A destacar de la Assemblea ordinària, el Pla de Viabilitat que va presentar la FCC,
tot tenint en compte la situació econòmica per la qual passa la FCC, amb recursos
propis molt limitats.
Pla de Viabilitat aprovat a 3 anys vista i reflectit en els pressupostos:
1-Pressupostos sense dèficit executats.
2-Aconseguir un fins de maniobra fins a arribar al 10% del pressupost.
3-Fidelitzar les llicències d'oci amb la col·laboració dels clubs.
4-Aconseguir ingressos atípics i/o patrocinis que donin a la FCC la capacitat de
poder realitzar l’activitat esportiva i la promoció de l’esport de base.
La memòria d'activitat esportiva, econòmica i pressupostos van ser aprovats per
majoria dels presents.
Respecte als pressupostos aprovats per al 2019, ja es va fer èmfasi que gran part
de les ajudes als equips de competició i una part als organitzadors quedaven
anul·lades.
El President fa un comentari respecte a l'Acta publicada de l'Assemblea ordinària:
En el torn de paraula, el president de la Unió Ciclista Lluçanès va manifestar el seu
desacord en el tractament dels calendaris per assignar data a les curses de
competició i d'oci i en concret en la modalitat de BTT.
Aquest comentari no va ser recollit en l'acta i el seu president va manifestar per
escrit la seva protesta per aquest fet. Finalment s'ha acordat fer un annex fora
d'acta però fent esment d'aquesta amb un escrit de la seva intervenció firmat pel
secretari i president. Proposta acceptada.
Assemblea extraordinària, es va aprovar per majoria la modificació dels actuals
estatuts.
-La Junta tindrà 2 vicepresidents amb 13 vocals.
-La FCC tindrà 5 delegacions, s'afegeix Terres de l'Ebre segregant 4 comarques de
Tarragona.
-Els 5 delegats territorials seran designats per acord de la Junta Directiva entre els
vicepresidents i vocals.
La modificació dels estatuts està en tràmit.
4-Informe dels Delegats Territorials.
Barcelona; Xavi Costa comenta les reunions entre la Plataforma CSRC, Collserola
Sense Restriccions Ciclistes, a on la Federació hi forma part, Serveis Territorials de
la Generalitat, Diputació i Ajuntaments per tractar el tema de regular la circulació
de ciclistes i vianants en el Parc de Collserola.
Tarragona; David Llauradó ens informa de la obertura del Velòdrom de Campclar.
L’ajuntament de Tarragona, ha posat mans a l’obra amb unes reparacions que eren
necessàries i ara s’està buscant qui gestionarà aquesta instal·lació.
La Volta al Montsià no es portarà a terme aquest any a causa de la coincidència de
dates amb festes majors de poblacions. Aquesta prova tornarà amb tota seguretat
al calendari de l'any vinent.
Lleida; El Centre de Tecnificació de BMX de Vila-sana aquest nou curs nomès
comptarà amb dos alumnes becats. En una reunió amb la presència d'en Norbert
Herrera, de pares i corredors becats han agraït l'esforç de la FCC i la col·laboració
d'Esports de Lleida i l’Ajuntament de Vila-sana per mantenir en marxa aquest
Centre de Tecnificació.
Pendent una reunió amb el nou regidor d’Esports de la Paeria de Lleida, per tractar
de la situació del velòdrom a Lleida.

En l'àmbit esportiu, destacar la pèrdua del DH de Cervià de les Garrigues
( permisos ), prova que es recuperarà de cara a l’any vinent.
Cal destacar el 6 D’Octubre el DH Ciutat de Lleida, les proves celebrades a Viella de
Campionats de Catalunya de DH i Enduro, la Marató de la Vall de Boi, el debut a
Navès de la Copa Catalana de BTT infantil.
Terres d’Ebre; Raül Querol ens posa al dia de com està funcionant el ciclisme a
Terres de l’Ebre, on comptem amb la col·laboració d'una bona part de clubs per tal
de treure un bon profit d’aquesta nova delegació a les seves comarques.
La cursa d’Enduro de Bitem, la de Juvenils a La Galera per part del Santa Bàrbara
Unió Ciclista que està tirant endavant moltes competicions, donant fe de la bona
salut del ciclisme a aquestes comarques.
També està treballant amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa per la
possible ubicació de la seu social de la FCC.
5-Concessió de la nova gestió del velòdrom municipal d'Horta.
El Director del Velòdrom, en Germán Martínez, ens informa dels contactes
mantinguts amb l'IBE relacionats amb la gestió actual i futura de la instal·lació.
El 29 Abril l’Ajuntament de Barcelona publica concurs d’adjudicació per la gestió de
velòdrom. Entren a concurs 3 entitats, la FCC una d’elles. El 31 de Maig es
presenten les ofertes de cadascuna de les entitats. El 4 de Juny l’Ajuntament
constata que les 3 entitats han presentat les seves ofertes i es fa l'obertura de
pliques de l'oferta esportiva. La FCC no hi assisteix per falta de comunicació a la
nostra entitat. Només hi assisteix una de les entitats.
El 20 de Juny es fa una segona reunió per obertura de pliques de l'oferta
econòmica, on assisteix la FCC i una de les entitats. En aquesta reunió s'informa de
la baremació corresponen a l'oferta esportiva i es fa una valoració provisional de les
ofertes econòmiques. De les 3 ofertes presentades, en global la FCC té el resultat
més baix. Quedar clar que l'IBE no renovarà la gestió del Velòdrom per als 4 anys
vinents a la FCC.
Per raons burocràtiques , l'IBE comunica a la FCC l'aplicació de dues pròrrogues
abans de formalitzar el traspàs de la gestió al nou adjudicatari. Una primera fins al
31 de juliol i una posterior fins al 30 de setembre. El dia d'avui, l'IBE encara no ha
fet oficial la nova adjudicació. La nova empresa adjudicatària serà POC3 Velòdrom
d'Horta.
Des de la FCC hem demanat a l'IBE signar un Conveni entre les dues parts que
garanteixi els espais propis de la FCC com a seu federativa i totes aquelles
activitats esportives relacionades amb el ciclisme que corresponen ser gestionades
per la FCC.
6-Informe activitat esportiva 2019. Realitzat i previsions.
La Directora Tècnica de la FCC, Marta Vilajosana, ens fa el resum de l'activitat
esportiva 2019 a data d’avui.
15a edició del Trofeu Internacional de Pista Ciutat de Barcelona a celebrar el 14 de
Setembre, després d’un any d’absència, amb 70 participants de 17 països.
Campionats de Catalunya tots finalitzats, a excepció del Mini DH, amb un bon
nombre de proves així com de participants.
Seleccions Catalanes, 20 sortides de selecció de les 25 previstes, de les que només
queda per realitzar la selecció de pista al campionat d’España aquest Setembre a
Valencia. Relacionat amb el ciclisme en pista, aquest any s’ha arribat als 100
participants en la Lliga Catalana el que dóna una idea de com s’està treballant i
gestionant tant als velòdroms com per part dels clubs.
Aquest nou curs que començarà als Centres de Tecnificació, tindrem 20 alumnes
becats i en el Centre d’Alt rendiment de Banyoles, un total de 3.

7-Proposta per aprovació de les tarifes federatives 2020.
Encara per validar a comissió executiva, la proposta queda pendent per la pròxima
reunió de Junta Directiva.
8-Informe Comissió de Cicloturisme. Montserratina i Barcelona-Sitges.
Víctor Saíz informa del estat de la Montserratina, la qual ja està en marxa pel 3 de
Novembre, amb els permisos ja gestionats. Només resta per decidir els clubs que
seran homenejats en aquesta edició nº 71.
La Barcelona-Sitges està pendent única i exclusivament de si el recorregut passarà
o no pel Prat. S'està tractant amb el regidor d’Esports i Guardia Urbana de la
població per tal d'arribar a un acord que permeti el pas d'aquesta mítica pedalada
que arriba aquest any a l'edició nº 25.
9-Informe Comissió de Seguretat Viària.
Al Juliol es va aprovar el Pla Directori de la Bicicleta per 4 anys juntament amb el
departament de Territori i Sostenibilitat i és va presentar al govern per la seva
aprovació aquest mes de Setembre. Segons ens exposa Salvador Bigas, és un pla
molt ambiciós amb propostes de la FCC i tot queda en l'aprovació dels governs de
la Generalitat i el govern central perquè és un pla que requereix aportacions
econòmiques importants.
10-Informe situació econòmica 2019. Realitzat i previsions.
El tresorer Jordi Jorba ens informa del seguiment pressupostari. El balanç el dia
d'avui és de 114.000€ positius. Tenint en compte les quantitats pendents
d'ingressar, especialment la subvenció del Consell Català de l'Esport, i les despeses
d'aquí a final d'any, amb una quantitat molt important pel quart pagament de la
pòlissa d'assegurances, podriam acabar amb un benefici de 2.600€ o el que és el
mateix, amb dèficit zero. Tenint en compte el saldo negatiu del 2018, xifrat per
sobre dels 300.000€, el balanç econòmic del 2019 seria molt positiu. Hauríem
trencat la tendència dels últims anys. Per aconseguir això, d'aquí a final d'any el
control de la despesa ha de ser molt estricte.
11-Torn obert de paraules.
Norbert Herrera ens fa arribar una queixa / suggeriment referent a les proves per
etapes de BTT de 3 dies, en les que el club organitzador paga 150 euros de taxes
federatives per dia. Demanen si es podria minimitzar el cost en el 2on dia i
següents.
Altra demanda per part de clubs és el tema dels hospitals de referència a l’hora de
portar un esportista accidentat. En algunes comarques no és el que hi ha més a
prop. Aquest tema és per negociar amb la companyia d’assegurances que ens
donarà el servei a partir de la pròxima temporada.
Precalendari; es procedirà aquest Setembre a una primera fase, renovació de
sol·licituds per clubs que ja han fet curses i una segona fase, una vegada tancat el
calendari per les curses que repeteixen, per clubs que s’incorporen de nou en funció
de les dates lliures de tal manera que no hi hagi duplicitat en les dates.
S’implantarà el mateix sistema per sol·licituds de curses que per la inscripció de
corredors a les curses. Fent servir la plataforma que existeix a la web de la FCC, on
cada club deurà omplir les dades de la cursa que desitja inscriure i on rebrà tota la
informació dels costos federatius d'aquesta.

En Josep Fernàndez comenta la tasca dels equips arbitrals a totes les competicions i
que de tant en tant s'hauría de valorar el treball que fa tot aquest equip amb una
manca de àrbitres força important. Falta implicació i no surt gent nova.

A les 21:30 hores es dòna per acabada aquesta reunió de Junta Directiva.
Barcelona, 9 de Setembre de 2019
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