11 de Gener de 2017
Sant Joan Despí

Assemblea General de Socis
Del Club Ciclista Sant Joan Despí 2016
D’acord amb els estatuts d’aquest Club, es celebra l’Assemblea General de Socis a l’Àrea de
Serveis a les persones de Sant Joan Despí, Av. Barcelona 41, a les 20:45 hores en Segona
convocatòria, ja que a les 20:15 hores (citació de la primera convocatòria) s’estava celebrant
l’Assemblea Extraordinària.

Els Socis que hi assisteixen son en el document adjunt on consta el nom, DNI i signatura. En aquest
document també hi consten els Socis que deleguen el seu vot en altres persones.

Total Socis presents 35 , mes 0 delegació. Total vàlid per les votacions 35 vots.

El president Sr. Silvi Margarit pren la paraula i dona per iniciada l’assemblea Extraordinària a les
20:45 hores.

1. Punt núm. 1 de l’Ordre del Dia. Aprovació de l’acta anterior.

El President recorda a tots els assistents que tots els Socis han rebut via correu electrònic o
correu postal l’acta de l’Assemblea anterior i s’insta als presents a que si hi ha alguna esmena
a fer-hi, s’indiqui en aquest moment. En no produir-se, es demana la seva aprovació, que es fa
per assentiment general.
Es proposa per a pròximes assemblees que els Socis que reben la informació per correu postal
només s’enviï la convocatòria la resta de documentació quedi en el Club per qui vulgui fer-hi
un cop d’ull abans o tenir la documentació el mateix dia de l’assemblea.

2. Punt núm. 2 de l’Ordre del Dia. Memòria d’activitats de la temporada anterior.

El President fa lectura de la Memòria d’activitats de la temporada 2016 i a continuació es
demana la seva aprovació, que també s’atorga per assentiment general desprès de constatar
que falta posar la pujada a Montserrat per fer la benedicció del banderí de l’entitat i el dinar
que va haver posteriorment.

1. 43è Campionat Social de CICLOTURISME: 21 participants amb més de 10 sortides. Total 41
2. 19è Campionat Social de BTT: 42 participants amb més de 10 sortides. Total 113
3. Sortides amb bicicleta de Carretera tots els dijous no festius: Participació 18
4. Sortides amb BTT dels divendres de la Colla dels Jubilats: Participació 15
5. 6 è Dinar Social. Calçotada Popular: 65 participants
6. 5ª Cursa Popular Infantil, 85 participants
7. 21 abril - Exposició 50 aniversari 423 assistents
8. 23 abril “Diada de la Bicicleta” Plaça de Catalunya. 200 participants
9. 11ª Cursa de Promoció Infantil de Carretera: 127 participants
10. Cursa de Fixe 7-05-2016. Circuit Urbà Anul·lada per no tenir autorització de la Policia Local
11. 11ª Cursa de Promoció OPEN INFANTIL DE BTT: 0 Anul·lada
12. 5 juny - Taller “Bici-Escola” el Dia Mundial del Medi Ambient. 30 participants
13. 70ª Cursa de Festa Major: 55 participants
14. 6ª Temporada Sortides Familiars: 35 participants
15. 38ª Memorial Gabriel Bosch Cadets i Júniors: 103 participants a les dues categories
16. 22 setembre - “Bici-Bus” amb l’Escola Joan Perich Valls, Dia Mundial Sense Cotxes. 10 participants
17. 23 setembre - Projecció del documental “Bicicletes vs cotxes” i col·loqui. 15 assistents

18. del 26 de setembre al 7 d’octubre - Guiatge “Bici-Bus” Escola Joan Perich Valls. 2 participants
19. 20a Travessa Sant Joan Despí – Montserrat amb BTT :1300 inscrits
20. 8, 15 i 22 octubre, 5, 12 i 19 novembre., 3 i 17 desembre - L’activitat dels dissabte amb l’associació
Aprenem. 5 participants
21. 29a Cursa Ciclocròs: 220 participants
22. 17 novembre - Formació per a mestres “Bici-Escola”. 22 participants
23. Lliurament de Trofeus del Campionat Social, 75 entre Socis i acompanyants

Activitats en les que col·labora el Club Ciclista
1. Col·laboració Primavera en Bici de Sant Joan Despí, uns 10 Socis per sortida. Participació uns 1.500
2. Cloenda de la Setmana de l’Esport a l’escola. Socis 5 . Participació 150
3. 25 de setembre - Pedalada de la Mobilitat Sostenible Baixcicletada. Socis 18 Participació 1.600
4. 68ª Diada Montserratina. Socis 28. Participació 3.300 i 150 clubs
5. 22ª Pedalada FCC Barcelona – Sitges. Socis 32. Participació 2.500

3. Punt núm. 3 de l’Ordre del Dia. Estat de comptes de l’exercici 2016.
Pren la paraula el tresorer Sr. James Salter.
Tot seguit és procedeix a la lectura i explicació de l’Estat de Comptes de l’Exercici 2016.
Pèrdues de 3.586 €, amb ingressos de 66.756 € i despeses de 70.342 €. El repartiment
per partides és el següent:

Grupo
Carreras
Travessa
Resto
Total CCSJD

2016
-3.265 €
7.231 €
-7.553 €
-3.586 €

S’aprova per assentiment general els comptes de 2016.

4. Punt núm. 4 de l’Ordre del Dia. Presentació i sotmetiment a votació d’esmenes
del RRI
4.1. Canviar les dates dels encapçalaments de canvis s'han de fer al: Capítol primer: Assemblea
General; Capítol Segon: Junta Directiva; Capítol Tercer: Els / Les Socis/es. En els que ara hi consta
"Estatuts de febrer de 2010" per "Estatuts de 11 de gener de 2017" data de l’última modificació i
aprovació dels Estatuts vigents.
S’aprova per assentiment general.
4.2. Justificació de l’esmena: Addició en el Capítol Quart: Vestimenta Oficial.
1.Mallot:

Article 6 -

Addició del següent text:
e) Socis que acreditin 10 sortides o més en les sortides organitzades entre setmana
del Club Ciclista Sant Joan Despí (lliurament bianual en l’acte de lliurament de
trofeus)= Gratuït.
S’aprova per assentiment general
4.3 Justificació de l’esmena:. Modificació en el Capítol Cinquè: Campionat Social, article 7:
On posava:
“Objectiu: La finalitat d’aquest campionat, és fomentar les sortides en grup i per
tant es premia la participació per damunt de la gesta esportiva.”
Es modifica per:
“Objectiu: La finalitat d’aquest campionat, és fomentar les sortides en els grups
del CCSJD i per tant es premia la participació per damunt de la gesta esportiva.”
S’aprova per assentiment general.
4.4. Justificació de l’esmena: Modificació en el Capítol Cinquè: Campionat Social, article 8:
On posava:
Participació en el Campionat Social
1. Calendari: El campionat s’inicia el primer diumenge de febrer o festiu oficial a
Catalunya i finalitzarà l’últim d’octubre. Seran puntuables tots els dissabtes i
diumenges i festius dins d’aquest període.
Es modifica per:

“Participació en el Campionat Social
1. Calendari: El campionat s’inicia el primer diumenge o festiu oficial de febrer a
Catalunya i finalitzarà l’últim diumenge o festiu oficial d’octubre a Catalunya. Seran
puntuables tots els dissabtes o diumenges o festius dins d’aquest període de festius
a Catalunya.”
S’aprova per assentiment general.
4.5. Comentaris - Justificació de l’esmena: Addició en el Capítol Cinquè: Campionat Social,
Article 8:
Participació en el Campionat Social
4: Categories: “d) Recorregut d’iniciació”
S’aprova per assentiment general.
4.6. Justificació de l’esmena: Modificació en el Capítol Cinquè: Campionat Social. Article 9:
Condicions de participació en el Campionat Social:
On posava:
“3: Esglaonament de convalidacions
d) Per actuar com a col·laborador/a actiu/va el mateix dia de La Travessa = 1 punt + 60
km.”
Es modifica per:
“3: Esglaonament de convalidacions
d) Per actuar com a col·laborador/a actiu/va el mateix dia de La Travessa = 1 punt + 60
km en el cas dels participants del campionat de Carretera I els participants del
campionat de BTT els serà apuntat el mateix del total del recorregut de LA TRAVESSA.”

S’aprova per assentiment general.
4.7.Justificació de l’esmena: Modificació en el Capítol Tercer: Els / Les Socis/es. Article 3.
Modalitats, quotes, drets i deures:
On posava:
1. S’estableixen les següents modalitats de socis, condicions i quotes
S'aplica una quota d'alta als nous socis de 10 euros.
Es modificaria per:
“1. S’estableixen les següents modalitats de socis, condicions i quotes
S'aplica una quota d'alta de 30 euros als nous socis tant adults com menors d’edat.

Aquesta quota d’alta cal revisar-la segons valor del mallot oficial del Club ja que
aquest és lliurat en el moment d’alta en el Club.”
L'argument per a aquesta pujada, defensat amb vehemència pel Sr. Silvi Margarit, és evitar que es
donin d'alta persones que només busquen un club on fer la llicència federativa, i que no aporten
res al club, a més de endur-se el mallot que donem automàticament per fer-se socis per només 10
euros de quota d'alta.
Salten veus en desacord a pujar la quota, com els socis Sr. Pedro Moll, Sr. Francesc Dorado i Sr.
Rafael Gómez, argumentant que d'una banda evitaria als "caça llicències" però per una altra faria
que repercutís molt negativament en l'alta de nous socis que estiguin veritablement interessats a
participar en el club, en les seves sortides i esdeveniments.
El Sr. Rafa Gómez exposa que realment no suposa una despesa per al Club, aquests socis que
només busquen tenir la llicència. D'entrada paguen 10 euros d'alta + 20 euros de quota anual. El
preu del mallot és de 33 euros, el que suposa una pèrdua molt assumible pel club. A més en els
anys següents aquest soci pagarà 20 euros / anuals, i ja mai més se li donarà mallot, ja que al no
participar en les sortides i esdeveniments no té dret a un nou mallot.
Altres socis, com el Sr. Frederic Gual, proposa que els donin el mallot si han realitzat les 10
sortides. Però se li recorda que això de les 10 sortides es va eliminar precisament perquè tot els
socis estiguessin equipats i es sentissin socis des del primer dia.
Es sotmet a votació, amb 5 vots a favor de la pujada i 28 en contra.
Queda rebutjada la proposta.

4.8. Justificació de l’esmena: Addició en el Capítol Tercer: Els / Les Socis/es. Article 3
Modalitats, quotes, drets i deures:
1. S’estableixen les següents modalitats de socis, condicions i quotes.
“e) Les quotes d’Adults, Juvenils i Infantils caldrà revisar-les anualment segons el
valor d’increment del IPC anual i tenint en compta el mallot oficial del Club ja que
aquest és lliurat en el moment d’alta en el Club.”
Queda rebutjada la proposta per assentiment general.
4.9. Justificació de l’esmena: addició en el Capítol Quart: Vestimenta Oficial. Article 6 Mallot:
“d) Socis que acreditin 10 sortides o més en pedalades o marxes organitzades i amb la
inscripció a la pedalada o marxa a nom del Club Ciclista Sant Joan Despí (lliurament
bianual en l’acte de lliurament de trofeus)= Gratuït.”

S’aprova per assentiment general.

4.10. Justificació de l’esmena: Addició en el Capítol Cinquè: Campionat Social. Article 9.
Condicions de participació en el Campionat Social.
On posava:
2. Convalidació de punts: Tenen dret a obtenir convalidació de punts i quilòmetres,
tots/es els/les participants que en lloc de fer la corresponent sortida programada,
opten per col·laborar en un esdeveniment organitzat per la entitat, amb els
següents condicionants: Aquesta puntuació tant sols es pot convalidar en
substitució d’una sortida programada,que sigui en data posterior a l’esdeveniment
en qüestió i que no hagi estat realitzada per el/la participant.
Es vol modificar per:
“2: Convalidació de punts: Tenen dret a obtenir convalidació de punts i quilòmetres,
tots/es els/les participants que en lloc de fer la corresponent sortida programada,
opten per col·laborar en un esdeveniment organitzat per la entitat, amb els següents
condicionants: Aquesta puntuació tant sols es pot convalidar en substitució d’una
sortida programada,que sigui en data posterior a l’esdeveniment en qüestió i que no
hagi estat realitzada per el/la participant i li seran comptabilitzats els mateixos Km i
en el cas de la BTT el mateix desnivell acumulat positiu. En el cas d’una col·laboració
en dissabte podrà ser convalidada en substitució d’una sortida programada,que
sigui en data posterior a l’esdeveniment en qüestió i que no hagi estat realitzada per
el/la participant i li seran comptabilitzats els mateixos Km i en el cas de la BTT el
mateix desnivell acumulat positiu.”
Es sotmet a votació de l’Assemblea, quedant aprovat per assentiment general, menys pel vot
en contra del Sr. Rafael Benavente Ruiz.

5. Punt núm. 5 de l’Ordre del Dia. Presentació de la nova Junta
El president llegeix la única candidatura presentada davant de la Junta Electoral i presenta la
nova Junta com a guanyadora als socis, que queda representada per els següents membres i
càrrecs :
-

President : Sr. James Salter
Secretari : Sra. Marta Oms
Tresorer : Sr. Rafa Gómez
Vocals : Sr. Jordi Tadeo, Sr. Dani Campos, Sr. Joan Admetlla.
La nova Junta queda aprovada per la assemblea de socis.

6. Punt núm. 6 de l’Ordre del Dia. Projecte d’activitats per l’any 2017.
Abans de presentar les activitats, el Sr. Francesc Dorado pren la paraula per fer constar en acta
que les assemblees generals i la convocatòria d'eleccions s'han de fer abans de tenir ja compromès
el projecte de l'any següent. És per això que les assemblees s'han de fer abans del mes novembre.
El president Sr. Silvi Margarit afirma que el desig de la Junta era aquest, el de convocar les
eleccions abans de presentar el projecte de 2017, perquè així la nova Junta no es trobés amb un
projecte que no havien preparat ells, però per motius d'agenda i de personal no s'ha pogut dur a
terme.
Tot seguit, el president fa lectura de les activitats per el proper any 2017.
1. 45è Campionat Social de CICLOTURISME, del 05-02-2017 al 29-10-2017
2. 20è Campionat Social de BTT, del 05-02-2017 al 29-10-2017
3. Sortides amb bicicleta de Carretera tots els dijous no festius: a les 8:30 h horari d’hivern; a
les 8:15 h horari d’estiu. Des de la plaça de la Constitució (Mercat Centre). Sempre el mateix
recorregut d’uns 50 Km.
4. Sortides amb BTT tots els divendres no festius a les 8:00 h tot l’any. Colla dels Jubilats. Des
de l’Avinguda de Barcelona amb C/ Major.
5. 6 Cursa Popular Infantil, Diumenge 05-03-2017. Circuit habilitat en el Parc Ciclista del
Llobregat
6. 7 Dinar Social. Calçotada Popular, el Diumenge 19-03-2017
7. 12 Cursa de Promoció Infantil de Carretera, el Dissabte 13-05-2017. Circuit Urbà
8. 7 Temporada Sortides Familiars
a. 1a Sortida: 04-06-2017
b. 2a Sortida: 11-06-2017
c. 3a Sortida: 18-06-2017
d. 4a Sortida 02-07-2017. En autocar al Delta de l’Ebre
9. 71 Cursa de Festa Major CADETS, el Dissabte 17-06-2017. Circuit Urbà
10. 12 Cursa de Promoció OPEN INFANTIL DE BTT, el Diumenge 01-07-2017. Parc Ciclista Llob.
11. 39 Memorial Gabriel Bosch ELITS, el Dissabte 02-09-2017. Circuit Urbà
12. 22 Travessa Sant Joan Despí – Montserrat amb BTT, el diumenge 01-10-2017
13. 30 Cursa Ciclocròs, el diumenge 05-11-2017. Circuit del Parc Ciclista del Llobregat
14. Lliurament de Trofeus del Campionat Social de Club, el dissabte 26-11-2017.
Activitats en les que col·labora el Club Ciclista
1. Col·laboració amb APRENEM, consisteix en ensenyar a anar en bicicleta a nenes i nens amb
el Trastorn de l’Espectre Autista (el TEA) en el Parc Ciclista els dissabtes al matí
2. Jornada de ciclisme inclusiu que consistirà en sensibilitzar visualitzant tot tipus de
discapacitats

3. 23 Temporada Primavera en Bici:
1a Sortida: 07-05-2017 Inauguració
2a Sortida: 14-05-2017
3a Sortida: 21-05-2017
4a Sortida: 28-05-2017
4. Cloenda de la Setmana de l’Esport a l’escola, juny, dissabte
5. Pedalada de la Mobilitat Sostenible, setembre, diumenge
6. Diada Montserratina, octubre, diumenge
7. Pedalada FCC - Barcelona –> Sitges, novembre, diumenge
Es sotmet a votació de l’Assemblea, quedant aprovat per assentiment general

7.

Punt núm. 7 de l’Ordre del Dia. Pressupost per les activitats de l’any 2017.
Per 2017, es proposa un pressupost que restableix l'equilibri financer i preveu un superàvit de
2.000 €. Segons ha indicat el tresorer, això es va aconseguir reduint les despeses
extraordinàries de 50 aniversari, que no es repetiran, i les despeses forts d'inversions de
l'últim any.
Es sotmet a votació de l’Assemblea, quedant aprovat per assentiment general.

8.

Punt núm. 8 de l’Ordre del Dia. Prec i preguntes.

El Soci Sr. Valentí Caldés pregunta si encara està en ment acabar el llibre del 50è aniversari, ja
que hi hagut una gran feina per part d’alguns socis i els agradaria veure’l acabat.
La Sòcia Sra. Roser Cases, comenta que la despesa del llibre no s’ha posat en el Pressupost de
les activitats de l’any 2017, i això serà un cost que tindrà que assumir el Club.
El Soci Sr. Joan Admetlla comenta que en un principi el llibre ha de ser costejat a partir de la
demanda que hi hagi, així el cost per el Club serà cero o tant sols els d’aquells llibres que
s’hagin de regalar.
El President Sr. Silvi Margarit, s’acomiada com a president de l’Entitat agraint al Soci la seva
col·laboració i participació amb ell durant aquest sis anys que ell a estat de President en la
Junta del Club.
Agraïment:

“Bona nit a tothom
Aquests 6 anys al front del Club Ciclista Sant Joan Despí i del meu mandat no hagués
estat possible sinó hagués tingut la col·laboració de diverses persones, que en un
grau o altra, han ajudat a fer moltes de les feines que cal portar a terme en el decurs
de cada temporada.
Això ha sigut possible gràcies a:
Juan Pedro Carretero, Alberto Vizuete, Àlex Pérez, Pere Xavier Pérez Oltra, Maria
Jesús Sarabia, José Luís Arregui, Josep Obea, Roser Cases, Gabriel Caldés, Francesc
Rodríguez Galindo, Antonio Unguetti, Jordi Serra, Xavier Balart, Óscar Cerezo,
Alberto López, Alícia Pueyo, Josep Margarit, José Alcalde, José Maria González
Arguijo, Lorenzo Funes, Salvador Gallardo, Miguel Pellón, Francesc Dorado, Francesc
Vernet, Valentí Caldés, Ventura Bosch, Manel Tena, Manel Segarra, Nacho Mesas,
Joaquim Valderrama, Joan Admetlla, César Alcázar, James Salter i Jesús Benedí.
34 persones que a més de ser socis del Club han decidit dedicar part del seu temps
personal en fer més gran aquest Club ajudant a l’elaboració de projectes i a les 21
activitats que organitza i que col·labora el club. En totes elles les seves aportacions
han sigut importants .
A sigut i és un honor poder comptar amb tots ells que han fet més fàcil la meva
tasca de presidir aquest club.
Gràcies a tots.”

I sense cap tema més a tractar, es dona per finalitzada l’assemblea General de Socis, quant
són les 22:11 hores.

President,

Silvi Margarit i Roca

Secretari,

César Alcázar Ledesma

