
Reunió núm. 11 de la Junta Directiva FCC

Convocatòria: Dijous 11 de juny  de 2020 a les 18:00 h.

Lloc.:  per mitjans telemàtics, videoconferència.

El president Joaquim Vilaplana convoca a:

Salvador Bigas, Xavier Costa,  Àngel Edo, Josep Fernández, Sergi Gëll, Carles Ferrer, Jordi 

Jorba,  David Llauradó, Norbert Herrera,  Raül Querol, Josep Roca,  Jesús Ruíz, Víctor Saiz, 

Pere Uyà i Fernando Abellán.

Excusen assistència, Àngel Edo i Sergi Güell.

1 – Informe de presidència.

-Durant tot l'estat d'alarma, i després de l'anterior Junta Directiva del 30 d'abril per via 
telemàtica, s'han anat succeint diferents reunions amb UFEC, RFEC i Esport Federat del CCE.
-Amb UFEC i RFEC per parlar de com han anat evolucionant les diferents fases de 
desconfinament i les condicions per fer esport.
-Amb Esport Federat del CCE per informar sobre l'activitat dels Centres de Tecnificació i 
planificar el curs 2020-21.
-Entre el 4 i el 12 de maig es van presentar les renovacions de beques i passat el període de 
sol·licituds, entre el 29 de maig i el 5 de juny es va presentar les noves beques.
-La situació final pel curs vinent és la següent:

-El Bmx a Vila-sana no continua. La FCC no ha presentat cap nova beca i els dos 
riders han acabat el cicle formatiu i també la beca del CCE.
-La carretera a Banyoles continua, renovant 1 beca i ampliant amb dues beques 
noves.
-La pista a la Blume continua, renovant 4 beques i ampliant amb 3 beques noves.
-La carretera, pista, btt i trial a Ripoll continua, renovant 2 beques i ampliant amb 10 
beques noves.

-Des de la fase 0 de desconfinament, la FCC ha fet el possible que tots els ciclistes no 
considerats d'alt nivell pel CSD però si d'alt rendiment en el programa ARC o ve formant 
part d'un equip de competició de la FCC inscrit a la RFEC, hagin pogut entrenar sense 
limitació d'horari de forma individual i a l'aire lliure, amb la distribució de certificats emesos 
per la FCC.
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2 –Assemblea ordinària FCC 2020. Aprovació de convocatòria i format.

D'acord amb el decret llei 20/2020 publicat en el DOGC núm. 8143 de 28 de maig, els acords 
presos en els òrgans col.legiats per via telemàtica tenen validesa malgrat no constar en els 
estatuts de l'entitat i estar en situació d'alarma. Això afecta la convocatòria de les 
Assemblees generals ordinàries.
Així doncs, i tenint en compte que s'han de donar un termini mínim de 30 dies naturals, el 
president Joaquim Vilaplana proposa convocar l'Assemblea general ordinària a partir del dia 
15 de juny i per data dissabte 25 de juliol per via telemàtica a tots els clubs donats d'alta a la 
FCC en el dia de la convocatòria.
S'aprova convocatòria i data per unanimitat.

El president Joaquim Vilaplana recorda que en l'Assemblea extraordinària de clubs de l'any 
passat es va aprovar la modificació dels estatuts en apartats que afectaven la composició de 
la Junta Directiva.
Un feia referència a l'article 51 dels estatuts a on va quedar aprovat que la FCC queda 
estructurada en 5 delegacions territorials. A les 4 actuals, fins aleshores, s'afegia la de 
Terres de l'Ebre com a cinquena.
A l'article 52 dels estatuts va quedar aprovat que els delegats territorials pasaven a ser 
escollits per la Junta Directiva. Ja es va aprovar en Junta que el nou delegat per Terres seria 
en Raül Querol i ara només queda que sigui ratificat en la pròxima Assemblea General.
A l'article 28 dels estatuts es va aprovar que els vicepresidents passarien de 4 (els delegats 
territorials) a 2 i serien escollits pel president de la Junta Directiva entre els seus membres.
La decisió del president és que continuïn com a vicepresidents els delegats de Barcelona i 

de Girona, i per aquest ordre. El president ho fa atenen al pes específic de cada delegació i 
en el cas de Barcelona per la vinculació del delegat a la seu central.
Els membres de la Junta Directiva aproven per unanimitat la proposta del president.
Ara només caldrà ratificar els càrrecs de Xavier Costa i Carles Ferrer en la pròxima 
Assemblea.

3 –Informe dels Delegats Territorials. Retorn presencial a les delegacions.

El president informa que el dia 8 de juny es donarà obertura a les oficines de la seu central 
de la FCC en el velòdrom d'Horta amb l'assistència de tots els empleats. El dimecres dia 10 
es donarà  inici a l'atenció presencial dels federats i públic en general amb cita prèvia.
Això es fa extensiu per a totes les delegacions territorials.

GIRONA, l’activitat a la delegació ja està en marxa. Incertesa pel calendari.  En principi inici 
d'activitat esportiva el 19 de Juliol.

TERRES DE L'EBRE, ja en fase 3. Consolidada la cursa a Camarles el 15 d’agost igual que la 
marxa cicloturista Gran Fondo el 19 de Setembre.

TARRAGONA, també en fase 3. En treball els protocols pel Velòdrom de Camp Clar. 

LLEIDA, falten confirmacions de dates en proves principalment perquè hi ha clubs que 
dubten en la realització d’aquestes proves.
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4 –Evolució de les llicències federatives i targetes bici 2020.

El president Joaquim Vilaplana informa que amb data 13 de març la FCC havia fet 13.700 
llicències, unes 500 llicéncies menys que en el 2019 per les mateixes dates, i 970 targetes 
bici , 200 més que l'any passat.
Tot va quedar aturat fins l'1 de maig i a partir d'aquesta data, la FCC va començar a 
recuperar el dèficit acumulat.
A 30 de maig, l'any 2019 la FCC tenia 15.000 llicències I 870 targetes bici. En dos mesos es 
van fer 800 llicències.
A 30 de maig de 2020 la FCC ha arribat a 15.600 llicències i 1000 targetes bici. Aquest any en 
dos mesos s'han fet 1.900 llicéncies. 

El president Joaquim Vilaplana proposa per reduir el cost de les llicències als menors

pensant en l'activitat de les escoles i per aplicar a partir de l'1 de juliol.
La proposta és:
-De pre-benj a inf CAT, ara 35€ passa a 22€
-De pre-benj a inf UCI, ara 44€ passa a 31€
-Cadets, ara 60€ passa a 42€
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres de la Junta.

5 –Informe econòmic. Previsions.

Millora de la tresoreria complint el pressupost presentat al Gener, en part per l'augment de 
llicències emeses.
Està per veure si a causa de la crisi de la COVID-19, la companyia d’assegurances  ens farà 
alguna bonificació en el pagament de la prima.
El tresorer Jordi Jorba, presenta un nou pressupost d'acord amb l'evolució de la situació 
actual: increment d'ingressos per llicències i augment de la prima d'assegurances donat que 
la cobertura ha estat activa durant tot el període d'alarma.
El nou pressupost amb uns ingressos de 2.193.100€ i unes despeses previstes de 2.179.463€
és aprovat per unanimitat de tots els membres de la Junta per presentar-lo en la sol·licitud 
de subvenció 2020 al CCE.

6 –Proposta de calendari Juliol – Desembre 2020.

El calendari a partir de Juliol amb les proves que no han estat suspeses però amb la 
incertesa d'alguns clubs per poder realitzar algunes de les que estan actives.

7 –Campionats de Catalunya 

Dates actuals pels Campionats de Catalunya en les diferents modalitats:

-19 de juliol-junior carretera a Mollet
-28-29-30 de juliol-infantils-cadets-s23-elits de pista al velòdrom d'Horta
-1 d'agost-CRI totes les categories de carretera, per decidir població
-2 d'agost-s23-elits carretera, per decidir població
-2 d'agost-Btt XC a Vilajuïga
-30 d'agost-màster 30 carretera a Amposta
-30 d'agost-trial a Ripoll
-20 de setembre-cadets i fèmines a Súria
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-27 de setembre-Bmx al velòdrom d'Horta
-3 d'octubre-infantils de carretera a Vinallop
-4 d'octubre-màsters 40-50-60 a Torelló
-11 d'octubre-cronogincama escoles infantils a Vila-seca
-18 d'octubre-enduro a Pont de Suert
-18 d'octubre-Btt Marató a Girona
-1 de novembre-mini DH infantils a Serra de Rosselló
-7 de novembre-Btt escoles infantils a Canyelles
-7 de novembre-Btt Ultramarató s23-elits-masters a La Granadella
-12 de desembre-ciclocrós cadets a màster a La Seu d'Urgell

Els membres de la Junta aproven el calendari dels Campionats per unanimitat. 

8 –Torn obert de paraula.

Es comenta per part de la majoria dels membres de la junta directiva el tema protocols FCC 
per a la celebració de proves esportives a les diferents modalitats.

També es fa referència a la nova associació sorgida als darrers dies, APEEC, Associació de 
Promotors d'Esdeveniments Esportius de Catalunya. Es defineix com una associació 
professional d'esdeveniments outdoor. Està formada per diferents promotors esportius 
amb ànim de lucre, que defensen la celebració d'esdeveniments esportius no federats.

Tots els membres de la Junta estan d'acord que aquesta associació en cap cas hauria de ser 
l'interlocutor de l'esport davant el Consell Català de l'Esport de la Generalitat. Els seus 
interessos són estrictament econòmics, lluny de l'objectiu de les Federacions esportives 
com és el cas de la FCC.

A les 20:55 hores es dóna per acabada aquesta reunió  de Junta Directiva.

Barcelona a 11 de juny  de 2020 

Joaquim Vilaplana                             Fernando Abellán                                                     

President                                           Secretari
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