


Elit amb un nou equip UCI. En definitiva tenim més nois i noies en competició amb
un calendari prou bo si tenim en compte la coincidència de dates amb la RFEC i el
més important: les escoles homologades per la FCC continuen creixent en nombre i
en nivell.

Amb l'equip arbitral:
Assemblea anual d'àrbitres celebrada a la delegació de Tarragona. La veritat és que
amb  poca  assistència.  Es  va  escenificar  el  relleu  al  capdavant  amb  en  Josep
Fernández. Des del punt de vista federatiu crec que s'està passant per una crisi
basada  en  dos  apartats:  poques  cares  noves,  falten  joves  que  s'incorporin  al
col·lectiu i un millor repartiment en les tasques de control en les curses. Encara
queda lluny aprofitar al màxim els recursos informàtics. S'ha preparat un programa
de formació i captació de nous àrbitres per buscar més polivalència.

Amb la Direcció Administrativa:
Amb en German s'ha treballat amb l'objectiu d'aconseguir més recursos econòmics
amb  els  espais  que  ofereix  la  instal·lació  del  velòdrom.  Discutir  les  millors
condicions  amb el IBE per renovar la concessió a la FCC i aconseguir fer rendible la
seva gestió. A l'abril s'acaba la pròrroga i entrem en concurs públic per un període
entre 2 i 4 anys. Dels detalls i condicions ens parlarà el Director del Velòdrom.

Amb la Direcció Tècnica:
Amb la Marta Vilajosana revisar apartats relacionats amb la Normativa 2019 en tots
els  àmbits.  Planificació  de  calendari,  Campionats  de  Catalunya,  Campionats
d'España i sortides de selecció en les diferents modalitats. Funcionament i futur
dels CTEs.

El president també informa del següent:

La  Tarjeta-Bici  2019  té  la  novetat  respecte  al  2018  d'incloure  l’assistència
mecànica. Això suposa un increment en el preu que passa de 25 € a 36 €.

La llei actual de l'esport estableix per decret que per esdeveniments esportius tipus
curses  ciclistes  hi  ha  d'haver  assistència  sanitària  amb  ambulàncies  de  tipus
assistencial i no de transport. Com a complement al decret, la federació estableix
que hi hagi un metge a totes les curses. Amb això és condició que hi hagi una
ambulància de suport vital avançat perquè el metge pugui actuar.

3-Presentació i aprovació de modificació dels estatuts.

L’Eudald Carol explica la idea de fer un canvi de funcionament de la junta directiva
de tal forma que sigui realment un òrgan de govern, gestió i administració tal com
diu l'article 26 dels estatuts. 

Fins ara tal com es va fer a les últimes eleccions a la junta directiva, es votava tant
a la seu federativa com a les distintes delegacions les dues figures; per una banda
la junta i per altre el delegat territorial entre les candidatures presentades.

Això pot crear discrepàncies amb una junta escollida per una determinada idea i
que algún o tots el delegats escollits no comparteixin la idea lo qual podria crear
problemes de funcionament de la junta.

La proposta de modificació dels estatuts referent als delegats territorials és:

Votar les candidatures presentades amb la finalitat que sigui la junta escollida  la
que decideixi quins són els delegats territorials. Aquests delegats  hauran de ser
ratificats en la primera assemblea que es convoqui. L'objectiu és aconseguir una



unitat de criteri en la gestió de la federació. Respecte als actuals vicepresidents,
l'objectiu és passar de quatre a dues vicepresidències. La proposta és que sigui el
president  qui  nomeni  els  dos  vicepresidents  entre  els  membres  de  la  junta
directiva. 

Es procedeix a la votació per aprovar aquesta primera proposta de modificació dels
estatuts referent a les vicepresidències i als delegats territorials amb el resultat de
12 vots a favor, 1 abstenció i cap vot en contra. La proposta queda aprovada per
majoria. 

La  segona proposta  per  modificar  els  estatuts  es  establir  una quinta  delegació
territorial en l'àmbit de les comarques de les Terres de l’Ebre (Baix Ebre, Montsià,
Terra Alta i Ribera d’Ebre).

Es procedeix a la votació per aprovar aquesta segona proposta de modificació dels
estatuts amb el resultat de 13 vots a favor, cap abstenció i cap vot en contra. La
proposta queda aprovada per majoria. 

Les  dues  propostes  de  modificació  d'estatuts  aprovades  per  majoria  en  junta
haurán de ser ratificades en Assemblea Extraordinària.

4-Aprovació dels comptes anuals 2018. Informe d'Auditoria.

Per part del tresorer, Jordi Jorba, i a falta de l’auditoria definitiva es presenten les
comptes de l’exercici 2018.
En principi i segons el pressupost fet per 2018, el dèficit previst era de 61.000 €.
En una primera estimació, el dèficit real no serà inferior a 100.000 €. La desviació
prevista ha estat condicionada pel preu i les condicions de l'assegurança d'accidents
i també per les despeses extres en el velòdrom.

Pel que fa als  ingressos, a destacar diferències positives a les  llicències,  gestió
d’inscripcions, i una petita millora en la subvenció del Consell Català de l’Esport.

En l'apartat de  despeses, a destacar  actuacions en el velòdrom (pista BMX, carpa i
manteniment  de la  pista,  fusta),  la  prima d’assegurances.  També inversions en
compra de material esportiu (dorsals, plaques, trofeus, tèxtil).

A l'incrementar l'activitat esportiva també ha generat un increment de despeses en
aquest  apartat.  Recordar  que  l'activitat  esportiva  va  lligada  a  una  quantitat
important de despesa en ajudes a clubs i organitzadors. També a tenir en compte
que  totes  les  despeses  extraordinàries  derivades  de  l'actuació  arbitral  en  les
diferents competicions han estat assolides íntegrament per la federació.

A falta de rebre l'informe final de l'Auditoria, els membres de la junta en la seva
totalitat donant per aprovat l'estat de comptes del 2018.

5-Presentació i aprovació del pressupost 2019.

Tenint en compte la realitat de l'exercici 2018 i a falta de l'informe de l'Auditoria,
s’ha treballat un pressupost 2019 amb l'objectiu de dèficit zero.
S’han tingut en consideració la baixada en el nombre de llicències en el 2018 i una
possible fluctuació a la baixa en el 2019 tenint en compte la tendència en els últims
exercicis.

Molt important és la negociació amb la nova companya d’assegurances Allianz, que
ha permès un estalvi en el cost de les primes i un extorn en forma de patrocini per



part de Catalana Occidente de 8.000 € com a col·laborador de la FCC en els suports
on line.

Respecte  a  l’activitat  esportiva,   es  proposa  mantenir  els  ajuts  a  clubs  i
organitzadors  i  ajustar  el  pressupost  en  cadascuna  de  les  modalitats.  Aquesta
proposta està condicionada a l'informe de l'Auditoria  i  el  resultat  final  real  dels
comptes. En el cas de superar el dèficit previst, no tindrem altra opció que retallar
els ajuts.

Respecte als costos de personal, els ajustos del 2018 tindran alguna afectació en el
pressupost del 2019 en forma d'indemnitzacions pendents.

Després d'analitzar els resultats econòmics que la Federació ha tingut en els últims
3 anys, queda clar que amb els ingressos derivats de les llicències i les subvencions
rebudes dels estaments públics són insuficients per mantenir l'activitat esportiva
actual. És del tot necessari aconseguir patrocinis d'entitats privades per garantir la
continuïtat federativa. 

Per majoria absoluta queden aprovats els pressupostos  2019.

6-Gestió del velòdrom. 

En German Martínez, ens explica els contactes que ha mantingut per a temes de
patrocini.  Els  resultats  no  han  estat  bons.  Només  s'ha  tancat  el  comentat
anteriorment  amb  la  companyia  que  tenim  contractada  per  la  cobertura  de
responsabilitat civil, Catalana de Occidente. 

Els contactes amb el IBE ens han confirmat que amb la nova concessió per la gestió
del  velòdrom,  la  subvenció  anual  de  130.000€  és  reduirà  a  65.000€.  Ens  han
comunicat una nova pròrroga fins el 31 de juliol de 2019 a l'espera de publicar el
concurs públic per la nova concessió.

Per al pròximmes d’Abril hi ha prevista una reunió amb l’IBE per tractar el calendari
d'accions no acabades com il·luminació i paviment de pista, condicions per poder
celebrar en el mes de Setembre el Trofeu Internacional de Pista. L’IBE també està
preparant un Pla Director, per la millora de totes les instal·lacions esportives, del
qual esperem un esborrany en breu.

7-Informe dels Delegats Territorials.

Lleida, en Norbert Herrera ens informa:
S'ha aconseguit treure l'open de Lleida de btt amb 5 proves. S'ha tancat un conveni
amb Ambulàncies Lafuente (grup Sagalés) per patrocinar l'open. De la Diputació de
Lleida s'ha aconseguit una aportació de 1.500€.

Reunió amb medi natural amb qui s'ha establert un protocol per esdeveniments
esportius.
Reunió amb la directora del Servei català de trànsit de Lleida amb l'objectiu de
concretar documentació necessària per esdeveniments.
Contacte amb l'Ajuntament de Lleida per garantir l'us del velòdrom. Es demanen
millores a l'espera d'activar el projecte per la construcció d'un nou velòdrom.

Ja està en marxa la nova escola de ciclisme a Juneda. La previsió és que a partir de
l'estiu entri en funcionament i en el 2020 es pugui homologar.

Acords amb diferents empreses per obtenir descomptes per a federats (gimnàs,
fisioteràpia, centre mèdic per proves d’esforç).



Tarragona, en David Llauradó ens informa:
S'ha recuperat la prova de la pujada al Mirador d'Alcanar per categoria Elit-S23.
El calendari de proves i tema llicències va com l’any passat.                         
Mossos d’esquadra va oferir unes xerrades a Tarragona sobre l'índex de sinistralitat
a les carreteres de la província.

Terres de l'Ebre, en Raül Querol ens informa:                                                    
Ha acabat la remodelació del velòdrom de Tortosa, de la qual diu que ha quedat 
perfecte en tots els aspectes. Per tant el dia 13 d’Abril es celebrarà el Campionat de
Catalunya de Pista.

Ens comunica la reedició de la Marxa Cicloturista Terres de l’Ebre, a la seva 30a
edició, el mes d’Octubre, amb un gran patrocinador, SB Hotels, que volen rellançar
la imatge del cicloturisme.

Girona, en Carles Ferrer ens informa:
S'ha iniciat l’any a la província amb l'Open de La Selva de btt, que s’ha recuperat
després d’uns anys de no fer-se.
Ha començat també amb l'Open BTT escolar, al mes de Novembre. Ha funcionat,
pel  fet  de fer  activitat  pels  petits,  però falta  més col·laboració  per  part  de les
escoles per atraure més nens.

Es té la idea de fer un campionat social de carretera, amb un parell d'empreses
col·laboradores, però de moment falten organitzadors.

Reunió amb representants de la Clínica Onyar de Girona, és la clínica de referència
en  traumatologia,  pel  fet  que  ha  desaparegut  dels  centres  concertats  de  la
companya Allianz i no acudeixen ciclistes federats i d’altres esports.

8-Seguretat Viària.

Salvador Bigas ens informa sobre les senyalitzacions de 1,5m a les carreteres. Els
delegats  territorials  poden  dirigir-se  al  representat  territorial  de  les  respectives
diputacions per informar de quines carreteres poden passar a ser compartides amb
senyalització. Les diputacions decideixen per prioritats quines han de ser aquestes
carreteres.
Possiblement al mes de Maig s’aprovarà el Pla Director que comprèn les diferents
vies verdes, carreteres compartides, millores del ferm en carreteres, etc.

Dins  del  Pla  de  Mobilitat  de  l’ajuntament  de  Barcelona,  ha  intervingut  com a
federació en reunions sobre els carrils  bici a la ciutat.  També està en marxa el
projecte  de  carril  bici,  connectant  totes  les  poblacions  que  conformen  l’àrea
metropolitana.

Com a novetat, l’acabament en un parell de mesos d'una prova pilot en la carretera
entre Linyola i Bellcaire, a la província de Lleida, amb un voral de 1,5 metres per a
ciclistes marcada en verd, tant d’anada com de tornada.

9-Convocatòria Assemblea ordinària.

S'acorda convocar per al dissabte 11 de maig a les 10h a la sala Narcís Masferrer
del velòdrom d'Horta l'Assemblea ordinària de la FCC i a continuació una Assemblea
extraordinària per aprovar la modificació dels estatuts.

11-Torn obert de paraules.

Durant  la  celebració  de la  junta han sortit  dos temes importants  per  part  dels
delegats:



Servei  Català  de  Trànsit,  dificultats  administratives   pel  que fa  als  terminis  de
presentació de la documentació per celebrar proves.

Companyia  d’assegurances  Allianz,  quan  hi  ha  un  accident,  de  forma  habitual
durant  els  caps  de  setmana,  exigeixen  al  moment   el  parte  d’accident  de  la
federació, això no és possible fins dilluns.

Llista de centres concertats; és necessari una relació més actualitzada de quins són
el centres  on acudir  quan un ciclista té un accident  i  és necessària  assistència
mèdica.

A les 22:05 hores es dona per acabada aquesta sisena  reunió de Junta Directiva.

Barcelona, 28 de Març de 2019 

Joaquim Vilaplana                                      Fernando Abellán

President                                             Secretari


