Circular 03/2021-22
Resum dels acords presos a l’Assemblea General Ordinària FCAG
del 5 de juny de 2021

Contingut
1. Aprovació de la liquidació de l’exercici econòmic del 2020 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 2020.
3. Aprovació del pressupost de l’exercici comptable 2021.
4. Aprovació de la Memòria de les activitats de l’exercici 2020.
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. Presentació de l’estudi de “molosos” a càrrec del comitè esportiu
9. Torn obert de paraula
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1. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI ECONÒMIC DEL 2020 AMB EL
TANCAMENT DEL BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS, AIXÍ COM LA LIQUIDACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA.
S’APROVA la liquidació comptable de l’exercici econòmic del 2020 per unanimitat.
2. APROVACIÓ DE L’INFORME DE VERIFICACIÓ COMPTABLE DE L’EXERCICI DEL 2020.
S’APROVA l’informe de verificació comptable de l’exercici del 2020 per
unanimitat.
3. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI COMPTABLE 2021.
S’APROVA pressupost de l’exercici comptable 2021 per unanimitat.
4. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE L’EXERCICI 2020.
S’APROVA el pressupost de l’exercici comptable 2020 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 2021: Representants del CA Cànic, CA Les
Fonts, i R. Jutges.
Verificadors reserves: AA Ciutat de Tàrrega, CDC Can Roja, AC Girona.
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6. RESOLUCIÓ DE LES PROPOSTES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
6.1 Proposta #01 de la Junta directiva.
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.
S’APROVA per majoria:
Els clubs podran decidir organitzar les proves assignades a un dia o a dos dies dins
del cap de setmana assignat. Les proves a un sol dia es realitzaran els diumenges,
amb un horari d’inici no abans de les 08:00. Les proves a dos dies es realitzaran
dissabte a la tarda i diumenge al matí. En aquest cas, al matí la competició no
començarà abans de les 09:00 hores ni més tard de les 10:00 hores. A la tarda no
començarà abans de les 15:00 hores ni més tard de les 16:00 hores.
Els clubs hauran de comunicar abans de l’inici del Campionat si les proves les
realitzaran en un o en dos dies.
6.2 Proposta #02 de la Junta directiva.
Modificació de l’art 3.1.2, Normes generals, del Reglament de Règim Intern, per tal
d’establir el Campionat de Catalunya d’Agility amb un número de proves similar al
de clubs afiliats.
S’APROVA per majoria:
Es disputarà una lliga amb un nombre de proves igual al nombre de clubs afiliats,
amb un mínim de setze proves, i un màxim de divuit, d’acord amb el calendari
oficial elaborat pel comitè esportiu i aprovat per l’Assemblea general ordinària.
6.3 Proposta #03 de la Junta directiva.
Blindar les competències del comitè esportiu de la FCAG
S’APROVA per majoria:
Les normes relatives al desenvolupament esportiu del Campionat de Catalunya
d’Agility i a la Copa Catalunya d’Agility seran competència exclusiva del comitè
esportiu, i ratificació posterior de la junta directiva.
Aquestes competències afectaran especialment a:
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Sistema de puntuació de les proves per a cadascuna de les divisions.
Puntuació per a la classificació per individual i per clubs
Condicions per la promoció obligatòria i voluntària a una divisió superior
Condicions per al descens obligatori i voluntari a una divisió inferior
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Factors modificants per al TRS i al TRM per a cadascuna de les divisions.
Classificació per a la Copa Catalunya individual i per equips.

Qualsevol modificació aprovada en assemblea d’aquests criteris, tindrà caire
orientatiu i caldrà que sigui acuradament valorada pel comitè esportiu.
6.4 Proposta #04 de la Junta directiva.
Modificació de l’art. 1.5.3 Constitució dels equips i incorporació l’art. 4. Copa
Catalunya del RRI.
S’APROVA per majoria:




1.5.3 Un menor de fins a 15 anys, i per tant amb llicència infantil, podrà
competir amb un gos que ho faci també amb un altre guia, sempre que
sigui en divisions diferents i que existeixi un parentiu entre tots dos guies
fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat.
4.6 Un menor de fins a 12 anys, podrà competir amb un gos que ho faci
també amb un altre guia, sempre que existeixi un parentiu entre tots dos
guies fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat. En aquest cas, el guia
adult sempre sortirà en primer lloc.

6.5 Proposta #05 de la Junta directiva a petició del Comitè esportiu.
Modificació de l’art 2.4 Categories per l’harmonització de la categoria Mini-1 amb
els requisits establerts per la RSCE.
S’APROVA per unanimitat:
Segons la talla i l’estructura dels gossos les competicions homologades comprenen
les següents categories:

MINI

Mini-1 Gossos fins a 27,99 cm. d’alçada a la creu.
Mini-2 Gossos des de 28 fins a 34.99 cm. d’alçada a la creu.

Aquest canvi també suposarà la modificació del capítol 9 del Reglament de competició,
on s’indiquen les dimensions i altures de salt dels diferents d’obstacles per les diverses
categories.
El comitè esportiu modificarà a principi de temporada les altures de salt dels diversos
obstacles, i establirà el procediment per al canvi de subcategoria dels gossos afectats.
A tall d’exemple, l’altura de salt de les tanques simples passaria de 25 cm a 20 cm.
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6.6 Proposta #06 de la Junta directiva a petició del Comitè esportiu.
Modificació de l’art 9.8 Eslàlom del Reglament de Competició.
S’APROVA per unanimitat:
Cada pal, de dalt a baix, haurà de tenir dos colors com a mínim diferenciats de
forma alternada en els dos terços inferiors. El disseny de colors entre pals alterns
no necessàriament ha de ser el mateix
7. RESOLUCIÓ DE LES PROPOSTES DE LES ENTITATS AFILIADES.
No hi ha propostes de les entitats afiliades.
8. PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI DE “MOLOSSOS” A CÀRREC DEL COMITÈ ESPORTIU
El Sr. Juli Beltrán, president del comitè esportiu presenta l’estudi sobre la
introducció de gossos “molossos” en el Campionat de Catalunya d’Agility.
Un cop explicat l’estudi, es decideix realitzar una votació en dues parts. En la
primera es decidirà la introducció d’aquest tipus de gossos en competició com a
categoria o subcategoria pròpia. En la segona votació es decidiria quin model
d’introducció s’utilitzarà.
11.1. Introducció del tipus de gos “molós” en el Campionat de Catalunya d’Agility
com a categoria o subcategoria pròpia.
ES DESESTIMA la proposta 11.1.
ES RETIRA la proposta 11.2.
9. TORN OBERT DE PARAULA
El Sr. José Manuel Torres, representant de jutges sol·licita s’estableixi un nou termini
per tal d’homologar noves pistes, o reformes de les existents.
El Sr. Mateo Moreno, representant del CA Seven explica la dificultat organitzativa que
suposa els participants inscrits a la competició i que no es presenten a la prova.
Sol·licita reforçar l’aplicació de l’art 1.6.3 (Inscripcions a les proves) del RRI.
La Sra. Mercè Gelabert, vocal de la junta directiva, explica les dificultats que tenim
enguany per participar en el British Open, organitzat pel Kennel Club d’Anglaterra. Es
buscaran possibles alternatives per a la Selecció Catalana.
El Sr. Juanjo Espadas, secretari de la junta directiva, explica la intenció de crear un
document únic que contingui les normes relatives al Campionat de Catalunya i un altre
per la Copa Catalunya.
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I sense més temes que tractar, conclou la reunió a les 13:30.
Firmado digitalmente por
Juan José Espadas Gutiérrez
Fecha: 2021.06.30 18:19:37
+02'00'

Secretari FCAG
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