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Acta d’Assemblea General Ordinària 

Data: 16 de maig del 2019 

Hora: 19:30h 

Lloc: Consell Català de l’Esport , sala d’actes. C/ Sant Mateu, 27-37, 08950 

Esplugues de Llobregat. 

 

Assistents 

Hèctor Rodríguez Pascual President 

Carles Suñé Ruiz                     Tresorer 

Aniol Carreras  Vocal 

Juan Luis Morales Gómez     President Club de Vol Alt Urgell 

Carles Aymat Simo               President Club Grup Velers Ikarus 

Armand Rubiella                   President Club Paramotor Barcelona 

Jose Luis Cortijos                President Club Esportiu SpainRocketry 

Gabriel Navarrete                President Club Zenith Vol Lliure 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Informe del President. 

3. Nomenament per l’Assemblea de dos interventors per l’aprovació de l’acta 

d’acord amb l’article 66 del Decret 58/2010, de les Entitats Esportives de 

Catalunya i 62 dels nostres estatuts. 

4. Aprovació de la liquidació de l’exercici econòmic 2018, amb el tancament 

de balanç i el compte de resultats. 

5. Aprovació de la memòria de les activitats del 2018. 

6. Aprovació dels nous reglaments de les disciplines. 

7. Aprovació de quotes per serveis de la Federació. 

8. Torn de paraules. 
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1. Aprovació de l’acta anterior 

S’aprova l’acta de l’assemblea anterior amb l’abstenció del Sr. Juan Luis 

Morales i el Sr. Carles Aymat. 

El President dona torn de paraula a les dues persones que s’han abstingut en 

la votació per si volen exposar els motius de la seva abstenció. El Sr. Juan Luis 

Morales fa saber que són diversos els motius: simplificació dels comptes 

comptables, no aprovació de la quota anual de clubs, al balanç del 2016 hi ha 

partides que no es reflecteixen, moció de censura al president de la RFAE 

sense coneixement cap als presidents dels clubs, aprovació de convocatòries 

d’exàmens, no confiança cap a la Federació i desconeixement del que es va 

explicar en l’assemblea anterior. 

 

2. Informe del President 

El President, el Sr. Hèctor Rodríguez, exposa que hi ha hagut una evolució en 

el nombre de llicències, amb un petit increment en número aquest any fet 

que demostra l’augment de confiança per part dels esportistes i dels clubs cap 

a Federació. 

El President dona el torn de paraula al Sr. Juan Luis Morales el qual pregunta 

per què en el 2016 els ingressos de les llicències no eren tant elevats si el 

nombre d’aquestes era superior a les que hi ha actualment. El President 

respon que aquesta diferència es dona per l’import de les llicències, no per la 

quantitat. 

El President presenta els 4 projectes que, principalment, s’estan 

desenvolupant: plans formatius, reconeixement de les escoles oficials, 

titulacions i exàmens. Posa l’exemple de les disciplines de túnel del vent i de 

paramotor com a referències. 

A continuació, demana difusió de l’existència de les xarxes socials de la 

Federació entre tots els federats i clubs ja que és un mitjà de comunicació 

eficaç i a través del qual la Federació informa de notícies rellevants com ara 

notícies referents a aeroports i als espais aeris. 

El President explica la situació de la Federació Aèria Catalana en relació a la 

RFAE i el CSD. Exposa que degut al suposat incompliment de 6 federacions 

autonòmiques (entre elles la FAC), la RFAE va expulsar-les. Aquestes 

federacions en qüestió van interposar un recurs al·legant que hi havia una 

completa indefensió en aquesta expulsió. La resolució del CSD va ser 

favorable a les federacions autonòmiques i, per tant, la Federació Aèria 
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Catalana forma part de la RFAE novament. S’informa que aquest dissabte hi 

ha Assemblea General de la RFAE on es votarà la desintegració o no de les 

federacions autonòmiques. 

 

3. Nomenament per l’Assemblea de dos interventors per l’aprovació de 

l’acta d’acord amb l’article 66 del Decret 58/2010, de les Entitats Esportives 

de Catalunya i 62 dels nostres estatuts 

S’anomenen com a interventors per a l’aprovació de l’acta el Sr. Juan Luis 

Morales i el Sr. Gabriel Navarrete. 

 

4. Aprovació de la liquidació de l’exercici econòmic 2018, amb el tancament 

de balanç i el compte de resultats. 

El Sr. Juan Luis Morales manifesta que no disposa de tota la documentació i 

detalls que li agradaria tenir per poder fer una valoració acurada del balanç 

d’explotació i del compte de resultats. El President respon que per properes 

Assemblees, aquells que ho desitgin, 15 dies abans podran demanar aquella 

informació que consideren que els manca i la Federació els hi farà arribar. 

El President mostra les xifres econòmiques, indicant que la Federació tanca, 

un any més, en positiu. La xifra (2.325€) tot i ser positiva no és molt elevada ja 

que va haver una despesa important de 26.000€ en concepte d’indemnització 

de la Sra. Montserrat, antiga treballadora. Malgrat aquest cop dur, el 

President fa saber que la Federació es troba sanejada econòmicament, i que 

els guanys que obtindrem d’ara en endavant s’invertiran en l’organització 

d’activitats. 

Es mostra el balanç simplificat, el balanç de pèrdues i guanys, així com també 

la liquidació del pressupost. El President fa saber que s’han passat de 2 a 3 

treballadores, però que, alhora, hi ha més ingressos. 

El President explica que per dur el dia a dia de la comptabilitat fem ús d’un 

programa de la UFEC. A continuació, explica que tot i que el volum d’ingressos 

i despeses que presenta la Federació no obliga a presentar els comptes a una 

auditoria, la Junta creu oportú invertir diners en fer-ho i així tenir garanties 

que els procediments que se segueixen són correctes i que no hi ha cap error. 

S’inicia la votació de l’exercici econòmic del 2018 el qual queda aprovat amb 2 

vots en contra del Sr. Juan Luis Morales i en Sr. Carles Aymat. 
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A continuació, es procedeix a la votació de la liquidació del pressupost la qual 

queda aprovada queda aprovada amb 2 vots en contra del Sr. Juan Luis 

Morales i en Sr. Carles Aymat. 

El President dona el torn de paraula a les dues persones que han votat en 

contra per a que exposin els seus motius si així ho desitgen. El Sr. Juan Luis 

Morales exposa que ha votat en contra degut a que, a l’auditoria, al balanç de 

l’any 2016, l’assentament 466 no hi apareix. A més, el resultat d’aquest any 

està en negatiu quan no ho és. 

El President respon que l’auditor demana a la Federació tota la documentació 

i és ell mateix qui refà els compte per comprovar que tot és correcte. Pel que 

fa al signe negatiu, el President, esmenta que és un argot de l’auditor i que, en 

cap cas, fa referència al concepte de “pèrdues” tal i com es podria interpretar. 

Per altra banda, el Sr. Carles Aymat no exposa cap argument pel qual ha votat 

en contra. 

 

5. Aprovació de la memòria de les activitats del 2018 

Es procedeix a l’aprovació de la Memòria, al qual queda aprovada amb 2 

abstencions del Sr. Juan Luis Morales i en Sr. Carles Aymat. El Sr. Juan Luis 

Morales fa saber que la Lliga Catalana de Parapent no consta en la Memòria. 

El Sr. Carles Aymat no exposa cap argument i pregunta si aquesta es troba 

penjada a la pàgina web de la Federació. 

El President respon que es mirarà i, si no ho està, es penjarà. També fa saber 

que tant la Memòria com la resta de documents que estan sotmesos a votació 

en la present Assemblea es van fer arribar per correu electrònic en el seu 

moment. 

 

6. Aprovació dels nous reglaments de les disciplines 

El President fa saber que encara no hi ha cap reglament finalitzat i que, per 

tant, aquest punt de l’ordre del dia queda en orfe. 

 

7. Aprovació de quotes per serveis de la Federació 

El President exposa que en comparació a les altres federacions encara no 

estem a preu de mercat, però que la regularització ha d’estar fonamentada i 



 

 
 

www.federacioaeria.cat 

Rbla. De Guipúscoa 23, 5 C 

08018 Barcelona 

info@federacioaeria.cat 

934 575 328 

corresposta amb els serveis que la Federació ofereix alhora que ha de ser 

progressiva. 

El Sr Juan Luis Morales fa saber que ha pagat la quota del seu club sense estar 

aprovada per assemblea i pregunta també per l’aprovació dels preus de les 

llicències. El President exposa que aquesta quota, així com també pels preus 

de les llicències dels federats es va aprovar a l’assemblea extraordinària de 

l’any passat. 

Es procedeix a la votació de les quotes per serveis de la Federació les quals 

queden aprovades amb 2 vots en contra del Sr. Juan Luis Morales i en Sr. 

Carles Aymat.  

El Sr. Juan Luis fa saber que el seu motiu del vot en contra és per la quota 

club. El Sr. Carles Aymat pregunta quina diferència hi ha entre l’assemblea 

ordinària i l’extraordinària i què es vota en cada cas. El President respon que 

històricament es feia una única Assemblea la qual era al juny per aprovar les 

quotes federatives, però que ara se’n fan dues: una al maig per aprovar els 

temes que es considerin oportuns (Ordinària) i una abans d’acabar l’any 

(Extraordinària) per aprovar, sobretot, les quotes de les llicències federatives 

abans de començar a expedir-les. 

 

8. Torn de paraules 

El Sr. Juan Luis manifesta que s’hauria de desvincular el concepte “escola” i el 

concepte “club” ja que a dia d’avui els clubs són, alhora, escoles i aquest fet fa 

que se solapin interessos. Demana que les escoles mai puguin estar dins de les 

escoles dels clubs ja que són entitats amb ànim de lucre. Exposa que no hi ha 

cap llei, que és una qüestió d’ètica i que, si cal, ho portarà al Consell Català de 

l’Esport per a que es dugui a terme. 

També fa saber que a la nota 7 del balanç la partida del lloguer de la Seu 

d’Urgell no està reflectida. El President comenta que aquesta partida no hi és 

ja que, actualment, no es paga aquest lloguer i que, per tant, no ha 

d’aparèixer. 

El Sr. Juan Luis llegeix el punt 7. El Sr. Aniol Carreras intervé al·legant que el Sr. 

Juan Luis està fent referència a la comptabilitat del 2017 i no del 2018. 

El Sr. Juan Luis comenta que els motius de l’acomiadament de la Sra. 

Montserrat no s’han explicat mai i que va ser un acomiadament improcedent. 

El President respon que els motius s’han explicat diverses vegades en les 
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reunions de clubs i a l’anterior Assemblea, i que l’acomiadament va ser 

objectiu recorrent a la demanada interposada i arribant a un acord.  

El Sr. Carles Aymat sol·licita que es busqui a quina Assemblea es van exposar 

el motius d’acomiadament de la Sra. Montserrat. 

El Sr. Juan Luis pregunta per què abans hi apareguin totes les dades dels club 

a la pàgina web de la Federació i ara no hi són. El President respon que les 

dades s’exporten directament de l’aplicatiu Play Off, plataforma on els clubs 

han de complimentar la informació del mateix. 

El Sr. Juan Luis fa saber que la federació ja tenia totes les dades dels Clubs, 

que va fer entrar de nou les dades de nou al programa Play Off i no hi son. 

El Sr. Juan Luis canvia de tema i fa la reflexió que per què hi ha algunes 

llicències es paguen on-line i d’altres mitjançant una transferència. Fa saber 

que això li sembla sospitós i també reclama que ara els clubs han de fer la 

feina que feia abans la Federació (play off, llicències, etc). 

El Sr. Carles Aymat intervé exposant que les anteriors assembles no es troben 

disponibles a la pagina web de la Federació. A continuació, comenta que les 

llicències esportives d’aeromodelisme són el doble de cares que les altres 

comunitats autònomes i exigeix que la Federació Aèria Catalana hauria 

d’obligar a que tots els seus federats paguin la llicència espanyola. 

El President respon que no es pot obligar als federats que paguin la llicència 

espanyola ja que no hi ha cap llei que així ho determini. El Sr. Carles Aymat 

comenta que és una interpretació de la llei i el Sr. Hèctor Rodríguez, insisteix 

en que no es pot obligar a expedir una llicència RFAE a algú que no la vol ni la 

demana. 

En aquest punt, el President informa que la Federació Aèria Catalana ha 

impugnat el preu actual al CSD. El Sr. Carles Aymat pregunta novament per 

què les llicències d’aeromodelisme tenen un preu més elevat que la resta de 

Comunitats Autònomes. El President exposa que les companyies tenen 

diferents preus a cada autonomia. El Sr. Carles posa com a exemple el cas 

d’Alemanya ja que ofereixen més cobertura a un preu menor. El President li fa 

saber que les pòlisses tenen acords diferents a cada país en funció de la 

legislació, i que també influeix molt la sinistralitat la qual depèn únicament 

dels accidents dels esportistes. 

El Sr. Juan Luis intervé exposant que cal una millor gestió del tema de les 

assegurances i que no coneix als membres de la Junta Directiva. El President 

fa saber que estan a la pàgina web i que van venir a l’última assemblea. 
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El Sr. Juan Luis diu que segons normativa de la Generalitat en cas d’accident 

greu es truca al 112, en la pagina web de la Federació diu que s’ha de trucar a 

la companya. Que el tràmit que ara ha de fer el accidentat o altres persones, 

abans ho feia la Montse. Que la sinistralitat de la Federació, no te comparació 

amb altres federacions i s’exposa com exemple l’activitat de Senderisme i ja 

es va publicar a les xarxes social, tal com demana el Sr. Rodríguez la 

estadística elaborada pels Mossos de l’any 2017 sobre la sinistralitat per 

activitats i publicada en la revista VERTEX l’any 2018. El Sr. Juan Luis va quedar 

que li faria arribar personalment al Sr. Rodríguez.  

El Sr. Juan Luis  diu que la política de la Junta de la Federació és fosca, un cas 

és el motiu d’expulsió de la Federació de la RFAE, ni es va consultar la Moció 

de Censura que va fer la Federació contra RFAE, ni en el cas actual que no 

tenim constància de que estem integrats a la RFAE. El Sr. Rodríguez va dir que 

havien impugnat, però lògicament fins que no surti la resolució no se sap en 

quina situació ens trobem. 

El Sr. Carles Aymat demana que a la pàgina web de la Federació es publiquin 

les últimes assemblees i els acords de la Junta Directiva. 

En aquest punt el Sr. Aniol fa saber que a la pàgina web es pot trobar un llistat 

de tots els membres de la Junta i el seu correu de contacte per si desitgen 

contactar amb ells. 

El Sr. Carles Aymat comenta que hi ha pocs membres de la Junta a 

l’assemblea. 

A les 20.55h es dona per finalitzada l’assemblea. 

 

 

 

Sr. Hèctor Rodríguez Pascual                        

President 

 

 

 

Sr. Juan Luis Morales Gómez  Sr. Gabriel Navarrete Gonzalez 

President Club de Vol Alt Urgell  President Club Zenith Vol Lliure 


