Barcelona, 19 de juny de 2019
Resum dels acords de la reunió de l’Assemblea General de la Federació Catalana de Natació celebrada el
18 de juny a sala Pierre de Coubertin del Museu Melcior Colet de Barcelona.
Va començar, en segona convocatòria, a les 18:30 hores i va tenir una duració de dues hores i quart, en
el decurs de la mateixa es varen aprovar per unanimitat:
Designar als Srs. Francisco Carmona (president UE Horta) i Pere Padró (president CN Montjuïc)
com interventors per aprovar-ne l'Acta.
Ratificar la composició i distribució de càrrecs de la Junta Directiva de la FCN.
La memòria del pla d'actuació de la FCN de l’exercici 2018.
La memòria econòmica, l’estat de comptes i la liquidació dels pressupostos generals de l’exercici
econòmic de l’any 2018, amb un total 5.788.589,94€ d’ingressos i de 5.785.015,75€, de
despeses, el que ha donat un resultat positiu de 3.574,19€.
El pressupost per l’exercici econòmic 2019 per un import total de 5.268.223,00€
La normativa econòmica per l’exercici econòmic 2019 que la podeu trobar en el següent enllaç:

https://www.aquatics.cat/federacio/normatives
Designar a l’empresa AUREN per realitzar l’auditoria dels comptes anuals de la FCN
corresponents a l’exercici econòmic 2019.
El pla d'actuació i el calendari de competicions de Catalunya per a la temporada 2019 / 2020.
La modificació del Reglament de llicències en els següents articles:
ARTICLE 8.
- Suprimir la llicència d’1 dia d’AA OO
- Augmentar el període de validesa de la llicència temporal de travessies, entre el dia 1 de
maig i el dia 30 de setembre.
- La llicència anual és l’única que habilita per participar en Campionats, copes i lligues de
Catalunya
ARTICLE 19.
- Especificar en la modalitat de llicència ESPORTISTA MÀSTER.
La modificació dels Estatuts de la FCN
El text refós el podeu trobar al següent enllaç:

https://www.aquatics.cat/federacio/estatuts

