Reunió núm. 2 de la Junta Directiva FCC
Convocatòria: dimecres 4 d’Abril de 2018 a les 18:00 hores.
Lloc.: sala Narcís Masferrer, velòdrom d’Horta-Barcelona
Assistents: Joaquim Vilaplana, Xavier Costa, Jesús Ruiz, Norbert Herrera, Josep Roca, Salvador
Bigas, Jordi Jorba, Raül Querol, Carles Ferrer, Sergi Güell, David Llauradó, Pere Uyà, Angel Edo,
Fernando Abellán i com assessor financer de la entitat Esteve Permanyer.
No assisteix l’Arianna Pol excusant-se per motius personals.
•

No hi ha comentaris sobre assumptes tractats en la anterior Junta Directiva.

•

Contactes mantinguts per presidència i membres de la Junta.

Joaquim Vilaplana fa una exposició de les diferents reunions i contactes mantinguts des. de la
anterior junta amb diferents entitats i col·lectius referents a temes vinculats amb la entitat:
2017
15 Desembre. Reunió amb la companyia d’assegurances Ayax.
Proposen la renovació de la pòlissa on es mantenen les condicions, (la sinistralitat esta per
sota del 85%). Canvi de plataforma medica, a partir d’ara Europe Assistance i una millora en el
preu de les llicencies de dia. Al Febrer ens van confirmar que el preu seria el mateix.
2018
10 Gener. Reunió en la seu del districte Horta-Guinardo.
Bases i documentació a presentar per fer la sol·licitud de les subvencions per al 2018.
11 Gener. Consell Català de L’Esport.
Joaquim Vilaplana es presenta com a nou president de la FCC i exposa tres temes
d’importància:
-Data d’ingrés del 20% de la subvenció pendent per part del CCE.
-Renovar la subvenció pel ciclisme femení.
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-Resoldre la situació del Bike Trial.
23 Gener. IBE-Ajuntament BCN.
Joaquim Vilaplana es presenta com a nou president de la FCC, manifestant la voluntat de que
la FCC vol continuar tenint la seu en el velòdrom però per això cal esmenar les greus
deficiències en inversió que presenta el velòdrom, principalment d’il·luminació.
31 Gener. RSM Assegurances.
Signatura del contracte 2018 amb la corredoria i cobertura RC amb pòlissa de Catalana
Occidente per a totes les llicencies federatives anuals i temporals, s’inclou la targeta bici.
1 Febrer. Reunió telemàtica REFC, Comissió Delegada.
Es tanquen calendaris de les Copes d’Espanya.
5 Febrer. Reunió amb Manel Carvajal, Promocions Winterlow.
Se li reclamen diferents pagaments pendents: festa de cap d’any (al dia següent fa l’ingres),
fons de garantia, mensualitats pendents. Manifesta el seu desacord amb l’estat de les instal·
lacions, sobre tot il·luminació. A dia d’avui continua sense actualitzar els pagaments.
7 Febrer. Reunió amb Joan Sabaté, Inverse.
Es tracta el acord de renovació del disseny de la roba esportiva i pactar preus i condicions de
pagament.
7 Febrer. Reunió amb Jose Luis Corral, Tot-Net Terrassa.
Es tanca el acord per publicitat en els dorsals i plaques dels corredors de carretera. L’aportació
per aquet 2018 es de 2.500 €.
10 Febrer. Eleccions a presidència del Comitè Arbitral.
Desprès de la dimissió de Jose Carlos Blazquez, es fan eleccions a la presidència del Comitè
Tècnic d’Àrbitres Català. Amb l’acord de votar en cada delegació territorial, la candidata
Arianna Pol resulta guanyadora amb 28 vots enfront del 26 d’en Raúl Blazquez.
17 Febrer. Assemblea anual del Comitè Tècnic d’àrbitres Català.
Temes a debat, coordinació tècnica, canvis de normativa, formació, designacions per curses.
Els nous delegats territorials son en Joan Badia per Barcelona, Josep Fernández per Girona,
Josep Ramon Dempere per Tarragona i Roser Martínez per Lleida.
21 Febrer. Reunió tècnics IBE.
El motiu principal es d’iluminació del velòdrom. Juntament amb el responsable tècnic de l’IBE,
es revisa l’instalacio elèctrica de les torres del velòdrom amb la finalitat de pressupostar el
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canvi de lluminàries a tipus led. En el cas de aprovació, les obres de condicionament poden ser
realitzades en un termini de 2 mesos.
28 Febrer. RFEC a Madrid.
Entrevista amb José Luis López Cerrón, president de la RFEC, on s'aborden diferents temes:
membres, activitats i funcionament de la Comissió Delegada de la RFEC.
1 Març. Reunió Comissió Delegada RFEC, Madrid.
Com a dada esportiva mes rellevant, queda aprovat que els Campionats d’Espanya per
fèmines, elit sub 23, seran per equips al igual que els masters, amb un mínim de 4 i un màxim
de 6 corredores per equip.
16 Març. IBE.
Reunió amb Lidia Flaquè, responsable de les instal·lacions esportives a Barcelona. Es fa revisió
dels ingressos i les despeses en la gestió del velòdrom per el 2018. La senyora Flaquè
manifesta el seu acord amb la documentació presentada i avança, a la espera de confirmació
oficial, que el pressupost per il·luminació ha estat aprovat.
Es parla de la propera convocatòria per la renovació en la concessió del velòdrom en concurs
públic. La senyora Flaquè parla de noves condicions i d’un nou aplaçament de Juliol a
Desembre de 2018. De ser així, al Juliol de 2018 caldrà perllongar el contracte amb
Promociones Winterlow.
Salvador Bigas fa menció a la reunió pendent amb Transit per lo que fa referència a temes de
seguretat vial, ctra. Martorell-Terrassa (senyalització), Barcelona ciutat (canvi en els carrils
bici).
•

Aprovació dels comptes anuals 2017. Informe d’Auditoria.

El senyor Esteve Permanyer fa una plena exposició i explicació sobre la auditoria interna de
comptes portada a terme per el equip d’auditors.
La principal recomanació dels auditors fa menció al alt cost de las primes d’assegurances que
pateix la entitat.
Estan disponibles a la web de la federació el estat de comptes 2017 i el informe d’auditoria.
Desprès d’aquesta amplia exposició s’aproven les comptes i es fa signatura per part de tots els
assistents.
•

Convocatòria Assemblea ordinària.

Amb l’acord de tots els assistents i tal com figura en el article 20 dels estatuts de la FCC, es
convoca l’Assemblea Ordinària el proper 12 de Maig de 2018, Dissabte, a les 10:30 hores en
primera convocatòria i a les 11:00 hores en segona convocatòria a la Sala d’Actes Narcís
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Masferrer en el velòdrom d’Horta Miquel Poblet.
Queda obert el termini de presentació de propostes dels assembleistes fins el dia 26 d’Abril
de 2018.
•

Presentació i aprovació del pressupost 2018.

Per part de Jordi Jorba i Joaquim Vilaplana, es fa una presentació del pressupost 2018 amb un
resum desglossat de les partides.
Jordi Jorba exposa partida per partida l’explicació sobre les principals retallades de pressupost
mes significatives, tot i aixó continua existint dèficit però s’ha rebaixat substancialment.
Es fa referència a la baixada del numero de llicencies degut al canvi de llicencies Cicloturistes a
Targeta Bici.
També es fa constar el fet de que la prima d’assegurances de 2017, va tenir un increment
significatiu.
Sobre els xips de competició s’ha pres la decisió de un canvi en el preu i lloguer així com en el
sistema dels lloguers amb la finalitat que el esportista de Catalunya compri el xip per tota la
temporada i el esportista de fora de Catalunya tingui l’opció de llogar-lo.
Referent al personal de la federació, s’ha donat de baixa al assessor jurídic, Albert Soms.
Incorporació d’una nova administrativa a la delegació de Girona.
Es presenta el candidat com a nou Director Administratiu / Gerent de la federació.
Desprès d’un procés de selecció per a candidats a aquesta plaça i per part de la federació s’ha
entrevistat a 4 possibles candidats. El Joaquim Vilaplana fa una presentació del perfil del
candidat al càrrec.
•

Comissions i Comitès.

S’aprova per unanimitat que el advocat Eudald Carol, dirigeixi el Comitè de Competició i
Disciplina.
•

Torn obert de paraula.

Salvador Bigas, demana una reunió amb el Servei Català de Transit per, primer presentar a
Joaquim Vilaplana com a nou president de la federació i segon, valorar amb SCT fer un esforç
en temes de senyalització viaria i una campanya sobre tot visual de sensibilització amb el col·
lectiu ciclista.
Es fa menció per part de Joaquim Vilaplana del funcionament de premsa i comunicació de la
federació a càrrec de Norbert Herrera juntament amb Albert Rabadan, nou cap de premsa de
la federació.
Norbert Herrera fa una introducció a la nova llei de protecció de dades, sobre com pot afectar
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a la federació en qüestions d’imatge per la qual cosa es farà una consulta jurídica.
També i en relació amb temes de comunicació, web i xarxes socials, el Norbert ens fa una
exposició de la importància de les visites a la web en el numero de persones que fan us.
També comenta la plataforma facebook on el seguiment per part dels aficionats es força bo.
Comenta que s’ha recuperat Instagram i que el seu funcionament es excel·lent i que Twiter te
una bona participació.
D'altre banda es comenta sobre la possibilitat de una Llicencia Escolar per tots aquells
nens/nenes que s’inicien en el ciclisme per el període Setembre-Decembre, per tal de que no
tinguin que pagar la llicencia sencera de tot l’any.
Aprovació Campionats de Catalunya.
Queden definitivament designades les següents proves:
6 de Maig Trial a Gualba.
3 de Juny Carretera a Vilassar. Categories Master 40 – 50 – 60.
30 de Juny Crono Gimcana a Palafrugell. Categoria Infantil.
Queden pendents d’aprovació:
23 de Juny XC a Palafolls.
7 d’Octubre Enduro a Castellolí.

A les 22 hores es dona per acabada aquesta segona reunió de Junta Directiva.

Barcelona, 4 d’Abril de 2018

Joaquim Vilaplana

Fernando Abellán

President

Secretari
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