
 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 12 DE MAIG DE 2018

A les 11 hores del matí, en segona convocatòria, a la sala Narcís Masferrer del velòdrom d’Horta i presidida

per Joaquim Vilaplana Boloix, President, es reuneix l’Assemblea ordinària per tractar els punts de l’ordre

del dia.

Clubs  assistents:  Esport  Ciclista  Barcelona,  Sport  Ciclista  Betulo,  Penya  Ciclista  Bonavista,  Club  Penya

Ciclista Bons Amics, Catalunya-Barcelona Club Ciclista, CC Colla Pedalada Juneda,Escola Ciclisme Manresa,

Associació  Gènesis  Cycling  Team,  Club  Ciclista  Horta,Unió  Ciclista  Les  Franqueses  del  Vallès,  Manresa

Esport Ciclista, Club Ciclista Mollet, Associació Ciclista Montjuic, Club Esportiu Montsià, Open Natura Club

Esportiu BTT, Club Ciclista Plana Lladó, Agrupació Ciclista El Prat, Club Ciclista Ripollet, Club Ciclista Sant

Boi,  Unió Ciclista  Sant Cugat,  Club Ciclista Sant  Joan Despí,  Club Ciclista Santfeliuenc,  Moto Club  Sant

Andreu de la Barca, Unió Ciclista Vilanova.

1. Presentació  del  President.  Recompte  dels  membres  assembleistes  presents.  Elecció  de  dos

interventors per aprovar, per delegació, l’Acta juntament amb el President i Secretari, Art. 25

dels Estatuts de la FCC.

El President comença la presentació fent constar que es tracta d’una assemblea de transició, la

qual uneix l’activitat de la junta sortint 2017,  amb la nova junta 2018.

Agraeix la comprensió de tots els assistents així com la de la resta de clubs amb la nova junta en els

seus inicis gens fàcils. També fa menció a la bona feina que fan tots els treballadors de la federació

i les seves delegacions. 

Parla del començament del 2018, complicat pel que fa al tema de la pòlissa d’assegurances. Una

de  les  primeres  coses  davant  la  companyia  d’assegurances  ha  estat  aconseguir  millorar  la

plataforma mèdica en relació a l’any passat.

En l'apartat econòmic la situació és complicada, amb un dèficit pressupostari del 2017 força elevat

i  amb  el  20%  de  l'assignació  aprovada  pel  Consell  Català  de  L'Esport  per  al  2017  pendent

d'ingressar. Per al 2018 l’assignació per part del CCE és molt incerta.

La nova junta, està donant  forma a una nova estructura federativa amb dos eixos de treball. D’una

banda  la  direcció  tècnica  a  càrrec  de  Marta  Vilajosana,  i  d’una  altra  la  direcció

administrativa/gerència, on s’incorporarà al llarg d’aquest mes de maig en Germán Martínez, amb

la responsabilitat també de la direcció del velòdrom.

Un altre tema important per la federació és el de comunicació i premsa, del qual es faran càrrec en

Norbert Herrera i l’Albert Rabadán.



Fa menció al ciclisme de base el qual està funcionant molt bé amb escoles homologades, formació

de tècnics, amb una bona quantitat de nens i nenes practicant ciclisme.

Es  fa  el  recompte  d’assembleistes,  presents  24  clubs,  amb  15  de  2  vots,  8  d’un  vot  i  1  no

representat per membre amb dret a vot.

Es procedeix d’acord amb l’article 25 dels estatuts a l’elecció dels dos interventors, un el Sr. Antoni

Serra de la Unió Ciclista Les Franqueses del Vallès i l’altre el Sr. Ferran Molina de l’Escola Ciclisme

Manresa.

2. Ratificació dels càrrecs de la Junta Directiva nomenats per provisió de vacants.

Es procedeix a la votació per ratificar a l’Arianna Pol, nova Presidenta del Comitè d’Àrbitres, com a

nova integrant de la Junta i a Fernando Abellán com a nou Secretari de la Junta Directiva.

Ningú dels presents manifesta disconformitat amb els càrrecs nomenats, per la qual cosa queden

ratificats.

3. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’informe-memòria d’activitats esportives de la temporada

2017.

Joaquim Vilaplana fa una breu exposició sobre el nombre d’entitats esportives donades d’alta, 761

entitats. El 2017 va esdevenir un gran any pel que fa a resultats dels ciclistes catalans, tant a nivell

nacional com a nivell internacional.

A continuació en Xavi Ràfols, tècnic responsable en l'àrea de formació, exposa la trajectòria que

han  seguit  les  escoles  de  ciclisme homologades  per  la  FCC  des  de  l'any  2013  amb l'objectiu

d'augmentar el nombre de nens i nenes per arribar a les proves de competició en les diferents

disciplines que té la FCC. 

Fa  un  balanç  de  la  promoció  a  les  escoles,  explicant  els  criteris  que  s’han fet  servir  a  l’hora

d’homologar  una  escola  de  ciclisme,  (instal·lacions,  activitats  esportives  de  ciclisme  base,

llicències, curses organitzades i equips de competició), tot això comporta unes subvencions per les

escoles en funció del nivell de cadascuna d’elles.

En l’actualitat la FCC té 33 escoles homologades, 18 de màxim nivell, 5 de nivell excel·lent i 10

escoles d’homologació estàndard.

Una altra cosa molt important és la formació dels tècnics que treballen en aquestes escoles. Hem

de tenir en compte que Catalunya es l’única comunitat autònoma que des de l’any 2000 té  tècnics

amb titulacions homologades per El Consejo Superior de Deportes i la Generalitat de Catalunya.

Actualment hi ha uns 80 tècnics titulats per la federació.



Marta  Vilajosana  fa  un  resum  de  l’informe d’activitats  esportives,  destacant  que  hi  ha  hagut

representació catalana a tots els mundials de totes les disciplines.

En els campionats d’Espanya s’ha aconseguit un total de 122 medalles en totes les disciplines,

inclòs el ciclisme adaptat.

En  la  memòria  de  la  qual  se  us  ha  fet  lliurament  trobareu totalment  detallada  la  informació

referent a tots els equips de competició, Centres de Tecnificació i formació.

Joaquim Vilaplana fa un incís en l'apartat de seguretat viària amb el tema de la sinistralitat. El

nombre de sinistres on intervé un ciclista no baixa, però tampoc puja pel que es manté en una línia

plana.

Es  demana  als  assistents  l’aprovació  de  l’informe-memòria  d’activitats  esportives,  el  qual  és

aprovat per 31 vots a favor i cap vot en contra ni en blanc.

4. Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici econòmic de l’any 2017, amb el

tancament del balanç i compte de resultats. Informe d’Auditoria.

Esteve Permanyer, assessor financer de la FCC, ens fa el resum de l’informe d’auditoria, compte de

resultats, liquidació exercici 2017 i tancament del balanç.

Fa l’exposició de la liquidació de l’exercici 2017, on trobem una diferència de fons de maniobra

respecte al  2016 d'uns 190.000 euros.  El  passiu s’ha mantingut  respecte al  2016, però l’actiu

canvia  per  el  que  fa  a  inversions  i  existències  que  han  pujat  un  15%,  els  deutors  un  20%

aproximadament i la tresoreria que pateix una baixada d’un quasi 25%. Tot junt és el que fa que el

fons de maniobra hagi disminuït.

Les subvencions al  2017 han pujat de l'ordre d’un 10%, però encara queda per cobrar el  20%

d’aquest exercici. Tenen tendència a estabilitzar-se, però no així els ingressos per llicències, que

van a la baixa.

En l'apartat de despeses, apareix com a despesa principal l'increment de les primes d’assegurances

que pugen 440.000 euros més que el 2016. Tenen un pes molt alt respecte d’altres despeses com

personal i la part dedicada a activitats esportives.

L’informe de l'auditor fa menció als comptes anuals que expressen una imatge fidel de l'entitat.

Fan constar com aspecte més rellevant, dins les despeses d’explotació, l’increment inusual en els

últims exercicis de la prima d’assegurances.

A petició d’un dels assembleistes, el senyor Permanyer explica qui són els deutors de la federació i

quines quantitats.



Se  sotmet  a  aprovació  dels  assembleistes  la  liquidació,  balanç  i  comptes  anuals  que  queden

aprovats per 29 vots a favor, cap en contra i un vot en blanc.

5.   Presentació i aprovació, si s’escau, del Pressupost 2018.

Jordi  Jorba, tresorer de la Junta Directiva,  fa la presentació amb una comparativa per tots els

conceptes entre les xifres reals al tancament de 2017 i el pressupost de 2018.

En el capítol d'ingressos, les llicències són la partida més gran que passa per caixa, to i així s’ha

sigut prudent a l’hora de fer el pressupost al tenir en compte una possible variació a la baixa en el

nombre de llicències.

La partida de quotes de clubs és bastant estable. Respecte a les subvencions, a l'igual que amb les

llicències, s’ha sigut prudent preveient una baixada d’uns 20 mil euros.

El pressupost per despeses, destina un 18,29 % a administració i estructura; un 54,10 % a serveis

externs, (cal tenir en compte que en aquesta partida estan incloses les primes d’assegurances, un

54 % respecte al pressupost) i un 28,02 % a activitat esportiva.

En  el  dossier  de  presentació  es  troben  amb  detall  totes  les  partides  que  conformen  aquest

pressupost.

Tenint en compte les consideracions anteriors, es proposa un pressupost 2018 amb un dèficit de

61 mil euros que comparat amb el tancament de l’exercici 2017,  amb 199 mil euros de dèficit,

presenta una forta retallada per l'exercici 2018.

El  tresorer insisteix que en el  2018 caldrà fer un control  de la despesa molt acurat,  intentant

ajustar les primes d’assegurances, compensar amb possibles altres ingressos (no contemplats al

pressupost) la no repercussió d’aquest alt cost al federat.

El president del Club Ciclista Catalunya-Barcelona demana més detall en alguna de les partides de

despeses. Per part de Jordi Jorba i Joaquim Vilaplana,  fan l’explicació al detall d'aquestes.

El president de la Unió Ciclista Vilanova demana més detall en l'apartat de compensacions. En

Joaquim Vilaplana aprofita  la consulta  per  quantificar  les  compensacions  limitades a  diferents

membres de la Junta Directiva,  en aquest cas al president, tresorer i als 4 delegats territorials. Les

quanties totals per aquest concepte tenen el seu apartat en el pressupost que s'ha de sotmetre a

aprovació. 



El  president  de l'Open Natura  Club  Ciclista  BTT demana una  explicació  sobre la  diferencia  de

pressupost en activitat esportiva entre el BTT i Carretera. Joaquim Vilaplana i Marta Vilajosana

detallen el fet  que Carretera té un nombre de curses de competició més elevat que no pas el BTT;

d’aquí la diferència en el pressupost.

Jordi Jorba fa una breu exposició sobre la situació real, a l'acabar el primer trimestre del 2018, en

l'apartat del pressupost que fa referència a ingressos per llicències comparant-lo amb el mateix

període  del  2017.  Constata  que  hi  ha  una  disminució   en  ingressos  de  llicències  2018  i  un

increment en ingressos per targetes bici. 

Se sotmet a votació el pressupost 2018, que queda aprovat per 22 vots a favor, 2 en contra i 1

abstenció.

         6.  Aprovació, si s’escau, del Pla General d’Actuació, activitats esportives i dels seus objectius 2018.   

Joaquim Vilaplana fa la introducció de l’Àrea de Gestió, fent referència a la incorporació  del nou

Director  Administratiu,  Germán  Martínez,  puntualitzant  alguns  dels  objectius  més  importants:

presentar i aprovar un Pla de Màrqueting, tancar acords amb patrocinadors de cara a l’exercici

2019 i el tancament de l’acord FCC-IBE per la gestió futura del Velòdrom.

Per el que fa referència a l’Àrea de Comunicació, els objectius en aquest 2018 són: incrementar la

presencia en xarxes socials i mitjans, tancar l'acord amb Transit per una campanya de seguretat

viària i editar i presentar el llibre “Història de la Federació Catalana de Ciclisme”.

A l’Àrea de Formació, com ja ha explicat en  Xavi Ràfols, la programació de nous cursos per la

formació de tècnics en nivell 1 i nivell 2 i la formació de nous àrbitres pel control informàtic de

curses.   

Àrea Esportiva, implantació de la Programació Tècnica en les Escoles de Ciclisme, de cara al fet que

tothom treballi en una mateixa línia.

-Continuar homologant escoles de ciclisme, organització d'estades per ciclisme de base. 

-Portar les escoles al Velòdrom. 

-La creació d’un calendari per fèmines en la modalitat de carretera. 

-Programa Futur amb l'objectiu de fer un seguiment dels esportistes des de l’inici fins a l’etapa

universitària.

-Prova pilot d’un Centre d’Alt Rendiment  per ciclistes universitaris a Banyoles.



Marta Vilajosana comença l’exposició del Pla d’Actuació Esportiu, on depenent de les subvencions

que la Generalitat ens faci arribar, es programaran les diferents actuacions relatives a programa

ARC,  organització  d’activitats,  promoció,  organització  de  curses,  seleccions  catalanes  i

participacions internacionals.

Equips  de  competició;  a  la  disciplina  de  carretera,  tindrem  al  2018,  38  equips.  Pista  3.  BTT

DH/ENDURO 8. Trial 2. BMX 5 i BTT XC el nombre puja fins als 50 aquet any per 34 al 2017.

Calendaris;  BMX,  6  proves  Lliga  Catalana,  Trofeu  Generalitat  pasa  d’una  única  prova  a  4  i

Campionat de Catalunya. Trial és manté el nombre de proves amb la novetat de 2 proves Kids Cup-

Open. Pista, el Campionat de Catalunya Infantil i Master es celebrarà al Velòdrom d’Horta i també

el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, que passa d'1 a 2 proves puntuables UCI. Ciclocròs, 12

proves que inclouen el Campionat  de Catalunya i 3 curses internacionals UCI. XC, és manté el

Rànquing Català i entren 4 proves noves del Open Territorial a Tarragona. BTT, 6 curses Marató,

Campionat de Catalunya Marató, Ultramarató, és manté la segona divisió del Campionat d’Europa

Ultramarató i 3 voltes per etapes. BTT Promoció, s’ha creat un codi ètic per el que respecta a la

participació a les curses del pares que acompanyen el nens. S’inclouen 4 proves noves de Open

Infantil a Tarragona. Marxes BTT, 80 proves federades: pedalades, Circuit Open BTT Tour, Gran

Fons, Resistència i Oci. Descens-Enduro, la Copa Catalana DH augmenta en 3 proves, la Mini DH

Kids  Cup  també  augmenta  1  prova.  Carretera,  com a  novetat  destacar  les  6  curses  de  Copa

Catalana exclusives per a fèmines i  les 3 proves més aquest 2018 de Copa Catalunya Infantil.

Cicloturisme, és mantenen les mateixes curses del 2017, guanyant 2 curses del Circuit Ciclopirineus

i altres 2 de Brevets.

Seleccions catalanes, tenim programades 23 sortides de les diferents disciplines, destacant 2 noves

sortides de BMX, Copa d’Europa i Lliga Europea, Juniors carretera, canviar la Guipúscoa Clàssica, ha

deixat de ser nacional, per la Clàssica dels Alps, puntuable UCI on la FCC esta convidada.

Estades i Concentracions, la “Soc ciclista” durant el Juny per alevins-infantils. La de carretera Junior

a l’Agost i com novetat el Campus Tècnic BTT, a l’Octubre,  per aquells nens que no hagin perdut

punts del nou codi ètic per BTT Promoció, tindran l’opció d’apuntar.se.

Xavi Ràfols, presenta la proposta de criteris d’homologació per escoles 2018-2019, on canvien els

barems d'homologació i subvenció de cara a 2019. Els criteris contaran durant el 2018 i s’aplicaran

el 2019.

Al punt 3 de l’ordre del dia ja s’ha parlat de la quantitat i qualificació de les escoles, (33 escoles

homologades, amb 18 de màxim nivell, 5 de nivell excel·lent i 10 escoles d’homologació Standard).

També durant el 2018 es començaran a fer cursos per a tècnics de nivell 2, per tal d'augmentar la

qualitat i professionalitat dels 80 tècnics titulats per la federació.



Marta Vilajosana continua amb l’exposició del  programa ARC de ciclisme.  Hem passat  de 178

esportistes ARC el 2017, a 197 aquest 2018.

Esportistes  d’alt  nivell,  AN,  es  manté  la  mateixa  quantitat  que  el  2017,  16  ciclistes,  que

competeixen a campionats europeus, mundials i olimpíades.

Centres de tecnificació, durant aquest 2018 hi hauran 12 esportistes al centre de Ripoll (1 BTT, 5

Ruta-Pista i 6 Trial). 7 de pista a Blume-Velòdrom i 3 de BMX a Vila-sana, tots ells com a interns.

Presenta el projecte de Tecnificació BMX dins del programa ARC, amb dos grups: Alt Rendiment

(Copa i Campionat Europa) i Tecnificació (Copa i Campionat Espanya), en total 27 esportistes que

comptaran amb 2 tècnics. L’objectiu és incentivar l’organització de més curses i base a les escoles.

Captar nous talents. Portar a terme concentracions i entrenaments en pistes homologades UCI,

França (a Espanya no hi ha cap)  i  un seguiment específic dels resultats obtinguts a les Lligues

Europees per els esportistes amb projecció a Alt Nivell.

Programa Futur “L’aposta per l’Alt Rendiment”.

Dividit en 4 nivells: TALENT, 12 als 14 anys. TECNIFICACIO, 15 als 17. RENDIMENT, 18 als 23. ELIT,

mes de 23 anys. L’objectiu és captar joves per tal d'anar fent un seguiment continu de la seva

trajectòria esportiva i acadèmica per evitar que ni deixin els estudis ni la practica esportiva.

Es sotmet a votació el Pla d’actuació, activitat i objectius 2018 i queda  aprovat per 26 vots a favor,

0 en contra i 0 en blanc.

7.  Presentació de propostes presentades pels assembleistes, d’acord amb l’article 17 dels            

estatuts FCC i presentades per escrit fins a 15 dies abans de la data de l’assemblea.

No ha sigut presentada cap proposta pels assembleistes.

Hi ha uns requeriments presentats per la Unió Ciclista Vilanova i a les quals Joaquim Vilaplana

dona resposta. Evolució llicències 2016-2017-2018, es presenta el quadre comparatiu de l’evolució

durant el primer trimestre dels anys anteriors de tots el tipus de llicències. Targeta Bici, pros i

contres, evolució i diferencial al compte de resultats des de la seva introducció el 2017 com a

promoció.

La Unió Ciclista Vilanova fa una consulta referent a l'acomiadament en el mes de gener de 2018

d'en  Albert  Soms,  assessor  jurídic  de  la  FCC.  Joaquim  Vilaplana  respon  que  va  ser  un

acomiadament per causes objectives per tal d’amortitzar el seu lloc de treball i reduir costos a

l’administració de la FCC. En el 2018, l’assessoria jurídica s’ha externalitzat amb l'advocat Eduald

Carol qui ja col·laborava amb la federació en la gestió jurídica.



Norbert Herrera, Delegat de la FCC a Lleida, amb una àmplia experiència en xarxes de comunicació

fa una exposició del treball de premsa/comunicació que desenvolupa juntament amb el periodista

Albert Rabadán, nou cap de premsa de la FCC, seguint el Pla de Comunicació que l’actual junta vol

com imatge de l’entitat.

8.  Torn obert de paraules

El president del Club Esportiu Montsià fa una prega per la falta de notícies a la premsa escrita que

Norbert Herrera respon mencionant quins són els objectius a desenvolupar i el treball que ja s’està

fent en aquest tema.

El president del CC Ripollet pregunta per l’emissió de llicències de club, ja que l’any passat es va

confondre la data de fundació  del  club.  Se li  respon que les dades han estat revisades i  aviat

s'enviaran als clubs.

El  president  del  Club  Ciclista  Catalunya-Barcelona  pregunta  sobre  ciclistes  de  competició  que

surten a  corra fora de Catalunya quan hi  ha coincidències  amb el  calendari  de la FCC.  Marta

Vilajosana  aclareix  que  en  els  casos  que  ha  succeït,  tots  els  esportistes  tenien  l’autorització

corresponent per part de la FCC.

El president del Club Esportiu Montsià exposa el tema d’ajuts per esportistes del seu club amb

llicència de la Comunitat Valenciana. Joaquim Vilaplana li aclareix que les subvencions de la FCC

són per esportistes catalans en clubs que pertanyin a la FCC.

A les 14:45 d’avui dia 12 de maig de 2018, el President dona per tancada l'assemblea i agraeix als

clubs la seva assistència.

Interventor, Sr. Antoni Serra                                                                       Interventor, Sr. Ferran Molina

President, Sr. Joaquim Vilaplana    Secretari, Sr. Fernando Abellán


