
 
 

FEDERACIÓ BALEAR DE COLOMBOFILIA 

Fundada en 1929 

Inscrita en el Govern Balear, Direcció General d’Esports amb el nº 

FD0003 

 

ACTA ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA                                               

 
Data: 03-04-2022. 

 

Hora: a les 11.30 es constitueix, en segona convocatòria, l'assemblea federativa 

presidida pel seu president José A. Torrens i actuant com a secretari, el seu titular 

Miguel A. Veny, que subscriu. 

 

Lloc: sala de premsa del velòdrom Illes Balears. 

 

Assistents: Guillem Martí, David Fernández, Rafel Gómez, Juan Bisbal, Marcos Vives, 

Pedro Blanco, Miguel A. Prats, Juan Fco. Ramírez, Miquel A. Veny, Pep Toni Torrens, 

Joan Jaume, Toni Pujol, Marc Mora i Toni Perelló. 

 

Absències justificades: Guillermo Blanquer i Julià Ginard. 

 

Assumptes tractats: 

1. Aprovar l’informe o la memòria de les activitats de l’exercici 2021 presentat 

per la Junta Directiva (annex 1): el president explica la memòria de les 

activitats de l’exercici 2021. S’aprova per unanimitat.  

2. Aprovar la liquidació de l’exercici econòmic 2021, amb el tancament del 

balanç i el compte de resultats, presentat per la Junta Directiva: el president 

exposa la liquidació de l’exercici econòmic de l’any 2021, amb un patrimoni net 

de 113.024,66 euros, passiu corrent de 13.950,69 euros; total patrimoni net i 

passiu de 126.975,35 euros, amb un actiu no corrent de 36.856,63 euros; actiu 



corrent de 90.118,72 euros; total actiu de 126.975,35 euros (annex 2). Compte 

de Pèrdues i Guanys (annex 3): import total ingressos de 44.265,22 euros; 

aprovisionament -8.977,55 euros; altres ingressos d'explotació 13.488,95 euros; 

despeses de personal 10.734,48 euro; altres despeses a l'explotació 32.046,39 

euros; amortització de l’immobilitzat de 1.270,80 euros; manteniment programa 

ordinador de 1.800 euros; resultat de l'exercici benefici de 2.924,95 euros. 

S’aprova per unanimitat; així com el desenvolupament del pressupost 

corresponent a l’any 2021 (annex 4). 

3. Aprovar el pressupost per a l’exercici 2022, presentat per la junta 

directiva: el president explica la proposta de pressupost per l’any 2022, amb un 

total d'ingressos i despeses de 53.407 euros (annex 5). 

Respecte a la quota de juvenils, serà únicament de 8,54 euros/soci juvenil o 

infantil (ho cobra la R.F.C.E. amb la llicència porta inclòs l'assegurança 

esportiva obligatòria i l'assegurança de responsabilitat civil), i sempre que hi 

hagi una quota absoluta al costat, a proposta de Pedro Blanco. En cas contrari, es 

manté la quota actual. 

 S’aprova per unanimitat, amb la modificació esmentada.  

4. Aprovar el pla d’actuació anual, els programes i les activitats esportives i 

els seus objectius: El president exposa el Pla d’Actuació anual, els programes i 

les activitats esportives i els seus objectius. (annex 6). 

 S’aprova per unanimitat.  

5. Resoldre les propostes que la junta directiva acordi sotmetre:  

a. A proposta del Comitè Esportiu, ratificar els plans de concursos de les 3 

illes que s’han hagut de modificar a causa de les circumstàncies adverses 

per meteorologia i grip aviària.  

  Pedro Blanco explica que són correctes. Es recorda que no es poden  

  avançar amollades, només retardar. S’aprova per unanimitat.  

b. El president proposa un canvi de gestoria a causa que s’ha encarit molt. 

La nova proposta són per 120 euros al mes, i està tot inclòs. S’aprova per 

unanimitat. Per fer la nòmina, ens cobren 78 euros la mes, i és car. Es 

passarà a Thot Assessoria per 65 euros al mes, tot inclòs. S’aprova per 

unanimitat.  

6. Propostes assembleistes: no n’hi ha. 



7. Precs i preguntes: el president explica que hi ha hagut problemes amb la Grip 

Aviària i no es donen guies de transport per fer les amollades. S’ha contactat 

amb altres autonomies i van sense guies.  L’advocat de la Federació, que és 

expert en el tema, ha fet un informe jurídic basat en la legislació espanyola i 

europea, que avala que no fa falta guia per fer amollades, no sent d'aplicació el 

reial decret 542/2016, però si el 8/2003, que contempla un certificat de 

desplaçament signat per veterinari col·legiat. 

 De persistir la negativa a facilitar guies, des de la federació s'indicarà la 

 documentació necessària en cada desplaçament, que ha de portar el comboier 

 fins que, una vegada finalitzada l'actual temporada esportiva, es puguin arribar a 

 un acord amb la Conselleria d'agricultura per a facilitar el tema de cara a futures 

 temporades. 

 La federació, si sorgeix algun problema, posarà l’advocat a disposició de les 

 agrupacions de clubs.  

 

A les 12:41 hores, sense haver-hi més temes a tractar, es tanca la sessió.  

 

 

 

José Antonio Torrens Fiol  Miquel Àngel Veny Mestre 

 

 

 

 

 

 

President  Secretari 
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