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18 d’octubre del 2014 



1. CALENDARI DE L’ASSEMBLEA 

Assemblea General Ordinària 

Setembre 

Dia 15 de setembre La Junta Directiva aprova la convocatòria de l’Assemblea General 
Ordinària 

Dia 16 de setembre Obertura de l’Oficina del Compromissari 

Dia 26 de setembre Inici de la campanya de trucades per informar i confirmar assistència 

Dies 29 i 30 de setembre 
Publicació de l’anunci de convocatòria de l’Assemblea als mitjans interns 
del Club i als mitjans externs de comunicació 
Obertura del ‘microsite’ informatiu de l’Assemblea al web del Club 



1. CALENDARI DE L’ASSEMBLEA 

Assemblea General Ordinària 

Octubre 

Dia 1 d’octubre Enviament postal de la convocatòria i de la informació econòmica als 
compromissaris 

Dia 7 d’octubre Inici de l’exposició de la documentació econòmica, per als compromissaris i 
per als socis en general 

Dia 15 d’octubre Sessió informativa presencial per als compromissaris, de caràcter econòmic, a 
l’Auditori 1899, a les 18.30 h. A càrrec del vicepresident Javier Faus 

Dia 17 d’octubre Finalització del període de consulta presencial de la documentació econòmica 

Dia 18 d’octubre Celebració de l’Assemblea General Ordinària 



1. Informe del president. 

2. Liquidació de l’exercici econòmic corresponent a la temporada 2013/14. 

3. Pressupost de l’exercici econòmic corresponent a la temporada 2014/15. 

4. Ratificació, si escau, del membre de la Junta Directiva designat de conformitat amb el que preveu l’article 35.1 dels Estatuts. 

Pausa: Es suspendrà la sessió durant una hora, fins a les 15.30 hores, per servir un refrigeri als assistents i reprendre 
posteriorment la sessió. 

5. Ratificació, si escau, del síndic dels socis designat de conformitat amb el que preveu l’article 57.2 dels Estatuts. 

6. Propostes de socis d’acord amb el que estableix l’article 20.11 dels Estatuts. 

7. Informe del síndic dels socis. 

8. Torn obert d’intervencions. 

2. ORDRE DEL DIA 

Assemblea General Ordinària 



• Article 23.4 dels Estatuts: Creació de la figura del compromissari reserva 

El soci compromissari pot renunciar a la seva condició amb una antelació mínima d’un mes respecte a 
la data de la celebració de l’Assemblea General. Dels 4.030 compromissaris escollits per sorteig, han 
renunciat 407, que ja han estat substituïts. 

• Article 26.7 dels Estatuts: Creació de l’Oficina del Compromissari 

Un mes abans de l’Assemblea tots els socis (abans de la reforma era únicament per a 
compromissaris) poden passar a consultar els documents econòmics o a fer les consultes que 
necessitin. 

Assemblea General Ordinària 

3. APORTACIONS A L’ASSEMBLEA DERIVADES DE LA 

REFORMA ESTATUTÀRIA 



• Article 23.1, apartat e) dels Estatuts: Incorporació dels 30 presidents de federació del Consell de 
Penyes a l’Assemblea, com a compromissaris permanents 

Tots ells, socis amb més de cinc anys d’antiguitat i escollits democràticament en cadascuna de les 
seves federacions. Eliminació dels 25 compromissaris escollits per potestat de la Junta Directiva. 

• Article 27.1 dels Estatuts: Convocatòria de l’Assemblea en dia de partit 

• Article 28è dels Estatuts: La informació econòmica prèvia, també a disposició de tots els socis 

• Article 23.1 dels Estatuts: Nova condició per ser compromissari: 5 anys d’antiguitat com a soci 

 

 

3. APORTACIONS A L’ASSEMBLEA DERIVADES DE LA 

REFORMA ESTATUTÀRIA 

Assemblea General Ordinària 



• Lliurament de la memòria del Club, prèviament a la celebració de l’Assemblea 

• Ampliació de la informació al soci i compromissari  

A través de diverses jornades informatives, reunions amb executius i directius del Club, i a través de 
mitjans ‘on-line’: ‘microsite’ informatiu a fi d’afavorir la comunicació. 

• Ampliació de l’horari de durada de l’Assemblea 

De 12 a 18 h, aproximadament, amb l’objectiu de fomentar torns de paraula més amplis i sense 
restriccions de temps, promovent així una Assemblea més participativa. 

 

4. ALTRES NOVETATS 

Assemblea General Ordinària 



5. DETALL I COMPOSICIÓ DELS COMPROMISSARIS 

Assemblea General Ordinària 

Condició Data Número 

0,6% socis amb més antiguitat (161.197) 30/06/2013 (161.197 socis) 967 

Membres Junta Directiva Data de l’Assemblea 18 

Membres Comissió Estatutària 
• Comissió Disciplina (4) 
• Comissió Econòmica (5) 
• Comissió de Control i Transparència (5) 

14 

Expresidents del Club Data de l’Assemblea 7 

Presidents federacions territorials penyes 27 

2,5% socis escollits per sorteig (161.197 socis) 30/06/2013 (161.197 socis) 4.014 

* xifra socis (30/06/2013 de la memòria del FCB) TOTAL 5.047 



6. EVOLUCIÓ HISTÒRICA D’ASSISTÈNCIA A L’ASSEMBLEA 

Assemblea General Ordinària 

Data Assemblea Assistència 

5 d’octubre 2013 610 compromissaris 

22 de setembre 2012 1.008 compromissaris 

24 de setembre 2011 905 compromissaris 

16 d’octubre 2010 1.070 compromissaris 

19 d’agost 2009 482 compromissaris 

24 d’agost 2008 1.000 compromissaris 

29 d’agost 2007 476 compromissaris 

23 de setembre 2006 798 compromissaris 

20 d’agost 2005 323 compromissaris 

25 d’agost 2004 719 compromissaris 

22 d’agost 2003 570 compromissaris 

22 de juliol 2002 858 compromissaris 

24 de juliol 2001 481 compromissaris 

11 de juliol 2000 710 compromissaris 
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• Més informació           Involucració 

• Compromissari reserva 

• Assemblea en dia de partit 

• Horari més ampli, de 12 h a 18 h 

• Oficina del Compromissari 

• Informació prèvia a tots els socis 

• ... 

 

 7. OBJECTIU I ACCIONS 

Assemblea General Ordinària 

 

La participació 




