ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DIRECTIVA DE 16 juliol de 2014

ASSISTENTS
1.- Josep Bochaca Tohà
2.- Joaquim Vilaplana Boloix
3.- Francesc Moradell Pont
4.- David Gran Serrano
5.- Jordi Puche Medina
6.- Jaume Masferrer Coma

7.- Jordi Jorba Canales
8.- Raül Querol Prades
9.- Carles Ferrer Juanola
10.- Josep Roca Piñol
11.- David Prats Segarra
12.- José C. Blázquez Sánchez
13.- Albert Pol Camps

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA
1.- Rubén Carro Cepeda
2.- Josep Garcia Arroyo
3.- Josep Mauri Pey

A un quart de set de la tarda, a la seu social de la FCC, presidit pel seu president, Josep Bochaca Tohà es reuneix la
Junta Directiva per tractar els següents punts de l’ordre del dia:
Assisteix per presentar els punts 4, 5 i 8 el responsable de la gestió del Velòdrom Sr. Manel Herrando.
1.- Accions i aclariments derivats dels assumptes tractats en la Junta Directiva anterior: El secretari fa un resum dels
punts de l’Acta anterior, manifesta que ningú li va manifestar cap opinió ni esmena en la seva tramesa als membres de
la junta, i es dóna per aprovada.
2. Informe dels contactes mantinguts per Presidència i demés membres de la Junta: S’han fet les gestions a C.C.E,
Diputació i Ajuntament per recuperar les despeses originades en els actes d’homenatge a Miquel Poblet. S’ha tramitat
a l’Ajuntament de Barcelona la sol·licitud de canvi de nom de l’actual Velòdrom Municipal d’Horta, com també de la
línia d’arribada a l’Av. Rius i Taulet de Montjuïc. S’han establert o renovat convenis de col·laboració amb Ocisport (Copa
Catalana de BTT), Circuit de Catalunya (ús com espai d’entrenaments), Donabike (organització i foment de marxes BTT
femenines), Mba Parks & Events (Descens), La Molina (per concretar els esdeveniments), El 9 esportiu (publicació
Campionats de Catalunya), Circuit de Terrassa de BMX (aportació del 20% de la despesa de renovació de les tanques
actualment malmeses, uns 2.000€, la resta amb aportació paritària d’Ajuntament i CCE), tramitació d’un curs de
tècnics de mecànica de bicicletes, adequació i optimització software del programa de comptabilitat. El coordinador de
seguretat viària ha assistit a Carreteres compartides (senyalització el 1,5 m), Mesa de la bicicleta (treball del registre
d’identificació dels propietaris de les bicicletes i debat sobre el Congrés de la bicicleta i la seva continuïtat), s’ha
constituït l’Intergrup de la bicicleta al Parlament (format per 7 experts i 6 parlamentaris per donar el relleu del
d’anterior legislatures, el Delegat de Lleida ha gestionat amb Trànsit la implantació de noves senyalitzacions del 1,5 m a
les carreteres propietat de la Generalitat.
3.- Pròrroga del contracte de gestió i explotació Velòdrom Municipal d'Horta: El venciment, el proper 31 d’agost, del
contracte va instar a la comissió executiva a sol·licitar la pròrroga del contracte per dos anys. Per compensar els
ingressos en el lloguer del Velòdrom es va demanar un augment d’un 25% sobre la xifra prevista de dèficit. L’IBE, com a
compensació per l’impacte de les obres previstes de millora i reparació del velòdrom, ha accedit a contemplar-ho. L’IBE
valora la gestió esportiva duta a terme per la FCC, tant del recinte del velòdrom com de la pista de BMX. S’aprova per
unanimitat la pròrroga del contracte.
4.- Contracte de cessió d'ús a Winterlow de pistes futbol, bàsquet, bar, magatzem i oficines: Fa l’exposició el Sr. Manel
Herrando. Els presents van rebre còpia del document per al seu estudi. La FCC va subrogar-ne el contracte fa 4 anys,
vencia aquest proper 31 de juliol. El nou contracte s’ha estudiat detingudament amb la col·laboració de l’IBE, serveis
jurídics i personal de la FCC, pactant-se amb l’empresa adjudicatària Promociones Winterlow. Els 73.115€ anuals de
Winterlow, per l’explotació de les pistes de futbol, bàsquet, oficines, bar i magatzem, s’hauran d’implementar fins a
100.000€ amb els lloguers menors d’altres locals i compensació de l’IBE. Les novetats més importants en les clàusules
són acotar l’horari d’ús de pistes, la incompatibilitat de les competicions de ciclisme amb l’activitat de futbol, els 12
pagaments (abans 11) i el venciments a 5 dies (ara a 50), la sanció de desnonament per impagament de tres
mensualitats, entre d’altres. S’aprova per unanimitat.
5.- Remodelació oficines FCC – Velòdrom: El Sr. Manel Herrando reparteix les fotocòpies del plànol actual i el de la
proposta. Les oficines passarien a l’espai de la continuació del bar, façana mar, amb 4 finestres exteriors. L’actual
recepció ocupat per Winterlow es convertiria en espai de reunions, cursos i arxiu. El local de l’entrada de la porta 16
seria l’espai de magatzem de material, amb fàcil accés de càrrega i descàrrega a l’exterior. Els compartiment actuals de
sala de juntes passaria a comissions esportiva, tècnica i àrbitres. Presidència i secretaria es convertirien en farmaciola i
massatges. Els altres tres, més propers al vestíbul, serien per a Winterlow. El pressupost, amb IVA inclòs, està a l’entorn
de 60.000€. L’Ajuntament es fa càrrec dels permisos. S’aprova l’avantprojecte.
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6.- Adquisició d'equipament personal (vestimenta), material de control i organització de curses: Es va fer arribar, als
membre de la junta, el llistat de vestimenta adquirida, tant la roba de competició com la de carrer per a les seleccions.
Es comenta, tanmateix, la recepció dels 25 equipaments facilitats per l’UFEC, destinats a les categories escolars. Es fa
l’enumeració de material, medalles de campionats de Catalunya, cintes plàstiques de senyalització personalitzades amb
FCC (es sol·licita la previsió per al 2015), fletxes de senyalització de recorreguts, 4 carpes 3X3 m, 1 de 5X3m, fons de
pòdium, pancarta campionats de Catalunya, 4 pancartes del 1,5 m, 7 llàgrimes o plomes, adhesius de compartir amb
respecte/1,5 m. S’aprova adquirir indicadors d’atenció prova ciclista. Per al control de curses, que realitza el comitè
d’àrbitres, s’ha adquirit 4 càmeres vídeo Panasonic, 10 emissores, 5 impressores, 6 ordenadors portàtils, 6 teclats
lector targetes, 4 descodificadors transponders i 2 cronos portàtils.
El President, dirigint-se al responsable dels àrbitres, li demana que com a contraprestació de l’esforç fet per a la
comanda i modernització del material de control de curses, els àrbitres s’actualitzin en les noves tecnologies. 7.- Resum
Campionats de Catalunya i competicions de seleccions: Amb el llistat al davant es comenta cadascun dels Campionats.
L’organitzador del de BTT a Vilabou es va comprometre a fer-ne tres d’Open BTT que no s’han realitzat. El de Pista de
Lleida no va tenir la participació que es mereixia. El Descens d’Avià només té el contratemps de l’insuficient espai
d’arribada. El de ruta infantil es va tancar amb les desafortunades declaracions del seu president a la TV de l’UFEC,
contra els dirigents de la FCC. El de BTT-Ultramarató s’ha fet sense àrbitres ni control de llicències, aspectes a corregir
en noves edicions. Al BTT XC, a Almacelles, lamentar l’actitud dels pares que volien forçar a separar per edats dins la
mateixa categoria. Al de Sèniors-Màster 30, a Cambrils, recriminar l’absència de guardonats en el repartiment de
premis. En general l’organització es pot considerar excel·lent en tots ells i en aquells que no particularitzem
immillorable en tots els aspectes. En el llistat s’ha d’anul·lar el de ciclisme adaptat i afegir-ne el de handbike, dies 13
(CRI) i 14 de setembre (Ruta), a Montjuïc (sota les torres venecianes). Es passa a comentar el llistat de sortides, per
especialitats, llocs i nivell de competició, tant estatals com internacionals. En total 29 expedicions, d’elles 10
d’internacionals. El president valora la uniformitat manifestada, com compensació de l’adquisició de vestimenta i
imatge de la FCC. És evident l’esforç econòmic de desplaçaments tant d’esportistes com acompanyants i hotels que
per a la FCC suposa. Comenta que majoritàriament s’ha fet l’acompanyament amb tècnics de la FCC.
8.- 30è aniversari Velòdrom - Trofeu Ciutat de Barcelona de Pista: El responsable del velòdrom reparteix la publicitat
impresa per als dos esdeveniments de pista, Campionat de Catalunya i Trofeu Ciutat de Barcelona. Amb la col·laboració
del Barcelona Pista CE, la FCC, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, organitza aquestes jornades de pista. La
RFEC ha sol·licitat que el Ciutat de Barcelona formi part del calendari de l’UCI, amb la finalitat d’aconseguir els
corredors punts per al campionat del Món, aportant les taxes federatives i els àrbitres. Com a obsequi recordatori es
crearà un trofeu fet amb fusta original de la pista del velòdrom, d’afzèlia, un tipus d´ arbre originari del Camerun, són
les restes que s'han anat utilitzant per reparar els deterioraments ocasionats per les caigudes. S'exposaran dades i
imatges del procés i primeres fites del recinte. Està prevista alguna actuació musical i activitats que complementin
l’espectacularitat de l’acte. L’endemà, dia 7 de setembre, el velòdrom de Tortosa celebrarà una vetllada, amb motiu de
la Festa Major, per als ciclistes que puguin combinar les participacions als dos escenaris. Està previst celebrar-hi
tanmateix el campionat de Catalunya de Màsters.
9.- Informe novetats en la gestió econòmica: Es dóna la paraula al Tresorer. En aquests moments ja s’ha recaptat el
85% de l’exercici. Si les llicències s’avancen al desembre, els ingressos formaran part d’aquest any. Hi ha una
disponibilitat en comptes de 1.428.000€, més els 100.000€ del crèdit hipotecari de Caixabanc, amb un pendent de
cobrament de 74.875€, el que fa un total de 1.602.875€. Les despeses fixes i de personal previstes fins a 31 de
desembre puja a 635.000€, un volum de factures pendents de pagament de 320.000€, per comptabilitzar en factures
uns 32.000€. Queda un superàvit de 515.000€ (sense el crèdit), d’aquí s’haurà de restar les subvencions a clubs i
corredors, resta vestimenta i obres remodelació d’oficines. Com a novetat de personal administratiu hi ha la renovació
fins a 31 de desembre de l’administratiu Jorge Monfort. L’increment de llicències aporta uns 11.700€ positius,
compensatoris de la reducció en drets federatius i llicències temporals. Hi ha un deute adquirit per Winterlow amb la
FCC de 35.000€. S’està pendent del judici contra la FCC del tècnic de pista de Mataró Joan Medina, per
l’acomiadament i disconformitat amb la quitança. El material immobilitzat que ha quedat obsolet afecta als balanços,
s’ha de trobar la solució per eliminar-lo. La visió general de l’estat econòmic és globalment positiva.
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El nou software de comptabilitat facilitarà la informació mensual actualitzada, gràfiques i comparatives que agilitaran la
gestió i transparència.
10.- Contractes voluntariat: Facilitat el llistat als assistents de les 13 persones que col·laboren de forma altruista amb la
FCC, s’indiquen els períodes de contracte, les tasques específiques a realitzar, el lloc on desenvolupar-ho i un estudi de
la mitjana aproximada del que pot representar de despesa per a la FCC. Els documents signats estan custodiats a
Secretaria.
11.- Informe Delegats Territorials: Tarragona informa de l’activitat esportiva realitzada o programada, amb dèficit per
al BTT. Es manté l’organització d’oci. Han superat les 2.000 llicències, per primera vegada, es fomenta informant als
clubs i fent divulgació a la xarxa social Facebook. S’està per recuperar proves que s’havien perdut. Amb motiu dels Jocs
del Mediterrani 2017, amb sots seu a Vilaseca,on es faran les proves de carretera i CRI, es realitzaran les gestions per
promoure l’organització dels Campionats de Catalunya de Ruta i CRI 2015 a Vilaseca. S’està treballant en el foment de
la pista a Tarragona i Mont-roig.
Girona manifesta que el ciclisme a Catalunya requereix més empenta i dedicació. Es mostra pessimista de la situació
actual. Fa una aposta pel biciatló ja que a través d’algun Consell Comarcal ja se n’organitzen. Vincularia la llicència al
xip, per modernitzar el ciclisme com han fet d’altres esports. Es mostra disconforme amb la diferència dels terminis de
validesa de les llicències de menors i majors, vol que ho gestionem amb la corredoria d’assegurances per unificar-ho, ja
que la temporada ciclista és anual i no escolar. Demana es facin les gestions per recuperar la prova de l’escalada al
Castell de Sant Joan, a Blanes. El President contesta que les empreses ocupen l’espai organitzador propi dels clubs. La
manca de patrocinadors, el retrocés de la competició i la dificultat en trobar col·laboradors voluntaris en són part del
problema.
Lleida exposa la seva estabilització en el nombre de llicències, l’augment d’ una a dues curses de carretera i la dificultat
que de les demés territorials els participants es desplacin a Lleida.
Cicloturisme reforça el disgust de la competència organitzativa que fan les empreses, amb un afany lucratiu que recau
en el preu de les inscripcions dels participants.
Barcelona opina que el calendari és un dels problemes de la carretera, hi ha una primera part de la temporada buida i
un amuntegament al mig. S’ha de fer una reunió per millorar la programació. El CTER ha aconseguit una estabilitat de
funcionament, demanda i rendiment. Presenta un acurat estudi dels sinistres dels federats en el primer semestre
actual i el complert del 2013. Insisteix amb les 4 morts sobtades per infart, ara ja en són 5; proposa les revisions
mèdiques vinculades a la llicència. Ara ja es porten dues morts per atropellament. L’estudi concreta la territorialitat
dels accidents i el tipus de vies. De l’estudi del 2013 en treu unes conclusions, com la que el risc de sinistre entre bici i
vehicle a motor és més alt en via interurbana, en les vies interurbanes es concentren el major nombre de ciclistes
federats, cada any puja el risc de sinistre en vies urbanes i la ciutat de Barcelona concentra el major nombre de
sinistres.
12.- Convocatòria propera Junta: Per l’absència d’alguns assistents, degut a l’hora i als llargs desplaçaments que han de
realitzar, no s’acorda cap data.
13.- Torn obert de paraules: El President comunica el procés legal iniciat contra el llogater del pis del carrer Fontanella,
per impagament, amb un desnonament previst per al desembre. Es comenta el mal ús que se’n fa del pis i les queixes
del veïns, s’explota com apartament turístic il·legal i no com a oficina comercial contractual.
I essent les deu i cinc s’aixeca la sessió d’avui, setze de juliol de 2014 i de tot el transcrit, com a Secretari, en dono fe i
testimoni.
V.P. El President

El Secretari

Signat: Josep Bochaca Tohà

Signat: Albert Pol Camps
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