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Circular 08/2020-21 

Resum dels acords presos a l’Assemblea General Ordinària FCAG 

del 12 de setembre de 2020 

 

 

Contingut 

1. Aprovació de la liquidació de l’exercici econòmic del 2019 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 2019.  
3. Aprovació del pressupost de l’exercici comptable 2020. 
4. Aprovació de la Memòria de les activitats de l’exercici 2019.  
5. Sorteig del Calendari Esportiu Oficial de la temporada 2020-2021.  
6. Elecció de tres verificadors comptables. 
7. Resolució de les propostes de la junta directiva. 
8. Resolució de les propostes de les entitats afiliades. 
9. Torn obert de paraula 
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1. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI ECONÒMIC DEL 2019 AMB EL 
TANCAMENT DEL BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS, AIXÍ COM LA LIQUIDACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA. 

S’APROVA la liquidació comptable de l’exercici econòmic del 2019 per unanimitat. 

2. APROVACIÓ DE L’INFORME DE VERIFICACIÓ COMPTABLE DE L’EXERCICI DEL 2019. 

S’APROVA l’informe de verificació comptable de l’exercici del 2019 per 
unanimitat. 

3. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI COMPTABLE 2020. 

Un cop es presenta la documentació relativa al pressupost de l’exercici comptable 
2019, els membres de l’assemblea acorden que al pressupost per l’exercici 
comptable del 2020, l’anotació anteriorment esmentada es modifiqui per la xifra 
de 11.700,00 €, xifra resultant de l’augment de les compensacions per despeses 
generades als clubs organitzadors de proves fins al 650 €. 

A més, es sol·licita que al llarg d’aquest exercici comptable es trobin fórmules i 
criteris de subvencions i compra de material esportiu per als clubs afiliats. 

Amb aquestes dues condicions, 

S’APROVA pressupost de l’exercici comptable 2020 per unanimitat. 

4. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE L’EXERCICI 2020. 

S’APROVA la memòria d’activitats de l’exercici 2020 per unanimitat. 

5. SORTEIG DEL CALENDARI ESPORTIU OFICIAL DE LA TEMPORADA 2020-2021. 

No es realitza el sorteig del Calendari Esportiu Oficial de la temporada 2020-2021 
calendari de proves en quedar establert aquest calendari mitjançant la circular 
01/2020-21, a l’empara del Decret llei 20/2020, de 26 de maig, pel qual s'adopten 
diverses mesures en matèria d'esports com a conseqüència de l'estat d'alarma 
decretat per raó de la COVID-19. 

També s’informa de la impossibilitat de la junta directiva d’organitzar la Copa 
Catalunya 2020 en les dates previstes. Per tant, el AC Girona torna a organitzar la 
prova número 3, i resta disponible per assignació la prova número 18. 

El calendari queda: 
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Calendari Esportiu Temporada 2020-2021 

1a prova 
12/09/20 

CA Cànic 10a prova 
30/01/21 

CA Baix Llobregat 
13/09/20 31/01/21 

2a prova 
03/10/20 

AA Ciutat de Tàrrega 11a prova 20/02/21 CA Badalona 
04/10/20 

3a prova 
17/10/20 

CA Girona 12a prova 
27/02/21 

CA Seven 
18/10/20 28/02/21 

4a prova 
24/10/20 

CEA Neo-Reus  13a prova 
06/03/21 

CA La Daga 
25/10/20 07/03/21 

5a prova 
14/11/20 

CDC Can Roja  14a prova 
20/03/21 

CA Baix Llobregat 
15/11/20 21/03/21 

6a prova 29/11/20 CA Les Fonts 15a prova 11/04/21 CA Ciutat Comtal 

7a prova 
19/12/20 

Vallès CCA 16a prova 
24/04/21 

L’Almozara-Can Bosc CC 
20/12/20 25/04/21 

8a prova 
02/01/21 

CA Maresme 17a prova 09/05/21 Connecting Dogs ATC 
03/01/21 

9a prova 
16/01/21 

CA Santa Quitèria 18a prova 
22/05/21 

Pendent d’assignació 
17/01/21 23/05/21 

 

A banda del Campionat de Catalunya, també s’inclouen com a dates de competició 
les corresponents a: 

1. La Copa Catalunya d’Agility 2021 per clubs i per individual: Es reserven per al 
desenvolupament de la Copa Catalunya els caps de setmana corresponents als 
dies 5-6 i 12-13 de juny de 2021. 

2. Es reserven els dies 28/03/21 i 16/05/21 com a dies de reserves en cas que 
calgui modificar alguna de les dates assignades al calendari esportiu degut a la 
coincidència amb proves selectives AWC-FCI. 

6. 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 2020: Representants del CDC Can Roja, 
CAC Connecting Dogs, i Rep Agilitistes. 

 Reserves: CEA Neo-Reus, CA Badalona, AA Ciutat de Tàrrega. 
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7. RESOLUCIÓ DE LES PROPOSTES DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

7.1 Proposta #01 

Proposta de modificació de l’art 2.8.3, Organització de les proves, del Reglament 
de Règim Intern, per tal que els clubs que així ho desitgin puguin organitzar la 
prova assignada al llarg del cap de setmana. 

ES RETIRA la proposta. Es manté per aquesta temporada l’acord pres mitjançant 
consulta als clubs afiliats i estaments el passat 18/06/2020, i s’acorda presentar 
aquesta proposta de modificació en l’assemblea de l’any vinent. 

7.2 Proposta #02 

Proposta de participació d’una selecció d’equips de la FCAG, mitjançant invitació, 
en la final del Campeonato de España de Agility (RFEC). 

ES RETIRA la proposta. Es manté per aquesta temporada l’acord pres mitjançant 
consulta als clubs afiliats i estaments publicada en la nota informativa emesa el 
passat 14/06/2020. 

8. RESOLUCIÓ DE LES PROPOSTES DE LES ENTITATS AFILIADES. 

8.1 Proposta #01 de CA Cànic, CA Baix Llobregat, i Representat d’Agilitistes. 

Per tal d'afavorir la participació de gossos de totes les races i mides en l'agility i 
pensant en gossos de races molt grans que poder arribar a pesar més de 40 o 50 
Kg, proposem la modificació del Reglament de Règim intern per tal que aquests 
casos, sota criteri del comitè esportiu que pot delegar-lo en alguna persona, 
puguin participar en categoria midi. 

Aquesta situació hauria de comunicar-se en el moment de sol·licitar la medició per 
tal que es pugui avaluar en aquell moment. 

ES RETIRA la proposta. Es formarà un grup de treball entre el comitè esportiu i els 
clubs i estaments que han presentat la proposta de modificació per tal que es 
pugui presentar a la propera assemblea amb un estudi rigorós sobre els criteris, 
mecànica i assignació de categoria segons la intenció de la proposta de 
modificació. 
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8.2 Proposta #02 de CA Cànic, CA Baix Llobregat, i Representat d’Agilitistes. 

En la mateixa línia de la proposta anterior i per permetre que gossos grans que no 
poden seguir competint al seu nivell habitual puguin allargar una mica més la seva 
pràctica esportiva,  creiem que estaria bé autoritzar la seva participació en proves 
en una alçada inferior a la que els correspondria per la seva talla. Aquesta es faria 
en la divisió que els correspongués però sense que els seus resultats a partir 
d'aquell moment acumulessin ni per la lliga ni per cap final. Aquesta proposta està 
pensada per aplicar-se en gossos grans i no durant un període temporal. 

Proposta de modificació: 

El guia podrà sol·licitar el canvi de categoria del seu gos a una alçada inferior a la 
que li correspon, passant a competir en aquesta nova categoria i renunciant a 
l'acumulació dels punts aconseguits en la temporada i als que li poguessin 
correspondre a partir d'aquell moment. 

S’APROVA la proposta de modificació per majoria. 

Atenció: Aquesta proposta s’accepta pendent que el comitè esportiu estableixi els 
criteris per tal d’acollir-se a proposta. En tot cas, els membres de l’assemblea han 
aprovat aquesta proposta amb dos condicions prèvies: L’equip perd els punts 
aconseguits a la temporada, i no pot optar a podi. Aquesta proposta compta amb 
una moratòria d’aplicació fins a l’inici de la temporada 2021-22. 

9. TORN OBERT DE PARAULA 

 

I sense més temes que tractar, conclou la reunió a les 11:40. 
 
 
 

Salutacions cordials,  
El Secretari  

 

 

 

Juanjo Espadas 
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