Acta Assemblea General Ordinària 2017 ACCIO
Celebrada al Club Nàutic Garraf el 20 de maig de 2017 a les 18:15h
(S’inicia amb retard a causa de l’horari de finalització de la darrera regata del dia)
1.-Aprovació Acta anterior
S’aprova per unanimitat.
Es sol·licita que es faci una excepció als estatuts i puguin entrar uns entrenadors. Per 5 vots en
contra i 4 a favor es decideix no fer aquesta excepció.
2.-Informe de Gestió i Estat de Comptes 2016
La Tresorera Olga Figueras exposa l’estat de comptes i s’aprova amb 19 vots a favor i 1
abstenció.
3.-Revisió pressupost 2016-2017.
El President Xavi Garcia exposa l’execució del pressupost. Gonzalo de Maqua pregunta els
percentatges que s’han destinat a cadascun dels grups.
4.-Informe estat Projectes Esportius i Econòmics ACCIO 2016-2020
El President Xavi Garcia exposa l’estat de cadascun dels projectes.
Es fa especial incidència en el projecte de Selecció. La FCV disposa de pressupost per poder
programar 35-40 dies d’activitat aquest any, amb dos tècnics. El seleccionador efectuarà una
tria dels regatistes amb més potencial. És un programa a 3 anys vista.
Jordi Perez comenta que això pot privar als clubs d’entrenar amb els seus millors regatistes. El
Director Tècnic Joan Garcia exposa els criteris tècnics pels qual aquesta forma de treball acaba
resultant en una millora del nivell de tota la flota.
Jordi Perez i Gemma Carbó consideren que la reducció del nombre de N2 aquesta temporada
és contraproduent per als regatistes. El Director Tècnic Joan Garcia exposa els avantatges
tècnics d’aquesta reducció per als regatistes.
Gonzalo de Maqua expressa la seva disconformitat que ACCIO hagi deixat d’utilitzar el
programa SailTi, i que des de la Junta d’ACCIO s’estigui fomentant que els clubs no l’utilitzin
per organitzar les regates Optimist. Roger Noguera i Xavi Garcia li responen que ACCIO segueix
utilitzant SailTi i que no es condiciona els clubs en cap sentit.
La Junta reconeix la necessitat de crear un històric de resultats, i considera que el camí
correcte es fer-ho basant-se en estàndards: Identificació regatistes mitjançant ISAF SAILOR ID i
comunicació de resultats mitjançant ISAF XML.
5.-Presentació pressupost 2017-2018.
El President Xavi Garcia exposa el pressupost i s’aprova amb 15 vots a favor i 1 abstenció.
Gonzalo de Maqua proposa ajudar als seleccionats amb 150€ per regatista i regata (Copa
d’Espanya i Campionat d’Espanya), es sotmet a votació i no s’aprova amb 4 vots a favor, 9 en
contra i 10 abstencions.
6.-Evolució flota.
El President Xavi Garcia exposa l’evolució de la flota.
7.-Presentació seus Campionats Catalunya Individual (G1-G2 i G3) i per Equips (G1 i G2).
S’han rebut les candidatures següents:

G1-G2 Individual: C.N. L’Escala
No hi ha candidatures per al G3 Individual ni per Equips G1 i G2.
8.-Informe Selecció Catalana Copa Espanya 2017.
El President Xavi Garcia efectua l’anàlisi de l’actuació de la selecció en aquesta regata..

9.-Precs i preguntes.
David Rahola es queixa de l’actitud del C.N.Garraf que insisteix en cobrar recàrrec als regatistes
que no van pagar la inscripció abans del dia 17 de maig. S’acorda que es farà una queixa formal
per part de ACCIO.

Es dona l’assemblea per acabada a les 20:38.
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