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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 20 DE JUNY DE 2021 
 

 

Reunits a Palma, a la sala de premsa del Velòdrom 

Illes Balears, sent les 11:30 hores se celebrada, en segona 

convocatòria, l’Assemblea General Ordinària, sota la 

presidència de Pep Toni Torrens Fiol, actuant com a 

secretari accidental Joan Jaume Sastre, en absència del 

secretari titular Miguel A. Veny i amb l’assistència dels 

assembleistes nomenats en el marge, amb el següent ordre 

del dia: 

    1. Pla d'actuació 2020-2024. 

               2. Aprovació de l'informe o la memòria de les activitats  

    de l'exercici 2020 que presenta la junta directiva.    

                3. Aprovar la liquidació de l'exercici econòmic 2020,   

    tancament del balanç i compte de resultats i aprovar 

    el pressupost per a l'exercici 2021, que presenta la junta 

    directiva. 

                4. Pressupost per l'exercici 2021. 

               5. Aprovació de l'informe presentat pel Comitè de   

    Competició Esportiva. 

               6. Aprovació de la proposta d'augmentar el nombre de 

membres de la junta directiva. 

        7. Aprovació de la proposta de creació d'un Comitè de Difusió i Promoció. 

        8. Precs i preguntes. 

 

 El president començà l'assemblea sol·licitant als presents que es modifiqui l'ordre 

del dia, passant el punt 1 al punt 5, argumentant que és el més lògic, ja que, en primer 

lloc, s'ha de tancar la temporada passada.  

Assistents: 

 

Pep Antoni Torrens 

Pedro Blanco 

Antoni Perelló 

Antoni Pujol 

Victor Salado 

Àngela Costa 

Miguel Ángel Prats 

Marcos Vives 

Joan Bisbal 

Secretari accidental. 

Joan Jaume 

Incorporació: 

Marc Mora. 

Intents per incorporar-se via 

telemàtica: 

Miquel Àngel Veny. 

 

Absències justificades: 

 

Jose Fco Roldan ( viaje) 

Guiem Marti ( guardia feina) 

Jose Sanchez (malalt) 

Guiem Blaquer (acta club) 

 

Absents: 

Julia Ginard 

Amir Hessan Arbaban 

David Fernandez Fernandez 

Rafael Gomez 

Sebastia Quetglas 

Juan Fco Sastre 

Juan Ant. Benejam 

 

 



 Els presents hi estan d'acord per unanimitat. 

 

1. Aprovació de l'informe o la memòria de les activitats de l'exercici 2020 que 

presenta la junta directiva (annex 1):  

 El president introdueix aquest punt parlant de la situació viscuda per la nostra 

societat a causa de la pandèmia de la COVID-19 que provocà la cancel·lació del 

Campionat de Balears 2020, a la vista de les restriccions existents. 

       Seguidament va fer una ressenya sobre la participació en concursos internacionals 

ressaltant els aconseguiments aconseguits: 

• Campionat d'Europa Celebrat a Mira, Portugal, on el soci Miquel Àngel 

Veny Mestre, es va proclamar campió amb el colom 20-186958. 

• Campionat del Món, on el soci Pedro Blanco Ferrando, amb el colom 20-

185548 va obtenir el meritori lloc 21 sobre una cursa de 405 km. 

 A continuació informà l'assemblea de: 

• Les dues assemblees celebrades el setembre de 2020. 

• Del procés electoral que iniciat amb data de 05/12/2020 i que continuava 

vigent amb data de 31/12/2020. 

• Dels censos a 31/12/2020, on el nombre de colomers era de 253 i el de 

coloms de 36.262. 

• De l’estudi comparatiu d'anelles de niu 2016-2020 per clubs. 

• Del nombre d'anelles venudes el 2020 amb un total de 34.100. 

• De l'estudi comparatiu de clubs 2016-2020 (on es produeix una reducció 

de dos Clubs a l'Illa de Mallorca). 

• De l'estudi comparatiu de llicències federatives 2016-2020 (on hi ha una 

reducció de 15 llicències sobre un total de 337 el 2016 i 322 el 2020). 

 

 I finalitzà presentant el nombre de llicències federatives a 31 de desembre de 2020 

per categories: 

• Infantil: 8. 

• Juvenil: 8. 

• Absolut: 306. 

      La memòria d’activitats fou aprovada per unanimitat dels presents. 
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2. Aprovar la liquidació de l'exercici econòmic 2020, tancament del balanç i compte 

de resultats i aprovar el pressupost per a l'exercici 2021, que presenta la Junta 

Directiva.   

 El president va presentar els comptes anuals de l'entitat de l'exercici 2020, dels 

quals, tots els membres de l'assemblea en tenien una còpia. 

 El balanç de situació (annex 2), presenta un total d’actiu i passiu de 118.446,27 €, 

no tenint deutes a ressenyar, i en l'actiu, en els deutors comercials existents, un deute 

històric del club La Palmesana per un import de 5.398,01 €, havent arribat a un acord amb 

el club en el qual, abans del 31/12/2021 pagaran el 50% del deute, és a dir, 2.600 €, i 

durant els anys 2022 i 2023 es pagarà 1.324,88 €, de forma que l’1/01/2024 quedarà 

totalment saldada. 

 El compte de Pèrdues i Beneficis (annex 3) presenta uns ingressos de 43.679,88 

€, més 8.696,82 € en altres ingressos. En despeses d’aprovisionament 10.731,64 €, 

despeses de personal 10.734,46 €, altres despeses de l'explotació 24.024,15 €, 

amortització de mobilitzat de 1.270,80 €, la qual cosa suposa un benefici a 31/12/2020 de 

5.615,65 €. 

  Les comptes van ser aprovades per unanimitat dels presents. 

 

3. Pressupost per l'exercici 2021.  

 Seguidament es passà al pressupost del 2021 (annex 4), del qual els assembleistes 

havien rebut l’oportuna documentació, i que, una vegada explicat pel president, es preveu 

un total d’ingressos i despeses de 57.446,52 €, estant degudament detallats per conceptes.  

 Per a l’any 2022 es preveu reduir en un 50% el concepte de la quota clubs FBC 

(5, 40 €) i en el 2023 la resta de la dita quota (5,40 € més).  

 Ressaltant la partida de despeses de jutjat, per import de 6.586,52 €, motivada per 

l’anul·lació de coloms a la temporada 2019, per no estar inclosos al cens federatiu i al 

cens de vacunació, i, si bé els socis i club que han presentat la demanda ho fan davant el 

Tribunal Balear de l’Esport de la Conselleria d’Afers Socials i Esports,  la Federació a 

cregut convenient personar-se en la causa. 



           Aquest punt  fou aprovat per unanimitat. 

 

 4. Aprovació de l'informe presentat pel Comitè de Competició Esportiva. 

 El president del comitè de competició esportiva. Pedro Blanco, explicà l'informe, 

ressaltant les tasques desenvolupades i la cancel·lació de les activitats esportives 

motivades per la pandèmia de la COVID-19.       

        L'assemblea aprovà l'informe per unanimitat. 

5. Pla d'actuació 2020-2024. 

 El president presentà el Pla d'actuació de cara al període 2020 a 2024 ressaltant la 

necessitat de fer una adequada promoció del nostre esport i per aquest motiu ressalta la 

necessitat d'un augment del nombre de membres de la Junta Directiva i la creació d'un 

Comitè de Difusió i Promoció. 

6. Aprovació de la proposta d'augmentar el nombre de membres de la junta 

directiva. 

 El president proposa augmentar el nombre de membres de la junta directiva a 17 

persones. 

            Es va aprovar per unanimitat dels presents. 

7. Aprovació de la proposta de creació d'un Comitè de Difusió i Promoció 

          Es va aprovar per unanimitat dels presents 

8. Precs i preguntes 

         El president aprofità, per informar de l'escrit presentat per Pablo Suárez Revuelta a 

la Federació (annex 5) i de la resposta elaborada pel gabinet jurídic, a la consulta que li 

efectuà el comitè de competició Esportiva, que va declarar que no tenia competències 

perquè no es tracta d’un tema Esportiu (annex 6). 

        El representant d'Eivissa exposà la situació que està vivint la columbofília a la dita 

illa. 

  I  sense haver-hi més temes a tractar es va concloure l'assemblea, sent les 14:00 

hores. 

 

El President                        El Secretari accidental 

 

 

 

 

Pep Toni Torrens Fiol        Joan Jaume Sastre 

     


		2021-07-08T19:08:55+0200
	42966461T JOSE ANTONIO TORRENS (R: G07172174)


		2021-07-14T17:39:05+0200
	JAUME SASTRE JUAN - 42961828J




