canvis de funcionament a la Junta, que des de dins ho hem
notat substancialment i esperem que des de fora també es percebin. Un exemple, ha estat
el treball en comú i cooperatiu que per primer cop s’ha posat en marxa, amb la col·laboració
dels presidents i esportistes en la confecció de noves competicions i dels nous reglaments i
protocols de jocs.
Aquest treball cooperatiu ha de continuar i s’ha d’ampliar en tots els àmbits. Amb l’ajuda de
la Federació i de tots els clubs poder arribar a més públic i fer créixer l’afició per l’esport
federat.
3. Aprovació, si escau, de la Memòria d’Activitats de la FCD de l’exercici anterior,
2020.
Al Dossier de l’Assemblea entre la pagina 22 i la pagina 144, hi ha un resum de l’activitat
que hem dut a terme durant la temporada 2019-20.
S’aprova unànimement, amb tots els vots a favor.
4. Aprovació, si escau, de la liquidació de l’exercici econòmic vençut amb el
tancament de balanç i compte de resultats.
Votació per aprovar la liquidació de comptes:Tots el clubs voten a favor menys un vot en
contra del CEDSAB. S’aprova per majoria.
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5. Ratificació del pressupost del exercici econòmic de l’exercici següent, el 2021. En
aquest apartat, les demandes d’aclariment hauran de ser presentades per escrit amb
vuit dies d’antelació a la data de l’assemblea.
Votació per aprovar el pressupost 2021: Tots el clubs voten a favor menys un vot en
contra del CESAB. S’aprova per majoria.
6. Acord, si s’escau, del pla general d’actuació anual, d’acords de funcionament
intern, dels programes d’activitats i els objectius corresponents a l’any 2021-22.
• Que la Junta Directiva pugui adquirir acords per a projectes de gestió esportiva, serveis per
a competicions i construcció d’instal·lacions esportives, serveis administratius i gestió
comptable, i de qualsevol altre objectiu que puguin beneficiar a la FCD, amb el condicionant
que les propostes han de ser estudiades i ratificades per la Junta Directiva.
Votació per aprovar aquest punt: Tots el clubs voten a favor. S’aprova per majoria
absoluta.
• Que la Junta Directiva pugui constituir societats mercantils i/o associacions d’interès
econòmic per a projectes de gestió esportiva, serveis per a competicions i construcció
d’instal·lacions esportives, i de qualsevol altre objectiu d’aquestes societats que puguin
beneficiar a la FCD, amb el condicionant que les propostes han de ser estudiades i
ratificades per la Junta Directiva.
Votació per aprovar aquest punt: Tots el clubs voten a favor, una abstenció de
l’Esplugues CD i un vot en contra del CEDSAB. S’aprova per majoria.
• Que la Junta Directiva pugui sol·licitar a entitats bancàries o de crèdit fins a 60.000 €, a
través de la mateixa FCD o de les societats que pugui constituir, per dur a terme inversions
per a nous projectes de gestió i construcció d’instal·lacions esportives, amb el condicionant
que les propostes han de ser estudiades i ratificades per la Junta Directiva.
Votació per aprovar aquest punt: Tots el clubs voten a favor, una abstenció de
l’Esplugues CD i un vot en contra del CEDSAB. S’aprova per majoria.
• Que la Junta Directiva pugui autoritzar avalar operacions fins a 60.000 €, que s’hagin fet a
través de les societats amb participació de la FCD, amb el condicionant que les propostes
han de ser estudiades i ratificades per la Junta Directiva.
Votació per aprovar aquest punt: Tots el clubs voten a favor, una abstenció de
l’Esplugues CD i un vot en contra del CEDSAB. S’aprova per majoria.
• Que la Junta Directiva pugui, en cas que es cregui convenient, dur a terme una ampliació
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de capital de les seves societats mercantils i/o associacions d’interès econòmic que hagin
constituït o que hi participin.
Votació per aprovar aquest punt: Tots el clubs voten a favor, una abstenció de
l’Esplugues CD i un vot en contra del CEDSAB. S’aprova per majoria.
7. Designació de 3 verificadors de comptes (segons normativa vigent) i designació de
2 interventors per l’aprovació de l’acta.
Verificadors: Montse Boronat, Jonathan Martin i Carles Arola
Interventors: Jonathan Martin i Javier Velasco
8. Acordar, si s’escau, convocar eleccions a la Presidència i Junta Directiva de la FC
Dards.
Tots el clubs voten a favor. S’aprova per majoria absoluta.
9. Aprovació, del Reglament i Calendari Electoral, i elecció dels 3 membres titulars i 3
membres suplents de la Junta Electoral.
Titulars: Jose Luis Puerto Fuentes, David Garrigolas Roca i Francisco Javier Garcia Benzal.
Suplents: Albert Martorell Pujals, Iu Juanola Roca i Josep Massana Ito
10. Resolució, en el seu cas, de les propostes que almenys el 10% del clubs afiliats
hagin presentat en el registre de la FCD per escrit en els deu dies naturals posteriors
a la convocatòria de l’Assemblea.
No s’ha presentat cap proposta.
11.Competició FCD 2021-22.
No es podran jugar competicions alienes a les competicions que organitza la FCD en les
dates que estiguin posades per la FCD.
12.Precs i preguntes
● President de l’Esplugues valora la feina de la Junta Directiva i que dona el seu suport a la
continuïtat del president i la seva junta per a que les coses es segueixin fent bé.
● President del CESAB valora que la Federació Catalana de Dards que es la representació
de Clubs.
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Quan són les 13:35h es dona per finalitzada l’Assemblea General Ordinària de la Federació
Catalana de Dards.
A Barcelona, 21 de juny de 2021
Josep Arimany Torrent
Secretari FCD

Josep Maria Salvadó Val
President FCD

Interventors:
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