Circular 01/2018-19
Resum dels acords presos a l’Assemblea General Ordinària FCAG
del 16 de juny de 2018

Contingut
1. Aprovació de la liquidació de l’exercici econòmic del 2017 amb el tancament
del balanç i compte de resultats, així com la liquidació pressupostària.
2. Aprovació de l’informe de verificació comptable de l’exercici del 2017.
3. Aprovació del pressupost de l’exercici comptable 2018.
4. Aprovació de la Memòria de les activitats de l’exercici 2017.
5. Elecció de tres verificadors comptables.
6. Resolució de les propostes de la junta directiva.
7. Resolució de les propostes de les entitats afiliades.
8. Torn obert de paraula
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1. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI ECONÒMIC DEL 2017 AMB EL
TANCAMENT DEL BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS, AIXÍ COM LA LIQUIDACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA.
S’APROVA la liquidació comptable de l’exercici econòmic del 2017 per majoria.
2. APROVACIÓ DE L’INFORME DE VERIFICACIÓ COMPTABLE DE L’EXERCICI DEL 2017.
S’APROVA l’informe de verificació comptable de l’exercici del 2017 per
unanimitat.
3. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI COMPTABLE 2018.
S’APROVA pressupost de l’exercici comptable 2018 per majoria.
4. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE L’EXERCICI 2017.
S’APROVA el pressupost de l’exercici comptable 2017 per unanimitat.
5. ELECCIÓ DE TRES VERIFICADORS COMPTABLES.
Mitjançant sorteig públic es procedeix a l’elecció de tres verificadors comptables i
tres reserves. El resultat del sorteig és:
Verificadors comptables de l’exercici 2018: Representants del CDC Can Roja, CA
Santa Quitèria, i Connecting Dogs.
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6. RESOLUCIÓ DE LES PROPOSTES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
6.1 Proposta #01 de la Junta directiva a petició del Comitè esportiu
Eliminar del R.R.I. que per pujar a pòdium es necessiti una menció mínima de Bo.
S’APROVA per majoria:
L’eliminació de l’art. 3.4.1 RRI. Així mateix, s’acorda que el comitè esportiu
elaborarà un procediment per tal d’establir l’ordre dels pòdiums. No pujarà a podi
cap equip amb una menció final d’Eliminat.
6.2 Proposta #02 de la Junta directiva a petició del Comitè esportiu
Eliminar túnel cec dels obstacles de FCAG.
S’APROVA per majoria:
La modificació de l’art. 2.1.1, i altres articles (RC): Els clubs hauran de tenir un joc
mínim d’obstacles compost per: .... 1 túnel cec.
6.3 Proposta #03 de la Junta directiva a petició del Comitè esportiu.
Canviar l'obligatorietat de posar tots els obstacles en Iniciació, per una
recomanació als jutges en el disseny del recorregut.
S’APROVA per majoria:
La modificació de l’Art. 2.3 (Divisió d’iniciació) RRI: Les proves constaran d’una
mànega d’agility i una altra de jumping. Sempre que es pugui es recomana
dissenyar recorreguts que incorporin tots els obstacles homologats entre les
dues mànegues.
6.4 Proposta #04 de la Junta directiva a petició del Comitè de jutges.
Canviar l’obligatorietat de col·locar les tres zones de contacte en totes les
categories i divisions per una recomanació.
ES DESESTIMA per majoria
6.5 Proposta #05 de la Junta directiva a petició del Comitè de jutges.
Treure del reglament que en el full de mesurament es necessiti la signatura del
tècnic.
S’APROVA per majoria:
Eliminació de l’apartat afectat a la introducció del punt 2.3 Divisió d’iniciació.
Juliol 2017
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6.6 Proposta #06 de la Junta directiva a petició del Comitè de jutges.
Realització de pistes simultànies.
S’APROVA per majoria:
La modificació de l’Art. 2.5 RC: Es podran fer dues competicions a la vegada en
dues pistes diferents. Evitant que puguin interferir-se en el desenvolupament de
les mateixes. Un cop distribuïdes les proves, es sol·licitarà als clubs si la prova es
realitzarà a una o dues pistes. L’acceptació de la possibilitat de realitzar la
competició a dos pistes sempre restarà a la disponibilitat que els jutges puguin
combinar el seu doble rol de participant i jutge.
6.7 Proposta #07 de la Junta directiva a petició del Comitè de jutges.
Reglamentar el nombre de gossos que cal que hi hagi entre dos gossos del mateix
guia en la mateixa categoria.
S’APROVA per unanimitat:
La modificació de l’Art. 2.5.3 RRI: Les proves es faran a dues mànegues: una
d’agility i una de jumping indistintament. L’ordre de sortida a la segona mànega
serà l’invers a la classificació obtinguda a la primera mànega.
En el cas que un guia participi amb dos o més gossos, tindrà dret a un interval de
10 equips entre una i altra intervenció, sempre que el nombre de participants de
la mateixa categoria ho permeti. La separació respectarà l’ordre de sortida que
tenien els gossos en el sorteig inicial, i es passarà la resta cap enrere.
6.8 Proposta #08 de la Junta directiva a petició del Comitè de jutges.
Introducció de l’obligatorietat de que els clubs disposin d’un túnel de 3m, sense
moratòria.
S’APROVA per majoria:
La incorporació art. 2.1.1 RC: Els clubs hauran de tenir un joc mínim d’obstacles
compost per: ... 1 túnel obert de 3m.
Modificació amb moratòria d’un any (aplicable a la temporada 2019-20).
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6.9 Proposta #09 de la Junta directiva a petició del Comitè de jutges.
Eliminar com a causa d’eliminació portar guants.
S’APROVA per unanimitat:
La modificació de l’Art. 6.9 RC (Causes d’eliminació): Que el guia porti alguna cosa
a la mà durant el recorregut. Es podran admetre guixos, canalleres, i guants.
6.10 Proposta #10 de la Junta directiva a petició del Comitè de jutges.
Augmentar a 220 les metres màxim de recorregut.
S’APROVA per majoria:
La modificació de l’Art. 2.10 RC: El recorregut tindrà una longitud màxima de 220
metres i s’hi col·locaran entre 18 i 22 obstacles.
6.11 Proposta #11 de la Junta directiva a petició del Comitè de jutges.
Rebaixar de 18 a 16 el nombre mínim d’obstacles per recorregut per a la Divisió
d’iniciació.
S’APROVA per majoria:
La modificació de l’Art. 2.10 RC: El recorregut tindrà una longitud màxima de 200
metres i s’hi col·locaran entre 18 i 22 obstacles, excepte en la Divisió d’iniciació
en la que el mínim d’obstacles serà de 16 (de 16 a 22 obstacles).
6.12 Proposta #12 de la Junta directiva a petició del Comitè de jutges.
Especificar que el gos ha de disposar de 4 metres en línia recta per afrontar el mur
o castell.
S’APROVA per majoria:
La modificació de l’Art. 3.2.7 (Disseny del recorregut) RC: El gos haurà d'accedir a
la roda, al salt de longitud, i al mur o castell en línia recta, amb una distancia
d’aproximació mínima de 4 metres des de l’obstacle anterior.
6.13 Proposta #13 de la Junta directiva a petició del Comitè de jutges.
El guanyador de la Copa Catalunya per individual, en cas de no pertànyer a la
Divisió d’honor, podrà optar a promocionar voluntàriament a aquesta divisió..
S’APROVA per unanimitat:
Incorporació als acords del comitè esportiu (art 2.5 RRI).
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6.14 Proposta #14 de la Junta directiva a petició del Comitè de jutges.
Incorporar l’obligatorietat de l’ús de la roda sense marc amb una moratòria de tres
anys.
S’APROVA per majoria:
La modificació de l’Art. 3.2.7 9.11. Dimensions dels obstacles (RC).
Aquesta modificació serà d’aplicació a la temporada 2021-22 (3 anys de
moratòria).
6.15 Proposta #15 de la Junta directiva a petició del Comitè de jutges.
Les gosses en zel saltarà a l’ordre designat, i no al final de la seva categoria.
S’APROVA per unanimitat:
La modificació de l’Art. 4.2.13 (RC): Les gosses en zel es mantindran allunyades del
espai de competició fins al moment de la seva participació. Les gosses en zel
competiran en l'ordre establert pel sorteig o l’establert per a la segona mànega.
6.16 Proposta #16 de la Junta directiva a petició del Comitè de jutges.
Crear un document normatiu propi a cada competició (Campionat, Copa, CAO,
etc.) on es puguin reflectir de forma detallada tots els aspectes tècnics de la
competició relativa. S’eliminarien les referencies de caire tècnic de les
competicions del Reglament de Regim Intern. A desenvolupar en el decurs de la
propera temporada, sent provisional el document inicial fins a la temporada
següent.
S’APROVA per unanimitat.
6.17 Proposta #17 de la Junta directiva a petició del Comitè de jutges.
Incloure dins del calendari esportiu una competició a 5 proves classificatòries i una
final individual i per equips anomenada Catalunya Agility Open (CAO).
S’estableix un debat sobre la idoneïtat dels premis en metàl·lic. Es decideix que els
membres de l’assemblea recolzaran aquest projecte en tant en quant els premis
no consisteixin en l’entrega directe de diners.
S’APROVA per unanimitat.
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7. RESOLUCIÓ DE LES PROPOSTES DE LES ENTITATS AFILIADES.
7.1 Proposta #01 de CA Les Fonts, Representant de Tècnics, CA Baix Llobregat
Aumentar el factor de corrección a x1,3 en sustitución del actual de x1,2.
ES DESESTIMA per majoria.
7.2 Proposta #02 de CA Les Fonts, Representant de Tècnics
Incorporar la subcategoria “Estàndard 50” a la categoria d’Estàndard.
ES DESESTIMA per majoria.
7.3 Proposta #03 de CA Les Fonts, Representant de Tècnics
Eliminar l’obligatorietat de que els membres afiliats comptin obligatòriament amb
un tècnic federat.
ES DESESTIMA per majoria.
En el cas d’ascens obligatori d’un equip, es mantindrà l’obligatorietat durant un any.
7.4 Proposta #04 de CA Les Fonts, Representant de Tècnics
Realitzar un nou curs de tècnics.
No es realitza la votació en assemblea d’aquest punt. Tots els membres de
l’assemblea estan d’acord en programar un curs de tècnics tan aviat sigui
possible realitzar-ho, però encara no és pot planificar una data fixa.
7.5 Proposta #05 de CA Santa Quitèria i CA Cànic
Modificació del punt 2.7.5- ORGANITZACIÓ DE PROVES del Reglament de Regim
intern.
ES DESESTIMA per majoria.
7.6 Proposta #01 de CA Maresme, CA Seven.
Separar l’entrega de trofeus de les categories Mini i Midi.
S’APROVA per majoria:
Modificació de l’art 3.4.2 (Entrega de trofeus): Els pòdiums s’agruparan de la
següent manera: Estàndard, Midi, i Mini1+Mini.
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7.7 Proposta #02 de CA Maresme, CA Seven
Inicio de la prueba mediante un sistema rotatorio de las categorías.
ES DESESTIMA per majoria.
7.8 Proposta #03 de CA Maresme, CA Seven
Establecer un orden rotatorio de las categorías durante las pruebas.
ES DESESTIMA per majoria.
7.9 Proposta #04 de CA Maresme, CA Seven
Ampliar la equivalencia de grado a las licencias restauradas.
ES DESESTIMA per majoria.

8. TORN OBERT DE PARAULA
Cap membre de l’assemblea pren la paraula per afegir res.
I sense més temes que tractar, conclou la reunió a les 13:30.

Salutacions cordials,
El Secretari

Juanjo Espadas
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