
 

 

Grup de Velers RC IKARUS 

Santa Coloma de Gramenet 
 

 
ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 

11 DESEMBRE 2021 

 
El 11 de desembre del 2021 a les 11.30 hores i en segona convocatòria. S’ha 

celebrat al Centre Cívic Can Franquesa de Santa Coloma de Gramenet, seu social 

del Club, la Assemblea Ordinària General Anual. 
Presents: 

Carles Aymat Simó 

Octavi Dolcet Rodriguez 

Josep Antoni Esparza Valls 
Lluis Mejias Molero 

Fernando Valls Castellar 

Jesus Chumilla Cordoba 

          Emilio Escobar Alvarez 

Juan Carlos Ferrero Marcos 
Bernardo Gomez Mayan 

 

1r.   Resum dos anys COVID19 

 
L’assemblea s’inicia amb el Registre d’assistència al equipament Municipal i la 
signatura de Declaració responsable enfront la COVID19 del us d’equipament cívic. 

 

El president Carles Aymat fa resum del dos anys COVID19. 

2020 amb un concurs social  i 1ª Prova C .C.F3F  Calçot Race , tot al febrer, resta 
calendari anual, suspès tot , inclòs assemblea. 

2021 sense calendari, exceptuant el pròxim 18-19 desembre 2021 Campionat 

Catalunya F3F 2021. 

 
 

2r Liquidació exercici 2020 i 2021 

 

Josep Esparza tresorer del Club fa resum del estat de comptes i liquidació del 

exercici 2020 i 2021. 
La diferencia entre despeses i ingressos a 31/12/20 a resta en +1022.58 €. I a 

11/12/2021 a resta en +803 €. 

S’aporta copia als socis presents i s’aprova por unanimitat, recordant a tots els 

socis que el detall de comptes esta a la seva disposició pel tresorer, per poder-lo 
consultar. 

  

 

3t Obertura elecció Junta Directiva 
 

L’actual Junta Directiva a finalitzat el seu mandat durant el 2020 amb COVID19. I 

encapçalada pel seu President de conformitat amb els estatus socials  procedeix a 

la obertura de eleccions amb el següent calendari electoral: 
 
Dissabte 11 de desembre de 2021,   

Convocatòria a tots els socis del Club de les  

eleccions a Junta Directiva.  
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Dilluns 13 de desembre de 2021 a les 12 h   

a la seu social del Club a Sta.Coloma, sorteig  

per a la constitució de la Junta electoral. Es designaran 3 socis més 3 suplents  

 

Dilluns 27 de desembre de 2021 a les 14 h   

Fi de presentació de les candidatures.  

Les candidatures s’han de presentar complertes i adreçar-les al correu electrònic  

info@ikarusrc.com.  

 

Dimarts 28 de desembre de 2021 a les 18 h.   

Proclamació de les candidatures  

acceptades i inici de la campanya electoral  

.  

Dissabte 15 de gener de 2022, de 10 a 13 hores  

. Votació a la seu social del  

Club al Centre Cívic. Escrutini i proclamació de la candidatura  

guanyadora.  

 

 

 
4è Calendari activitats 2022. 

 

S’aporta proposta de calendari d’activitats del Club per l’any 2022.   

Molt reduït en funció del COVID19 i a les eleccions de la nova Junta Directiva. 

Organització de les quatre proves de la Lliga del Campionat de Catalunya F3F en 
diverses vessants, nomes les tres millors puntuables i a falta de una prova per les 

tres es podrà afegir una prova de la Catalunya Nord. 

Esta previst organitzar el Catalunya Open Internacional F3F 2022 a la Serra de 

Busa.  
Queda aprovat provisionalment el calendari de activitats 2022  Es trametrà a tots 

els socis i es publicarà a www.Ikarusrc.com/actividades/agenda. 

 

5è Quotes socials i quota Federació. 
 

S’aprova por unanimitat mantenir la quota de soci, que tenim des de el 2010, en 70 

€ anuals para tot els socis, i subvencionar amb 20 € la llicència federativa que es 

obligatòria para tots els socis practicants. 
Llicència sols Catalunya FAC, 40 € 

Habilitació nacional RFAE, 30 € 

Habilitació Internacional FAI 35 € 

Així el club tramitarà la llicència catalana FAC de tots els socis, excepte els que 

indiqueu, via email a info@ikarusrc.com, que disposeu de llicència per un altre club 
o no practicareu aeromodelisme aquest any. 

Els socis que vulguin la habilitació nacional RFAE, cal que ho sol·licitin 

expressament via email a info@ikarusrc.com  

La llicència FAI està pendent de decisió per la RFAE com serà la seva tramitació. 
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6è Precs i preguntes. 

 
  

Tema UAS 

Es comenta que el número d'operador UAS és obligatori per a tots els socis, així 

com del tràmit per a la seva obtenció amb la guia ja facilitada (via email) a tots els 
socis, recordant també, que la FAC ajuda personalment, prèvia sol·licitud (via 

email) la seva tramitació. 

 

Tema vessants de vol 
Es comenta que els vessants que freqüentem en competició oficial estan passats els 

formularis de Registre a la Federació Aèria Catalana amb data  17-3-2021 

No estant clar encara la seva resolució. 

 

 

 
Agraint l’assistència i sense més comentaris es tanca l’assemblea 

 

 

La Junta Directiva del GVRC IKARUS 

 


