INFORMACIÓ INSTITUCIONAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS
PER ADISMINUÏTS PSÍQUICS -ACELL

1.- NORMATIVA APLICABLE
• DECRET LEGISLATIU 1/200, DE 31 DE JULIOL, PEL QUAL S’APROVA EL
TEXT ÚNIC DE LA LLEI DE L’ESPORT
• DECRET 58/2010, DE 4 DE MAIG, DE LES ENTITATS ESPORTIVES DE
CATALUNYA, MODIFICAT PEL DECRET 22/2012, DE 29 DE MAIG
• DECRET 55/2012, DE 29 DE MAIG, PEL QUE ES MODIFICA EL DECRET
58/2010, DE 4 DE MAIG, DE LES ENTITATS ESPORTIVES DE CATALUNYA
• ESTATUTS FEDERATIUS
• REGLAMENT ESPECÍFIC DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER
A DISMINUÏTS PSÍQUICS –ACELL

2.-FUNCIONS
• La planificació, promoció, gestió, direcció, regulació, coordinació, organització i
tutela de les activitats pròpies de les seves modalitats esportives i disciplines
esportives per a persones amb discapacitat intel·lectual, d’acord amb els Reglaments
esportius aprovats per la Federació, a Catalunya.
• L’ordenació, organització, qualificació i autorització de les competicions esportives
oficials de Catalunya.
• La prevenció, control i repressió del dopatge en l’esport.
• La prevenció, control i repressió de la violència en l’esport.
• La prevenció, control i repressió de la discriminació per raó de sexe en l’esport.
• L’exercici de la potestat disciplinària sobre totes aquelles persones físiques i/o
jurídiques que configuren l’ens federatiu.
• La proposició d’incorporació de noves modalitats o disciplines esportives dins de la
Federació.
• La promoció, el foment i l’organització de competicions i altres activitats esportives
amb altres federacions esportives, tant dins del marc territorial de l’Estat espanyol
com internacionalment.
• L’elecció dels esportistes i els tècnics que han de formar part de les seleccions
catalanes de la modalitat, disciplina o especialitat corresponent, així com la
preparació necessària.
• L’impuls, la planificació i el control, en coordinació amb la Secretaria General de
l’Esport, dels esportistes que -pels seus mèrits esportius- puguin representar
esportivament a la ACELL, i vetllar per la formació integral i la millora esportiva
continuada dels esportistes.
• La col·laboració en les activitats que es desenvolupen dins l’àmbit de l’esport escolar
i universitari.
• Crear, patrocinar o fomentar escoles per a la formació dels tècnics, entrenadors,
professors i altres, i/o els comitès tècnics que els agrupen, així com òrgans específics
per als clubs que participen en competicions federades amb esportistes professionals,
si és dóna el supòsit.

• Expedir les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions
oficials en l’àmbit de Catalunya, les quals també habiliten per a les activitats o
competicions d’àmbit estatal i internacional, quan compleixin els requisits establerts
legalment.
• Expedir llicències d’activitat física per poder dur a terme la pràctica de l’activitat
física o esportiva organitzades fora de l’àmbit de la competició federada i escolar i
per a participar en qualsevol activitat física i esportiva organitzada.
• El control, en primera instància, dels processos electorals que es realitzin en el si de la
Federació.
• L’execució de les resolucions del Tribunal Català de l’Esport.
• Vetllar pel compliment de les normes vigents que afecten les competicions federades.
• Promoure la construcció i/o gestionar l’explotació d’equipaments i instal·lacions
esportives de tota mena per al foment i desenvolupament de l’activitat física i la
pràctica esportiva.
• Promoure els principis, coneixements i activitats relacionades amb l’esport, així com
coordinar aquestes i unificar els criteris sobre l’esport adaptat.
• Sol·licitar les subvencions i ajudes per als seus afiliats i establir la cooperació
necessària amb els diferents organismes oficials per a l’efectiu desenvolupament de
l’esport i del lleure
• Editar, per si mateixa o bé per delegació qualsevol tipus de revista, butlletí o altra
documentació on s’informarà prioritàriament de les activitats dels membres de la
ACELL.
• Organitzar qualsevol tipus d’activitat en l’àmbit del lleure.
• En general, disposar allò que convingui per a la millora de la pràctica de la modalitat,
disciplines o especialitats esportives previstes.

3.- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS –ACELL
S’ESTRUCTURA MITJANÇANT ELS SEGÜENTS ÒRGANS:
1.- ÒRGANS DE GOVERN:
A. ASSEMBLEA GENERAL
B. JUNTA DIRECTIVA
2.- ÒRGANS COMPLEMENTARIS DELS ÒRGANS DE GOVERN:
A. COMISSIÓ DELEGADA
B. GERÈNCIA
3.- ÒRGANS COL.LABORADORS: TÈCNICS I CONSULTIUS
A. ESCOLA DE FORMACIÓ DE TÈCNICS
B. COMITÈ DE TÈCNICS
C. COMITÈ EXECUTIU DELS JOCS
A més d’aquests òrgans col·laboradors, la Junta Directiva pot acordar la creació d’altres
comissions o comitès que tinguin per objecte elaborar informes i estudis i fer tasques de
control, coordinació i execució dels acords vàlidament adoptats per la Junta Directiva.

4.- MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTA
VICEPRESIDENT 1er.
VICEPRESIDENT 2n.
VICEPRESIDENTA 3a.
SECRETARI
TRESORER
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL:
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

Sra. Marina Gómez Hernández
Sr. Antoni Garrich i Aumatell
Sr. Juan Lluís Monteys i Ortiz
Sra. Leonor Teresa Castillo i Negre
Sr. Francesc Xavier Ferré i Giralt
Sr. Víctor Fernández López
Sra. Rosa M. Cadenas i Pradés
Sr. Serapi Colombo Perales
Sr. José Luís Valera i García
Sr. Manel Pech i Solà
Sr. Xavier Tendero López
Sra. Montserrat Cuberta i Fauria
Sr. Pere Pocurull
Sr. Pere Prat Tomas
Sr. Luis Pablo Torrealba Tamayo
Sra. Claudia Roca Balcells
Sr. Ferra Delgado Falcon
Sra. Mercè Cuberta Fauria
Sra. M.Carme Saldaña i Marsal
Sra. Anna Pamies Gallego
Sra. Juan José Sorribes Martín

