Reunió núm. 3 de la Junta Directiva FCC
Convocatòria: dimecres 27 de juny de 2018 a les 18.00 hores.
Lloc.: sala Narcís Masferrer, velòdrom d’Horta-Barcelona
Assistents: Joaquim Vilaplana, Xavier Costa, Josep Roca, Jordi Jorba, Raül Querol, Carles
Ferrer, Sergi Güell, Arianna Pol, Pere Uyà, Àngel Edo i Fernando Abellán.
També hi assisteix el nou Director Administratiu Germán Martínez.
Excusen la seva assistència: Salvador Bigas, Norbert Herrera, David Llauradó i Jesús Ruiz.

•

No hi ha comentaris sobre assumptes tractats en l'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 l'anterior junta amb diferents entitats i col·lectius referents a temes vinculats
amb l'entitat:
9 d’Abril. Reunió en la seu de la UFEC a on es va presentar la nova Llei de l'Esport
Català. L'objectiu del conjunt de federacions és aconseguir reunir un total de 50.000
firmes per presentar la proposta al Parlament de Catalunya a finals d'any. El
compromís de la FCC és aconseguir un mínim de 1.700 firmes. Vàrem començar la
campanya a la See Otter de Girona i estem per sobre de les 600 signatures.
4 de Maig. Assemblea de la UFEC a on a part de presentar el balanç econòmic i el
conjunt d'activitats de l'entitat, tot aprovat per la majoria de federacions, es va
escenificar el relleu de la presidència en les diferents federacions. En el cas de la
FCC, es va fer el lliurament de l'insígnia de plata al Sr. Josep Bochaca.
11 de Maig. Reunió amb la nova responsable d'instal·lacions esportives de l'IBE, Sra.
Lidia Flaquè. Comencen les converses per preparar la renovació de la concessió del
velòdrom a la FCC. El contracte actual prorrogat acaba el 31 de juliol.
12 de Maig. Assemblea de la FCC en les instal·lacions del velòdrom d'Horta. Tant el
balanç econòmic del 2017 com el pressupost i les activitats del 2018 varen ser
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aprovades per majoria dels clubs assistents. Es va constatar un any més la poca
presència de clubs en representació de les diferents delegacions. Només 22 clubs de
Barcelona, 1 de Lleida i 1 de Tarragona.
24 de Maig. Desplaçament a Madrid per assitir a la reunió de la Comissió Delegada
de la RFEC.
28 de Maig. Assistència a la reunió anual d'accionistes de Unifedesport de la cual la
FCC hi participa amb un total de 4 accions. La Directora General, Pili Navarro, va
presentar l'informe de gestió amb les diferents companyies d'assegurances. Va ser
aprovat per la majoria de federacions inclosa la FCC.
11 de Juny. Reunió amb el Consell d'equipaments del districte Horta-Guinardó per
presentar l'informe anual de gestió i balanç econòmic de l'exercici 2017 així com la
programació de la temporada 2018 en el velòdrom d'Horta. Hi assisteixen Antònia
Adell, secretaria del Consell, Eulàlia Dordal i Lidia Flaquè de l'IBE. També hi són
presents representants de diferents partits polítics. S'aprofita la reunió per
presentar el nou Director del velòdrom, en Germán Martínez.
13 de Juny. Reunió en la seu de l'IBE a on també hi és convocat en Manel Carvajal
com a representant de Promocions Winterlow. Hi assiteixen la responsable del
Departament de Serveis d'instal·lacions i obres Eulàlia Dordal i Lídia Flaquè. Se'ns
comunica la pròrroga de la concessió fins desembre del 2018 i les condicions futures
tant pel gestor com pel llogater d'espais. Es valora la possibilitat de prorrogar el
lloguer d'espais fins a juny del 2019.
18 de Juny. Reunió a la Paeria de Lleida per parlar de l'estat i futur del velòdrom
municipal. Tambè hi assisteix en Norbert Herrera com a Delegat. Hi són presents la
regidora d'esports i el regidor d'urbanisme. La Paeria no té cap projecte per millorar
la instal·lació ni per fer un velòdrom nou. Cal que la FCC es posicioni i presenti un
informe tècnic de millora. Després de fer una visita al velòdrom, es constata que no
reuneix les millors condicons per la pràctica del ciclisme.
•

Informe del nou Director Administratiu.
En Germán Martínez ens fa una exposició de les que han sigut les seves principals
tasques des de la seva incorporació.
Servei de manteniment. L'actual empresa de manteniment hi dedica 60
hores/setmana a les diferents tasques de manteniment al velòdrom, a més de la
persona contractada en plantilla. El que suposa una despesa de 47.000 euros/any,
més el manteniment RITE per les instal·lacions industrials, 8.600 euros/any. Després
d’una anàlisi de la feina que es realitza, no és justificat aquest nombre d’hores.
S’han fet gestions amb altres empreses valorant el que realment necessita l’instal·
lació ( unes 20 hores/setmana pel manteniment bàsic ) i es podria aconseguir un
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pressupost al voltant dels 20.000 euros/any i el manteniment RITE 2.400 euros/any.
Servei de neteja. S'hi dediquen actualment 40 hores/setmana per tota l’instal·lació.
Analitzant quines àrees del velòdrom realment necessiten la neteja setmanal, es
podrien rebaixar el nombre d’hores a 26 per setmana.
Contacte amb l’empresa Winterlow per tal d’arribar a un acord per renovar la
concessió fins Juny 2019, sempre que es posin al dia de pagaments pendents ( avui
en dia són 5 mesos, aprox. 30.000 euros ).
Aquí entra en joc la negociació/concurs públic amb l’IBE per continuar gestionant el
velòdrom.
Nova llei de protecció de dades. S’està realitzant una anàlisi de la situació general
de l’entitat per tal de prendre accions sobre tots els aspectes implicats, dades de
federats, articles de premsa, fotografies, etc.

•

Seguiment del pressupost 2018.
Jordi Jorba presenta l'evolució del pressupost 2018 realitzat fins al 15 de Juny.
Ingressos: Petita caiguda d’ingressos per llicències (ja pressupostada); es mantenen
els ingressos de quotes de clubs, drets federatius i taxes d’àrbitres. Ens queden un
21,60% del pressupost d’ingressos pendent.
Despeses: Portem realitzat el 60% aproximadament del pressupost en despeses. A
falta del pagament de la part corresponent de primes d’assegurances, hem d’anar
amb cura, ja que la nostra tresoreria, a causa de la falta de cobrament per part de la
concessió a Winterlow de l’explotació del velòdrom i el 20% pendent de la
subvenció 2017, demanada oficialment al Director General del CCE, i sense ser
alarmistes es podria arribar a haver de retallar activitat esportiva.
Per altra banda es presenta una evolució del nombre de llicències a Juny de 2018
versus el mateix mes de 2017 on es veu una caiguda general del 7%
aproximadament, però amb una dada significativa que és el creixement de quasi el
13% a las llicències de menors.

•

Centres de Tecnificació 2018-19.
Joaquim Vilaplana fa un resum de la situació actual en els 3 centres:
CTE-Ripollès. 11 anys de funcionament. Modalitats de ruta-fons en pista-btt. Curs
2017-18 amb 12 becats. En aquest curs han estat expulsats 2 corredors de trial per
causes disciplinàries. Per al curs vinent es donarà la baixa a 2 corredors per baix
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rendiment esportiu i a un tercer per no respectar el pla de treball establert pel
tècnic de carretera. Per al curs 2018-19 és previst tenir 11 becats. Continuen com a
tècnics de la FCC en Carles Torrent i en Dani Parramon.
CTE-Esplugues-Blume. Segon any de funcionament. Modalitat de velocitat en pista.
Curs 2017-18 amb 7 becats. Hi haura 2 baixes per baix rendiment. Per al curs 201819 és previst tenir 5 becats. Continua de tècnic en Jaume Mas.
CTE-Vila-sana. Primer any de funcionament. Modalitat de Bmx. Curs 2017-18 amb 3
esportistes becats. Per falta de professionalitat, el tècnic Marc Tugues ha estat
cessat del seu càrrec 2 mesos abans d'acabar el curs. Han continuat la formació 2
tècnics de circuit: Marc Cano i Rubén Crespo i Alberto del Rosal treballant la part
física a l'INEF de Lleida. Per al curs 2018-19 és previst tenir 4 becats. Queda per
decidir el tècnic titular en el centre.
Nou CTE d'alt rendiment per al curs 2018-19.
E l'Assemblea ordinària, Marta Vilajosana com a responsable de l'àrea tècnica ja va
explicar com estava estructurat el projecte de futur i quins eren els seus objectius.
Va anunciar que per al curs vinent es faria una prova pilot amb esportistes d'alt
nivell que comencin estudis universitaris. La prova pilot consisteix en obrir un centre
d'alt rendiment per ciclistes, en aquest cas hem acordat amb el Consell Català de
l'Esport fer entrar a 2 ciclistes de carretera que reuneixen les condicions per ser
becades en el centre de rem de Banyoles. Els estudis universitaris els faran a Girona.
La beca cobreix tots els serveis de la residència així com proves mèdiques, les
famílies hauran de pagar els estudis i la FCC hi posarà un tècnic de seguiment.

•

Campionats de Catalunya i calendari 2018.
El balanç de les proves dels Campionats de Catalunya realitzades fins al moment ha
estat força bo. De les 19 proves programades se'n han fet 17 amb una correcta
organització per part dels clubs i de la FCC. Per la temporada que ve caldrà revisar el
format de podis i de protocols per tal d'unificar criteris. Un any més lamentar la
falta de compromís en l'organització del campionat de CRI. Agrair l'esforç realitzat
per la Delegació de Lleida en aconseguir organitzar la prova en un temps rècord.

•

Torn obert de paraula.
Joaquim Vilaplana fa un apunt referent a l'horari d’estiu de la FCC en la seu central
del velòdrom.L'horari d'atenció al públic durant els mesos de juliol i agost serà de 9
a 14 h. Això no ha d'afectar a l'activitat esportiva programada en horari de tarda.
Es comenta la possibilitat d'aturar l'activitat en el velòdrom de Lleida si no milloren
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les condicions de la pista i dels vestidors. És important no posar en risc la integritat
física dels nens i nenes que 2 dies a la setmana entrenen amb un tècnic de la FCC.
De moment es decideix continuar amb l'activitat fins a acabar el curs, avisant al
tècnic per minimitzar riscos.
Arianna Pol, nova presidenta del Comitè d'àrbitres, fa balanç de què ha estat
l'activitat arbitral en aquests 5 mesos. El calendari té caps de setmana molt plens de
curses i s'han generat problemes de disponibilitat arbitral. El control informàtic està
molt limitat a poques persones i això implica sobrecàrregues i llargs desplaçaments.
Ha faltat informació a temps per canvis de data en els calendaris. Ha faltat
documentació referida a reglaments en curses que han generat desconeixement en
l'equip arbitral. Xips que han fallat han generat problemes en les classificacions.
Pere Uyà, demana mes informació a la web sobre les curses, que els organitzadors
facin arribar el màxim de dades perquè tothom estigui ben informat.
Sergi Güell insisteix en la necessitat d'establir un preu de llicència reduït pels nens i
nenes que s'incorporen a les escoles de ciclisme a partir de setembre. Joaquim
Vilaplana li respon que el tema s'està treballant amb la companyia d'assegurances i
és previst que durant el mes de juliol quedi establerta la tarifa.

I sense que hi hagi més temes a tractar, a les 21.30 hores es dòna per acabada
aquesta tercera reunió de Junta Directiva.

Barcelona, 27 de juny de 2018

Joaquim Vilaplana

Fernando Abellán

President

Secretari
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