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JUNTA DIRECTIVA DE 20 DE MARÇ DE 2022 

 

Lloc: sala de juntes del Velòdrom  Illes Balears. 

Hora: 11:30 h. 

Assistents: Pep Toni Torrens, Miquel A. Veny, David Fernández, Pep Buades, Pedro 

Blanco, Juan Bisbal, Joan Jaume, Toni Perelló, Amir Hessam i Marc Mora. 

Excusen assistència: Toni Pujol (motius laborals), Rafel Gómez (motius de salut) i 

Víctor Salado (motius familiars). 

Ordre del dia: 

1. Estudi i aprovació de l’informe o la memòria de les activitats dutes a terme  (annex 

1): s’aprova per unanimitat i s’acorda elevar-ho a l’assemblea. 

2. Estudi i aprovació de la liquidació de l’exercici econòmica 2021 amb el 

balanç dels comptes de resultats (annex 2): s’aprova per unanimitat i s’acorda 

elevar-ho a l’assemblea. 

3. Estudi i aprovació del pressupost per a l’any 2022 (annex 3): s’aprova per 

unanimitat amb 2 modificacions: 

a. Es lleva la proposta de bonificar amb 50 € als nous socis tàndem. 

b. Es lleva la reducció del 50% de la quota de club de la F.B.C. 

      S’acorda elevar-ho a l’assemblea amb aquestes modificacions. 

4. Estudi i aprovació del pla general d’actuació per a l’any 2022 (annex 4): 

s’aprova per unanimitat i s’acorda elevar-ho a l’assemblea. 

5. Propostes presentades pels directius: no hi ha propostes. 

6. Precs i preguntes: Informació del president: davant els problemes per poder dur 

a terme les amollades per les restriccions a causa de la Grip Aviaria, s’ha fet una 

consulta amb un misser especialista en el tema, i es disposa d’un informe jurídic 



que interpreta la normativa sobre transport i amollades, que conclou que es 

requereix d’un certificat veterinari oficial, així com autorització dels mitjans de 

transport i comboiers. 

 Així mateix, el president informa que la Federació posarà a disposició de les 

 agrupacions de les diferents illes, el misser en cas de contingències. 

 També s'acorda que es participarà en el Campionat d'Europa i del  Món per a 

 joves i absolut que se celebrarà a Mira (Portugal). Els joves són entre  14 i 25 

 anys, i es farà la proposta a tots els candidats, en cas d'haver-hi més 

 interessats que places es farà un sorteig. Té un cost de 30 euros per colom, que 

 abonarà la Federació. Pel campionat absolut, s'anirà proposant als primers 

 classificats del Campionat regional, fins a cobrir places. Té un cost de 30 euros, 

 dels que la Federació bonificarà el 50%. 

 

 

 Sense haver-hi més temes a tractar, es tanca la sessió a les 13:30 hores.  

 

 

José Antonio Torrens Fiol      Miquel Àngel Veny Mestre 

 

 

 

President   Secretari 
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