INFORME REUNIÓ
02/2017

DATA:

20.02.17

HORA:

18:00h

ASUMPTE:

Comitè Català Jutges i Oficial de Regata.

ASSISTENTS:

Sergi Cadenes, Francisco Quiñonero, Manel LLigé, Cristòfol Morales (en
funció de secretari), Jordi Puig, Elisabeth Centelles, Marti Solsona i Diego
Yubero.
ASSUMPTES A TRACTAR

1) Aprovació Acta reunió gener 2017
2) Presentació del Projecte CCJOR
3) Escrit Hisenda Joan Salvadó

ACORDS
1.

Es repassa la formació del comitè:
- El Sr.Jordi Puig, que no va estar pressent a la primera reunió accepta ser membre del Comitè.
- Es comenta que no es disposa de la confirmació del Sr. Pau Ferrer. Per les dades de que es disposa hi ha la sospita de
que pot no haver rebut la convocatòria. Es decideix demanar que la Federació confirmi fefaentment si accepta o no el
nomenament.

2.

Es planteja que per qüestions de agilitat, no és pràctic haver d’aprovar cada acta a la reunió següent. Es decideix per
unanimitat que tan aviat com l’acta estigui redactada es farà arribar per part de un membre de la Federació (Aleix) a
tots els assistents i que aquests donaran la seva conformitat (o no) per email. Tan aviat com es disposi es publicarà
l’acta a la Web de Vela.Cat. Aquest punt s‘aprova per unanimitat.

3.

Es passa a comentar el punt 3 de l’ordre del dia, la situació de l’escrit que el Sr. Joan Salvadó va demanar a l’anterior
reunió per tal de poder plantejar una consulta vinculant a hisenda sobre la situació fiscal en que es troben els jutges de
regates. El Sr.Sergi Cadenas explica que la federació ha traslladat el tema als serveis jurídics de Vela.Cat per a que
validin l’escrit i als de la UFEC a fi de que treballin també el tema. Fins el moment no hi ha cap avanç significatiu ni es
disposa del document emès per la federació. S’ofereix que els membres del CCJOR que puguin tenir més experiència en
el tema fiscal puguin col·laborar amb els serveis jurídics de Vela.cat per a poder enviar una nova consulta vinculant a
hisenda.

4.

Es proposa la creació de la estructura de treball del CCJOR en forma de comissions per ser més àgils en la elaboració de
propostes. Aquestes propostes de les comissions, un cop definides, s’aprovaran pel CCJOR. Es planteja la necessitat de
crear tres comissions: Comissió Tècnica, Comissió Legal i Comissió de Organització Interna.

5.

Es defineix la comissió de treball legal com la que tractarà temes de situació fiscal, estatus jurídic dels jutges de regates i
marc legal de relació amb els clubs des del punt de vista de contractació, pagaments, etc. S’acorda demanar a el Sr. Joan
Salvadó que lideri aquesta comissió i demanar a el Sr. Sandro de Rojas, en tant que jutge de regates i advocat expert
entre altres àrees en temes esportius, la seva col·laboració amb aquesta comissió com a convidat. S’acorda també
demanar-los un pla d’actuació tan aviat sigui possible per a coordinar-ho amb els serveis jurídics de Vela.cat i de la
UFEC. S’aprova la proposta pendent de l’acceptació per part de les persones implicades.

6.

Es proposa la creació de la comissió tècnica, tal com està recollida a la Guia esportiva al punt 6.4.2., encarregada de
definir i coordinar els temes de formació, reciclatge, uniformització de criteris i polítiques d’actuació. Es demana als
assistents la disposició per a formar part d’aquesta comissió i s’acorda que els membres siguin els Srs. Francisco
Quiñonero com a Vocal, Manel LLigé, Cristòfol Morales, Martí Solsona i Diego Yubero. Queda aprovada la proposta.

7.

Es proposa la creació de una comissió de organització interna del CCJOR, encarregada de vetllar pels temes referents a
nomenaments de comitès, actuacions de jutges i oficials en regates, etc. Finalment no s’arriba a cap acord sobre aquest
punt i es decideix deixar la decisió per una propera reunió on es treballarà els possibles continguts i responsabilitats de
la mateixa.

8.

Es planteja la proposta de eliminar la actual figura de Jutge, oficial i àrbitre de Club, atenent que no hi ha res equivalent
a cap altra federació territorial. Es planteja com a sistema per a fer-ho la oferta als actuals titulats en aquestes
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disciplines de efectuar un seminari de convalidació gratuït i un examen. S’organitzaria un seminari a cadascuna de les
demarcacions de Girona, Tarragona i Barcelona. Els actuals titulats que no accedeixin a la convalidació quedaran en
situació de Auxiliars de regates. Queda aprovat per unanimitat. Queda aprovat per unanimitat. Es demana que la junta
de Vela.cat aprovi aquesta mesura tan aviat com sigui possible per tal de poder planificar les dates.
9.

Es proposa potenciar la figura de Auxiliars de regata que actualment recull la Guia Esportiva. Es planteja la necessitat de
programar formacions específiques per a accedir a aquesta situació i que se’ls permeti obtenir llicència dins del
col·lectiu de jutges per tal que quedar coberts per l’assegurança en les seves actuacions.

10. Es proposa establir un sistema de renovació de titulacions per a jutges, oficials i àrbitres. Aquesta renovació s’haurà de
fer cada 2 anys, sempre en anys imparells per tal de coincidir amb les publicacions dels nous reglaments de regates per
part de World Sailing. El sistema consistirà en assistir a un seminari, superar un examen i haver participat en al menys
en 4 regates en els 2 anys anteriors al seminari. La no superació d’aquest sistema de revalida comportaria el pas a la
situació de Inactiu. S’aprova per majoria però no per una unimitat.
11. Es proposa que el personal que actuï com a balissador en les regates hagi de tenir necessàriament la titulació de Oficial
de regates. S’aprova per unanimitat.
La Sra. Elisabeth Centelles ha d’abandonar la reunió en aquest punt per motius d’agenda.
12. Es planteja la necessitat de que el CCJOR assumeixi directament la responsabilitat de les decisions que afectin a la
actuació de jutges i oficials, com per exemple nomenaments, composició de comitès, etc. S’aprova encarregar a la
comissió tècnica el disseny del procediment administratiu per a poder assumir aquesta responsabilitat.
13. Es planteja la necessitat de crear, dins dels jutges i oficials actius, dos nivells diferents, A i B, en funció de la seva
activitat, nivell de formació o altres criteris que es considerin. Es decideix estudiar els criteris a utilitzar i plantejar una
proposta.
14. Es planteja la necessitat de modificar els criteris de pagament de dietes de manera que l’oficial principal o president del
comitè de regates o protestes de una regata percebin una compensació diferenciada i superior en base a que la seva
responsabilitat i les tasques que li corresponen son més grans que a la resta de membres de l’equip. S’aprova per
unanimitat.
15. El Sr. Sergi Cadenas es compromet a traslladar a la Junta de Vela.cat els acords presos pel CCJOR a fi de que siguin
aprovats per la mateixa, i inclosos per tant en la propera edició de la guia esportiva que es farà després de l’estiu. Es
queda pendent per tant d’aquesta aprovació per a concretar dates i accions per a portar a terme els acords.

ANNEX

