
 

 

 

 

 

 

Barcelona a 28 d’agost de 2021 

 

 

ACTA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

ORDRE DEL DÍA: 

- Informar del resultat de les negociacions amb la RFEB en relació a les llicencies 

homologades. 

- Anomenar dos interventors per la signatura de les actes. 

- Actualització de les normatives. 

- Modificació lligues per la temporada 2022-2023 

 

S’inicia la reunió a les 09:30 hores per videoconferència per part del Sr Fonellosa saludant a 

tots els assistents. 

Es passa llista a tots els clubs connectats que són: Monforte, Unió Coral, Llinars, Alba, 

Granollers, Canet, Sant Boi, Manresa, Sant Adrià, Mont-Roig, Lleida, Tarragona, Vic, 

Mollerussa, Sr.Varela  i com a membres de la Junta Directiva Sr. Fonellosa. 

Assisteixen també amb veu però sense vot, al no estar degudament identificada la persona 

que pot votar, els representants dels clubs: Banyoles, Lliça, Mataró, Blanes i diversos membres 

de la Junta Directiva FCB. 

En primer lloc el Sr. Fonellosa, agraeix la presència dels assembleistes, i tot seguit passa a 

llegir l’acta anterior que es aprovada per unanimitat. 

S’informa dels acords presos a la Asamblea de la RFEB, la cual es pot veure a la Web de la 

RFEB. 

A la Assemblea de la RFEB vaig presentar la proposta que la assemblea catalana va aprovar, 

juntament amb 2 alternatives, les quals, les 3 van ser rebutjades. 

La RFEB només accepta que estiguem dins el conveni o fora. 

Estar dins el conveni implica que tots els jugadors federats pagaran 30€/any que seran integres 

per la RFEB. 

Estar fora de conveni implica que tots els jugadors federats que juguin proves estatals pagaran 

90€/any. 

El posicionament de la FCB es acceptar el conveni. 

Desprès d’un intens debat es posa a votació si la FCB signa el conveni o no.  

Vots a favor de signar el conveni: 7 

Vots en contra de signar el conveni: 8 

Vots abstenció: 1 

S’aprova continuar com fins ara i la FCB no signarà el conveni. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normativa homologació llicències. 

 

Es presenta i es posa a votació una nova normativa en relació als jugadors catalans amb 

llicència homologada per una altre federació territorial. El text integra està penjat al web de la 

FCB. 

 

Vots a favor:  10 

Vots en contra: 5 

 

S’aprova la normativa. 

 

També es proposa i vota l’import que haurà de pagar un jugador amb llicència homologada per 

una altre federació territorial per poder jugar un Open a Catalunya.  A banda de la inscripció al 

torneig haurà de pagar directament 300€ a la FCB. La FCB donarà l’autorització al club 

organitzador per que aquest jugador pugui participar. 

Vots a favor: 10 

Vots en contra: 4 

S’aprova el pagament dels 300€. 

 

Els Srs Miquel de la Hoz i Armand Moreno son anomenats interventors per la signatura de la 

memòria econòmica i estat anual de comptes. 

 

Modificació lligues de 3 bandes per la temporada 2022-2023. 

 

S’estableix una normativa, que es pot consultar al web de la FCB, on diversos equips d’un 

mateix club poden participar a la mateixa divisió. Tindrà efecte a partir de la propera 

temporada 2022-2023 però s’exposa ara pel coneixement de tots els equips participants. 

S’aprova per unanimitat. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’actualitzen les següents normatives que es poden consultar al web de la FCB 

 

- Ascensos i promocions 

- Normativa Opens 

- Normativa participació SSAA 

- Normativa vestimenta 

- Puntuació Opens 

- Reglaments FCBillar LL3B 2021-2022 

- Reglaments FCBillar LL4M 2021-2022 

 

Son aprovades per unanimitat. 

 

 

I finalment es comenta als assembleistes si tenen algun dubte més. 

Finalitza la assemblea a les 13:00 hores 

 

 

 

 

                                  

 

          Xavier Fonellosa                                  Manel Lozano 

          President FCB                                    Secretari FCB 

 

 


