
ACTA	DE	L’ASSEMBLEA	GENERAL	ORDINÀRIA	2017	DE	LA	FEDERACIÓ	BALEAR	D’HANDBOL

Data:	1,	juliol,	2017			

Horari:	de	començament	9.30				

Lloc:	Sala	d’Actes	del	Velòdrom	Palma	Arena	i	Federació	Balear	d’Handbol

Assistents:	Raúl	Fullana	(President)

Miguel	Lopez	(Vicepresident	i	Delegat	Eivissa)

																				Rafael	Márquez	Cladera	(Secretari	en	Funcions)

															Iago	Barceló	(Assambleista)

																					Lluis	Nadal	(Assambleista	Club	ABEVAL)

																					Rafel	Calafell	((Assambleista)

																					BeW	Serra	(Assambleista	Club	Mata	de	Jonc)

																					Miquel	Aguilo	(Assambleista)

																					Juan	Carlos	Mena	(Assambleista	Club	Balonmano	Secar	de	La	Real),	

																					JuYa	Uhl	(Assambleista	Club	Balonmano	San	Antonio)

																					Eugenio	Tilves		(Assambleista)	

	Juan	Carlos	Reina	(Invitado)	

Ordre	del	dia

1. Informe	del	President.

2. Comptes	 del	 2016.	 (Examen	 i	 aprovació,	 si	 es	 cau,	 del	 balanç,	 compte	 de	 resultats	 i	 liquidació	 del
pressupost	de	l’exercici	2017.)

3. Aprovació	pressupost	2016.	Informe	econòmic	a	dia	d’avui.

4. Informe	esporWu	temporada	2016-2017.	

5. Informe	arbitral	temporada	2016-2017.

6. NormaWva	de	compeWció	2016-2017.	Projecte	esporWu	2017-2018.

7. Propostes	(Per	que	siguin	acceptades	s’hauran	de	presentar	via	e-mail	amb	quinze	dies	d’antelació	a
la	data	de	l’assemblea).

8. Precs	i	preguntes.

Desenvolupament	de	la	sessió

Lectura	i	aprovació	per	unanimidad	de	l’acta	de	la	sessió	anterior.

1. INFORME	DEL	PRESIDENT

El	president,	Raúl	Fullana,	fa	una	breu	referència	a	l’estat	general	de	l’handbol	a	les	Illes	Balears.	És	de	destacar	molt
posiWvament	 	la	milloria	de	la	situació	respecte	a	èpoques	anteriors.	Hi	ha	hagut	un	gran	augment	del	nombre	de
llicències	federaWves,	en	part	gràcies	a	la	potenciació	de	les	Escoles	Municipals.	



Raúl	 Fullana	ha	estat	designat	 com	a	Vicepresident	de	 la	 Federación	Española,	 dintre	de	 l’àrea	 internacional.	Ha
viatjat	 	a	Japó	per	a	preparar	el	Mundial	 femení	2019	 i	 les	Olimpíades	de	2020.	En	 la	Gala	dels	Premis	Nacionals
2017	 que	 entrega	 la	 Federación	 Española	 de	 Balonmano	 se	 li	 ha	 atorgat	 la	Medalla	 i	 Insígnia	 de	 Plata	 al	Mèrit
EsporWu.	

Es	 comenta	 la	mala	 imatge	 donada	 pel	 Son	 Rapiña	 infanWl	 al	 passat	 Campionat	 de	 Balears	 no	 parWcipant	 en	 la
CopeWció	de	 la	primera	 Jornada	del	Campionat,	 i	 es	demana	que	 s’intenWn	evitar	 situacions	 com	aquesta	en	un
futur.	També	es	comenten	els	greus	 incidents	al	Campionat	d’Espanya	Autonòmic	celebrat	a	Blanes,	finalment	els
jugadors	 implicats	no	seran	sancionats.	S’avisa	que	en	cas	que	es	tornàs	a	repeWr	 les	sancions	podrian	ser	de	per
vida	els/les	esporWstes	implicats/-des.

La	brillant	noncia	d’aquesta	temporada	ha	estat	l’ascens	a	Divisió	d’Honor	Femenina	del	Puig	d’en	Valls.

El	Torneig	d’Handbol	Platja	es	disputarà	els	dia	8	de	Juliol	a	Can	PasWlla.	La	intenció	inicial	era	fer	un	Arena	1000	que
per	problemes	de	calendari	no	ha	pogut	ser.	

2. COMPTES	DEL	2016

Es	comenten	els	comptes	i	s’aprecia	una	errada	numèrica	que	es	corregeix.	

Quedan	aprovats	per	unanimitat.
3. APROVACIÓ	PRESSUPOST	2016	INFORME	ECONÒMIC	A	DIA	D’AVUI.

Queda	aprovat	per	unanimitat.

4. INFORME	ESPORTIU	TEMPORADA	2016-2017.	
Per	 al	 proper	 Campionat	 d’Espanya	 Autonòmic	 2018	 que	 es	 disputarà	 a	 Galícia,	 es	 preveu	 que	 només	 s’hi
enviaran	dos	equips	de	categoria	infanWl,	masculí	i	femení.
Es	mantenen	el	nombre	de	llicències	esporWves	d’alevins	a	cadets.
En	 les	 compeWcions	 estatals,	 els	 diferents	 equips	 que	 representaven	 Balears	 no	 han	 brillat	 pel	 que	 fa	 als
resultats	però	en	canvi	sí	pel	que	fa	al	nivell	mostrat.	
Iago	Barceló	deixa	el	 càrrec	de	Director	 Tècnic,	 en	 reunió	 am	el	 responsables	de	 totes	 les	 areas	 Técnicas,	 se
proposa	a	Sr.	Óscar	Mojer	com	a	possible	candidat	a	aquest		lloc.
Se	proposa	que	en	las	properas	dates	la	Junta	DirecWva	designi	al	nou	Director	Técnic,	i	s'obre	un	període	per
triar	al	nou	responsable	per	aquest	càrrec	.	
Miguel	 López	 d’Eivissa 	proposa	que	en	 l’assignació	d’entrenadors	 hauria	 de	prevaler	 la	Wtulació	 superior	 de
l’entrenador	per	a	la	seva	assignació.
El	Campionat	de	Balears	2018	es	celebrarà	els	dies	27,	28	i	29	d’abril,	data	que	es	proposa	a	la	Direcció	General
d’Esports.
La	 lliga	 sènior	masculina	es	disputarà	 a	doble	 volta.	 Se	 suposa	que	hi	 haurà	entre	nou	 i	 deu	equips,	 inici	 15
d’octubre	i	darrer	parWt	25	de	març.	

Juan	Carlos	Mena	serà	el	nou	Coordinador	de	les	Escoles	Municipals,	en	subsWtució	de	Rafael	Márquez.	
Es	recomana	als	clubs	de	començar	 les	sol·licituds	de	subvencions	 immediatament	quan	s’aprovi	el	calendari.
De	moment,	la	subvenció	per	als	viatges	interilles	està	confirmada	fins	al	31	de	desembre.

5. INFORME	ARBITRAL	TEMPORADA	2016-2017.
Se	presentara	un	Cens	àrbitres	a	Eivissa,	en	setembre	per	part	del	Delegat	d'Ivissa.
Tots	 els	 pagaments	 arbitrals	 per	 a	 la	 pròxima	 temporada	 han	 de	 fer-se	 obligatòriament	 per	 transferència
bancària.



S’aprova	un	increment	de	les	tarifes	arbitrals,	atès	que	no	s’han	modificat	des	de	2012-2013	s’augmenten	en	2€
Així, en	 sèniors	 i	 juvenils:	 	 taula	 22	 i	 pista	 60€	 i	 50€	 segons	hi	 hagi	 un	o	dos	 àrbitres.	Aquesta	 s'aprova	per
unanimitat	.
Es	 comenta	 la	 situació	 espinosa	 del	 tema	 arbitral	 a	Menorca.	 Es	 proposa	 enviar	 àrbitres	 a	Menorca	 segons
disponibilitat,	per	als	parWts	sèniors.
Miguel	López	d’Eivissa	proposa el	nomenament	de	Luisa	Sánchez	per	a	Presidir	el	Comitè	d’àrbitres,	la	proposta
es	aceptada	per	el	membres	de	l'Assamblea,	 i	queda	pendent	el	seu	nomanament	fins	que	el	President	par-li
em	ella.
Es	podran	alinear	fins	un	total	de	5	jugadors/as	de	2º	any	a	categorias	Superior.

Fondo	àrbitres	 (786€).	 Es	 proposa	desWnar	 el	 25%	del	 fondo	de	 gastos	 a	 pagar	 i	 ajudar	 els	 àrbitres	 joves,	 la
proposta	es	aceptada	per	el	membres	de	l'Assamblea.

6. NORMATIVA	DE	COMPETICIÓ	2016-2017.	PROJECTE	ESPORTIU	2017-2018.
Es	 jugarà	 amb	 la nova	 normaWva	 de	 reglas	 IHF	 per	 la	 categoria	 Senior	Masculi	 i	 Femeni.	 Els	 clubs	 presents
proposen	 unes	 jornades	 d’explicació	 d’aquesta	 normaWva	 per	 part	 d’un	 professional	 per	 a	 àrbitres	 i	 per	 a
entrenadors.	La	proposta	es	aceptada	per	el	membres	de	l'Assamblea,	 i	el	President	coordinara	am	el	nou/va
President/a	del	Comite	d'Arbirtres	les	dates	d'aquestes	jornades.
NormaWva	per	a	fases	finals	d'els	Campionats	d'Espanya:	per	a	poder	parWcipar-hi	un	equip	sènior	ha	de	tenir
juvenil	i	cadet	(o	cadet	i	infanWl).
En	 cas	 de	 tenir	 un	mateix	 club	 dos	 equips	 (A	 i	 B)	 en	 una	mateixa	 categoria,	 podran	 compeWr	 però	 el	 B	 no
puntuarà	i	així	podran	pujar	jugadors	del	B	al	A.
S'Informa	que	per	les	compeWcions	professionals,	es	requereix	tenir	firmats	minim	cinc	contractes	professionals
Es	prohibeix	inscriure	jugadors/	jugadores	d’un	altre	equip	en	una	mateixa	compeWció,	tant	a	nivell	Autonomic
com	Nacional.
Santa	Eulàlia	té	jugadors	que	no	competeixen	però	que	sí	entrenen.	Han	de	tenir	assegurança.
Assegurança.	AON.	Hi	ha	hagut	en	 total	 88	 sinistres.	Des	de	 la	 Federació	 s’ha	pagat	33.000€	 i	AON	presenta
unes	despeses	 	de	38.000.	AON	proposa	un	increment	per	a	la	propera	temporada	del	30%.	L'assamblea	dona
una	moratoria	de	temps	perquè	el	President	 	pugui	negociá	 	per	tal	d’obtenir	una	oferta	més	saWsfactòria	i	se
pugui	aprovar	aquesta	perla	Junta	DirecWva	abans	d'Agost.

7. PROPOSTES
(Incloses	ja	en	els	apartats	anteriors).

8. PRECS	I	PREGUNTES
No	se	formulan.

Sent	les	12,35	h.	El	President	dóna	per	conclosa	l'Assamblea.

																																											
Fdo.	Rafael	Marquez	Cladera																																								Fdo.	Raül	S.	Fullana	Aguirre
Secretari 																																									President	FBHB




