Acta de l'Assemblea Ordinària i Extraordinària de 21 d'octubre de 2020

“A Barcelona, en el domicili social, carrer Tuset, núm. 32, 8è, de Barcelona, sent les divuit hora trenta
minuts del dia 21 d'octubre de 2020, es reuneix en segona convocatòria l'Assemblea General Ordinària i
Extraordinària de la FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF (“FCGolf”).
D'acord amb el que es disposa en els arts. 5.1, 8.2 i 20.1 dels Estatuts, es fa constar que són presents 34
membres afiliats de ple dret, amb dret a vot, que amb el Sr. President representen el 48,39% dels
membres amb dret a vot de l'Assemblea; i 5 membres afiliats, sense dret a vot. S'acompanya a la presenta
acta, com a annex 1, llista d'assistents a la present Assemblea, que és signada pel President i Secretari.
Assisteixen a l'Assemblea les següents persones:
Sr. Ramón Nogué i Audinis
Sr. Alejandro Andreu Torrado
Sr. Luis Miguel Guerrero Gilabert
Sr. Alfonso Vilá Recolons
Sra. Soledad Desvalls Leonori
Sr. Josep María Llobet Barbany
Sr. Juan Camprubí Potau
Sr. Guillermo Arola Díaz
Sra. Carlota Sabaté Alturo
Sr. José María Font Torent
Sr. Josep Ramón Gabás Queralt
Sr. Luis Parera Sanglás
Sr. Francisco Monrabal Gai
Sr. Pablo Fisas Aixelà
Sr. Alfonso García Alonso
Sr. Juan Manuel Dalmau de Ventós
Sr. Francisco Schröder Quijano
Sr. José Miguel Torres Moliner
Sr. Joaquim Arnaus Clusella
Sr. Josep María Gassó Vilafranca
Sr. Pablo Amat Parell President
Sr. Santiago Rosell Martínez
Sr. Pedro Fontana
Sr. Santiago Sans
Sr. Antonio Rodríguez Navarro
Sr. Carlos Iribarren President
Sr. Xavier Susán Mir
Sr. Robert Serentill Utgés
Sr. Josep Cairó Llaudet
Sra. Olga Murias
Sr. Jordi Casoliva
Sr. Miquel Solanes

President FCGolf
Vicepresident FCGolf i President RCG Cerdanya
Secretari FCGolf
Tresorer FCG
Vocal FCGolf
Vocal FCGolf
Vocal FCGolf i President CG Llavaneres
Vocal FCGolf i President CG Costa Brava
Vocal FCGolf i Presidenta CG Vallromanes
Vocal FCGolf
Vocal FCGolf i President CG Raimat
Vocal FCGolf
Vocal FCGolf
Vocal FCGolf
Vocal FCGolf
Vocal FCGolf i President CG d’Aro
Vocal FCGolf i President RCG El Prat
Vocal FCGolf i President CG Sant Cugat
Vocal FCGolf i President CG Montbrú-Moià
President CG Terramar
CG Camprodón
President CG Barcelona
Vicepresident G Empordà
President Escola Golf Hàndicap 1
Director Aravell Golf
CG Matadepera
Delegat FCGolf província Barcelona
Delegat FCGolf provincial Lleida
Convidat
Convidada (CG Lumine)
President Associació Catalana Periodistes
President CG Ribagorça

Sr. Joan Plandolit
Sr. Ramón Martí
Sr. Juan Romeu
Sr. Roger Ferrete
Sra. Luz Ortega

President Associació Personal La Caixa
Consell Consultiu
Director Esportiu FCGolf
Director Financer FCGolf
Directora Màrqueting i Comunicació

Els assistents estan connectats per videoconferència, a través de la plataforma ZOOM, ID reunió 853 6674
0415, codi d'accés 658432, d'acord amb el que es preveu per l'art. 312-5.2 del Codi Civil de Catalunya.
Actuen de President i Secretari els que respectivament ho són de la pròpia Junta Directiva, Sr. Ramón
Nogué i Audinis i Sr. Luis Miguel Guerrero Gilabert.
El Secretari Sr. Guerrero dona compte que la convocatòria de l'Assemblea ha estat realitzada pel President
de la FCGolf, d'acord amb el que es preveu per l'art. 18 dels Estatuts; i que així mateix s'ha donat
compliment als termes, publicitat i antelació prevista per l'art. 18.2, 18.3 i 18.4 dels Estatuts. La
convocatòria s'ha publicat en el mitjançant anunci en el diari l’Esportiu, el dia 18 de setembre de 2020, i
en la pàgina web de la FCGolf.
El Secretari informa a l'Assemblea que la sessió està sent gravada per la plataforma telemàtica ZOOM,
indicant les següents instruccions: (i) les persones que es connectin hauran d'identificar-se degudament;
(ii) en cas que algú es connecti, però no s'identifiqui, no se li donarà accés a la reunió; (iii) a mesura que
es vagin incorporant els assembleistes, una vegada iniciada la sessió, s'anirà comunicant en el xat la seva
incorporació; (iv) tots els assistents hauran d'estar en estat mute; (v) al final de l'exposició de cadascun
dels punts de l'ordre del dia, es donarà pas a tots els assembleistes que desitgin intervenir, utilitzant la
icona de “aixecar la mà”, escrivint la pregunta en el xat o aixecant la mà de manera visible en la pantalla;
i (vi) al final de l'exposició de cadascun dels punts de l'ordre del dia que requereixi votació de l'Assemblea,
es donarà pas i veu als assembleistes amb dret a vot i es procedirà a la votació en qualsevol de les formes
possibles.
El Secretari declara que han quedat garantits els drets d'informació i de vot, així com la constància de la
recepció del vot i l'autenticitat d'aquest; pel que declara legalment constituïda l'Assemblea, en segona
convocatòria, i així mateix procedeix a donar lectura de l'Ordre del dia de l'Assemblea General Ordinària
i Extraordinària, que és el següent:
Ordre del dia de l'Assemblea General Ordinària
1.
2.
3.
4.
5.

Informe del President
Aprovació de la memòria, liquidació del pressupost, balanç i compte de resultats de l'exercici 2019
Aprovació del pressupost de l'exercici 2020
Reelecció, o en el seu cas, nomenament d'auditor dels Comptes Anuals de l'exercici 2020
Aprovació del pla general d'actuació anual, els programes i les activitats esportives i els seus
objectius
6. Informe de l'Àrea Esportiva
7. Informe de l'Àrea Institucional (comunicació i màrqueting)
8. Precs i presumptes

Ordre del dia de l'Assemblea General Extraordinària
9. Ratificació de l'import de la quota federativa 2020
10. Nomenament o ratificació de càrrecs de nous membres de la Junta Directiva
Sense més preàmbuls, s'inicia l'Assemblea General Ordinària de la FCGolf, i el Sr. Secretari dona la paraula
al President Sr. Nogué, qui dona la benvinguda i agraeix l'assistència als membres afiliats de ple dret,
membres de la Junta Directiva, Delegats Provincials i altres assistents convidats.
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
PRIMER.- Informe del President
El President Sr. Nogué informa que s'ha retardat la celebració de l'Assemblea d'aprovació dels Comptes
Anuals de 2019, a conseqüència de la pandèmia causada pel Covid-19.
Quant a l'afectació de la pandèmia a l'esport del golf, fa constar que la FCGolf ha tingut en tot moment el
suport de la Secretària General de l’Esport (“SGE”) i Unió de Federacions Esportives de Catalunya
(“UFEC”), si bé no sempre les decisions adoptades pels organismes competents han estat encertades.
L'esport del golf és segur, saludable i disposa dels protocols i procediment de control i higiene adequats,
als quals s'han adaptat amb molt bona nota tots els clubs i camps de golf de Catalunya. L'esforç dels clubs
i camps de golf ha estat molt important i així ha estat reconegut per la SGE i la UFEC.
Igualment, dona compte del recent informe realitzat per l'Institut d'Empresa, per encàrrec de l'Associació
Espanyola de Camps de golf (“AECG”), amb la col·laboració de la Real Federació Espanyola de Golf
(“RFEGolf”) i la FCGolf, referent a l'esport del golf com a catalitzador de l'activitat econòmica a Espanya.
L'informe constitueix una eina de treball essencial per a tot el sector del golf i analitza: (i) l'impacte i
embranzida que té en el sector turístic, (ii) la facturació del golf a Espanya, (iii) la generació d'ocupació de
qualitat, (iv) que actua com a catalitzador de la inversió immobiliària, (v) la sostenibilitat i respecte del
medi ambient i (vi) que el golf és una activitat saludable i segura enfront del Covid-19.
El Sr. Nogué dona la paraula en aquest moment al Sr. Parera, Vicepresident de la AECG, afegint a les
paraules del Sr. President que sol·licitarà les xifres i informació referent a Catalunya, i així mateix, que és
necessari treballar en la part esportiva i les mesures i accions concretar a realitzar per a activar, ajudar i
promoure el golf a Catalunya.
SEGON.- Aprovació de la memòria, liquidació del pressupost, balanç i compte de resultats de l'exercici
2019
Pren la paraula el Sr. Alfonso Vilá, Tresorer de la FCGolf, qui realitza una exposició relativa a la liquidació
del pressupost de 2019, que presenta un superàvit de 280 milers d'euros, enfront del pressupost de 183
milers d'euros (diferència positiva de 97 milers d'euros). S'acompanya annex 2, de liquidació de
pressupost 2019.

Quant als ingressos de 2019, han estat de 1.945 milers d'euros, enfront del pressupost de 1.975 milers
d'euros (diferència negativa de 30 milers d'euros). S'acompanya annex 3, quadre resum d'ingressos per
conceptes.
En quan a les despeses de 2019, han estat de 1.666 milers d'euros, enfront del pressupost de 1.742 milers
d'euros (diferència positiva de 76 milers d'euros). La reducció de despeses s'ha produït en totes les àrees
(gestió i administració, comunicació i màrqueting i esportiva). S'acompanya annex 4, quadre resum de
despeses per àrees de gestió.
Respecte del balanç de 2019, el Patrimoni net ascendeix a -720 milers d'euros (-999 milers d'euros en
2018). El passiu s'ha reduït en 294 milers d'euros. S'acompanya annex 5, quadre d'anàlisi del balanç.
Respecte a les llicències, el Sr. Vilá informa els presents de l'evolució haguda l'any, havent-se tancat 2019
amb 28.137 llicències a Catalunya (28.426 llicències a 31.12.2018), que representen el 10,38% del total
de llicències a Espanya. En el conjunt d'Espanya, les llicències a 3.12.2019 han estat de 271.170 (272.084
llicències a 31.12.2018).
El Sr. Vilá presenta un quadre-resum referent a la composició de federats a 31.12.2019, corresponent
14.210 a federats per Clubs i camps de golf (el 50,50% del total) i 13.927 a federats independents sense
camp (el 49,50% del total); i un segon quadre segmentat per categories, concentrant-se el 59,14% de
llicències de federats majors de 50 anys. S'acompanya annex 6, quadre de composició de federats; i annex
7, quadre de composició de federats per categories.
Intervé en aquest acte el Sr. José María Gassó, que entén que els federats deurien majoritàriament
pertànyer a clubs i camps de golf; no obstant això, la realitat a Catalunya és diferent i el percentatge de
jugadors federats independents és molt alt, tal com s'ha exposat anteriorment.
Votació. El Secretari Sr. Guerrer sotmet a votació el segon punt de l'ordre del dia, que és aprovat per
unanimitat per l'Assemblea.
TERCER.- Aprovació del pressupost de l'exercici 2020
El Sr. Vilá presenta el Pressupost 2020, que assumeix 28.000 llicències. Preveu uns ingressos de 1.980
milers d'euros, despeses operatives de 1.754 milers d'euros, despeses financeres de 7 milers d'euros,
amortitzacions de 45 milers d'euros, cash flow de 175 milers d'euros i superàvit de l'exercici 175 milers
d'euros. És un pressupost equilibrat, que millora la inversió en l'àrea esportiva, la qual cosa es considera
necessari per a poder desenvolupar els programes esportius, competicions, tornejos, tecnificació i foment
del golf a Catalunya. S'acompanya annex 8, pressupost 2020.
Finalment, el Sr. Vilá dona compte de l'impacte del Covid-19 en l'exercici 2020, indicant que: (i) hi haurà
una pèrdua aproximada de 500 llicències en 2020; (ii) es produirà un impacte negatiu per al golf català i
els clubs i entitats esportives de Catalunya; (iii) es generarà un estalvi considerable en la FCGolf per causa
del confinament, que produirà un cash flow entre 400 i 425 milers d'euros; (iv) es preveu aprovar una
campanya de promoció del golf a Catalunya en 2020, que s'executarà en 2021; i (v) no s'ha estimat
necessari, ni convenient, realitzar un ERTO al personal de la FCGolf.

Votació. El Secretari Sr. Guerrer sotmet a votació el tercer punt de l'ordre del dia, que és aprovat per
unanimitat per l'Assemblea.
QUART.- Reelecció, o en el seu cas, nomenament d'auditor dels comptes anuals de l'exercici 2020
La Junta Directiva proposa la reelecció i nomenament d'auditor de Comptes Anuals de l'exercici 2020, a la
societat UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL, Roac núm. S2213, facultant al President Sr. Nogué i al Tresorer Sr.
Vilá, perquè qualsevol d'ells individualment puguin signar i atorgar el contracte i documents
corresponents, fixant la retribució de l'auditor.
Votació. El Secretari Sr. Guerrero sotmet a votació el quart punt de l'ordre del dia, que és aprovat per
unanimitat per l'Assemblea.
CINQUÈ.- Aprovació del pla general d'actuació anual, els programes i les activitats esportives i els seus
objectius
El Vicepresident Sr. Andreu i el Director Esportiu Sr. Romeu, informen del Pla General d'Actuació Esportiva
2020 (ampliació de l'equip tècnic del programa Eagle, cinc nous tornejos de sènior subvencionables, i nou
match amistós sènior). S'acompanya annex 9.
Votació. El Secretari Sr. Guerrer sotmet a votació el cinquè punt de l'ordre del dia, que és aprovat per
unanimitat per l'Assemblea.
SISÈ.- Informe de l'Àrea Esportiva
Prenen la paraula de nou el Vicepresident Sr. Andreu i el Director Esportiu Sr. Romeu, que expliquen: (i)
les novetats de 2020 (ampliació de proves susceptibles de correspondències, sistema mundial de
hàndicap; (ii) les proves i competicions realitzades en 2020 (àrea lúdic social, equips oficials de competició,
competicions i grand prix), i proves suspeses i anul·lades; (iii) modificacions i suspensió parcial del
programa Eagle 2020 i centres de tecnificació en les quatre províncies catalanes pel Covid-19; (iv) el golf
adaptat; (v) la suspensió temporal dels expedients de disciplina esportiva; (vi) el nombre de dies i proves
arbitrades de la FCGolf, així com els dies d'arbitratge de proves anul·lades; i finalment, (vii) els resultats
esportius destacats de 2019 d'amateurs individuals, amateurs per equips i professionals.
S'acompanya annex 10 referent a l'àrea esportiva 2019.
SETÈ.- Informe de l'Àrea Institucional (comunicació i màrqueting)
La Sra. Luz Ortega pren la paraula i informa del contingut de la seva presentació, dividida en els punts que
a continuació es relacionen:
a) Sponsors & Partners oficials. En 2019 es va aconseguir fidelizar i incrementar el nombre de
marques i empreses patrocinadores i col·laboradors en els esdeveniments i activitat esportiva de la
FCGolf. En 2019, els sponsors han estat Finques Bourgeois, Adidas i Taylor Made; els partners, La
Roca Village, Coca-Cola, Wunder Training, Aneto Natural, Dilmah, Golf Estudi Barcelona i Nacex; i
els col·laboradors, Best Tours, Ibèria, Hotel Augusta Vallés i Hotel Hesperia Tower. En 2020, s'ha
obtingut un nou patrocinador, Burüdry; i un nou col·laborador, Bureau Veritas.

b) Canals i eines de comunicació oficials. En 2019, s'han realitzat 4.500 exemplars en paper del
Calendari de Competicions Oficial 2019, així com versió digital, que s'ha distribuït de manera
gratuïta. Quant a la Revista de la RFEGolf, edició Catalunya, la FCGolf ha disposat de 16 pàgines de
contingut en la revista trimestral, amb una tirada de 3.500 exemplars. En 2020, s’han distribuit
manera gratuïta 2.000 exemplars del Directori de la FCGolf.
c) Xarxes socials. En 2019 la FCGolf ha incrementat els seguidors de les xarxes socials, en les quals
té: 2.296 seguidors en Facebook, 1.549 seguidors en Instagram i 2.117 seguidors en Twitter.
d) Pàgina Web. En 2019 s'han incorporat nous serveis i utilitats, com ara: consulta de hàndicap,
inscripcions i pagament en línia, sortejos mensuals, borsa de treball i secció de promocions de clubs
i camps de golf de Catalunya. Els usuaris registrats en 2020 són 2.200. S’informa de l'increment
produït en el nombre d'usuaris i usuaris nous.
e) Newsletter Digital. En 2019 s'han realitzat més de 12.000 registres i un total de 17 enviaments.
La periodicitat d'enviaments ha passat a ser en molts dels mesos quinzenal.
f) Reportatges. En 2019 s'han produït 24 reportatges federatius (De Tee a Green TV) i en 2020 s'ha
formalitzat un acord amb una nova productora.
g) Covid-19. Durant l'aturada de l'activitat esportiva causada pel Covid-19 en 2020, ha continuat en
actiu el servei de comunicació a través dels canals i eines de comunicació de la FCGolf, atenció a
federats i a clubs i camps de golf.
En el període de 10 de març a 24 de juny de 2020, s'han generat i publicat: 131 notícies en la web
de la FCGolf, creació d'una nova secció Covid-19, 85 vídeos, 11 Newsletter, 10 comunicats oficials,
16 notes informatives als clubs i camps de golf, 294 publicacions en xarxes socials i 1 vídeo de la
FCGolf.
h) Nit del Golf 2019. Es va celebrar l'11 de desembre de 2019 a l'Hotel Hesperia Tower. L'edició de
2019 va reunir més de 300 persones, entre jugadors, premiats, patrocinadors i col·laboradors,
autoritats, representants de clubs i camps federats, etc. La vetllada va ser conduïda i amenitzada
per l'actor català Jordi Ríos, jugador de golf i ambaixador del programa “Golf als Escoles”. La Nit del
Golf 2020 ha estat suspesa.
i) Golf als Escoles. En el curs 2018/2019 hi ha hagut 6.316 participants i un total de 70 escoles. Es
va celebrar en el CG Camprodon el V Torneig Golf als Escoles 2019, amb la participació de 8 centres
escolars, servint aquesta competició per a seleccionar els nostres representants per a la Final
Nacional de Golf en els Col·legis, que es va celebrar en el Centre Nacional de Madrid, quedant
subcampió nacional un dels equips del col·legi Montcau La Mola (El Vallès). El VI Torneig Golf als
Escoles 2020 ha estat suspès.
Durant el curs acadèmic 2018/2019, es va destinar un total de 14.840€ de subvencions d'activitats
a favor dels clubs i camps de golf adherits al programa, referents a baptismes de golf, visites al
centre escolar, cursos d'iniciació d'alumnes, pares i professors i presentació d'equips a la competició
autonòmica i nacional.

j) Campanya de promoció del golf a Catalunya. En 2019 la FCGolf va crear una Comissió de
Promoció, la qual va presentar un document de propostes i iniciatives. A continuació, la FCGolf va
realitzar un procés d'anàlisi interna, presentant a la Junta Directiva les consideracions i reflexions
de la FCGolf al document de la Comissió de Promoció.
La FCGolf està realitzant un estudi i inici de definició d'una campanya de promoció del golf a
Catalunya en la qual el pilar fonamental serà la iniciació en el golf per a obtenir nous jugadors.
S'acompanya annex 11 referent a l'àrea institucional de comunicació i màrqueting de 2019.
Intervé a continuació el Vicepresident esportiu Sr. Alejandro Andreu, per a explicar la importància de la
campanya de promoció del golf 2020-2021, que té com a objectiu principal generar nous jugadors, quants
més millor. La campanya portarà associada l'oferiment d'un producte, centrat en un paquet d'iniciació i
ensenyament a nens, joves i adults, amb una metodologia actualitzada i moderna, a impartir per part dels
tècnics de la FCGolf i dels clubs i camps de golf, en el moment en què existeixi mobilitat general sense
limitacions. La campanya té que ser atractiva per als joves. En la mesura que la FCGolf no disposa
d'instal·lacions pròpies per a l'entrenament i ensenyament, és bàsica l'ajuda i implicació dels clubs i camps
de golf.
La campanya es realitzarà per TV i xarxes socials de forma geolocalitzada, oferint a les persones que
vulguin iniciar-se en el golf les instal·lacions de clubs i camps de golf de proximitat, a l'efecte de la qual és
imprescindible la implicació i participació d'aquests. El Sr. Andreu entén que ha de millorar i canviar-se la
metodologia d'iniciació, treball i ensenyament del golf, perquè es tracta d'un esport difícil, amb un grau
important de desinterès i abandonament
La FCGolf ha creat un grup tècnic de treball per a dissenyar el producte d'iniciació i ensenyament, format
per professionals del golf, tècnics i gerents de clubs i camps de golf. En les pròximes setmanes s'iniciaran
els treballs, els resultats dels quals que seran presentats a la Comissió de Promoció de la FCGolf per a la
seva discussió, i en el seu cas aprovació per part de la Junta Directiva.
Intervé el Sr. Josep Ramón Gabas, President del CG Raimat, per a explicar que el club ha posat en marxa
un programa d'iniciació del golf, i insisteix que cal enfocar-se en la iniciació, ensenyament i pràctica del
golf, a través de cursos d'iniciació a un cost raonable per a nens, joves i adults.
Intervé el Sr. Joan Camprubí, President del CG Llavaneres i de la Comissió de Promoció, insistint que la
promoció del golf i formació és el més important, així com que es debati de la millor forma possible.
Intervé el Sr. Josep Maria Gassó, President del CG Terramar, el Sr. Francisco Schröder, President del RCG
El Prat i la Sra. Carlota Sabaté, Presidenta del CG Vallromanes, per a indicar que en la seva opinió els clubs
i camps de golf són essencials i el més important; que les infraestructures esportives són dels clubs i camps
de golf; i que la campanya de promoció per a incrementar jugadors de golf ha de secundar-se més als
clubs i camps de golf.
VUITÈ.- Precs i presumptes
Els precs i preguntes s'han resolt al llarg de l'Assemblea General Ordinària, per la qual cosa el Sr. President
dona per conclosa la mateixa, iniciant-se l'Assemblea General Extraordinària.

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
NOVÈ.- Ratificació de l'import de la quota federativa 2020
El Sr. Vilá presenta els imports de les quotes federatives per a l'any 2019, inicialment aprovades per la
Junta Directiva, d'11 de desembre de 2019, que són les següents: (i) categoria júnior, quota de 9,60 € en
2019 a 9,70 € en 2020, que suposa un augment de l'1%; (ii) categoria majors sense hàndicap, quota de
19,00 € en 2019 a 19,90 € en 2020, que suposa un augment del 4,7%; i (iii) categoria majors amb hàndicap,
quota de 19,00 € en 2019 a 19,90 € en 2020, que suposa un augment del 4,7%.
L'increment de la quota federativa estatal de la RFEGolf és del 0,1%, resultant una quota federativa
conjunta per a 2020 de: (i) categoria infantil, aleví i benjamí, quota de 16,60 € (sense increment en 2020);
(ii) categoria cadet, quota de 24,40 € (sense increment en 2020); (iii) categoria júnior quota de 43,00 €
(increment total del 0,2% en 2020); (iv) categoria majors sense hàndicap, quota de 86.80€ (increment
total del 1,2% en 2020); i (v) categoria majors amb hàndicap, quota de 98,00 € (increment total de l'1%
en 2020).
Votació. El Secretari Sr. Guerrero sotmet a votació el novè punt de l'ordre del dia, que és aprovat per
unanimitat per per l'Assemblea.
DÈCIM.- Nomenament o ratificació de càrrecs de nous membres de la Junta Directiva
El Sr. Guerrero dona compte del nomenament realitzat per la Junta Directiva, de 17 de setembre de 2020,
com a membre de la Junta Directiva, a Sr. Francisco Schröder Quijano, major d'edat, veí de Barcelona,
carrer Mandri, núm. 64, amb NIE X0165150X, que sent present la citada reunió de la Junta Directiva i en
la present Assemblea, va acceptar i accepta el càrrec, prometent exerccir-lo bé i fidelment, manifestant
d'acord amb el que es disposa per l'art. 50 dels Estatuts de la FCGolf: (i) que té veïnatge civil a Catalunya;
(ii) que és major d'edat; (iii) que està en ple ús dels seus drets civils; (iv) que no està inhabilitat per sanció
ferma; i (v) que està en possessió de llicència federativa vigent, amb una antiguitat ininterrompuda
superior a 4 anys.
La Junta Directiva proposa la ratificació del nomenament com a vocal de la Junta Directiva de la FCGolf de
Sr. Francisco Schröder Quijano.
Votació. El Secretari Sr. Guerrero sotmet a votació el desè punt de l'ordre del dia, que és aprovat per
unanimitat per l'Assemblea.
…/…

