


-Reunió de la Comissió Delegada a la seu de la RFEC a Madrid. L'actual president de la
RFEC, José Luis López Cerrón, fa saber que es presentarà a la re-elecció pels propers 4
anys, 2021-24.
-Presentació de la Volta a Catalunya.

3-Informe dels Delegats Territorials.

Barcelona. En Xavier Costa comenta diferents aspectes del calendari de competició 2020
i en especial la creixent participació fins a la categoria infantil així com les proves de la
Copa Catalana Internacional de BTT.

Tarragona. En David Llauradó  informa que l'oficina de la delegació es veu obligada a
tancar per  exigències  de la  Generalitat  a  partir  d'abril  i  cal  buscar  alternativa.  Una
possible  ubicació  seria  el  Pavelló  dels  Jocs  del  Mediterrani.  De forma provisional  en
Francesc Fortuny s'ofereix a ubicar l'oficina en un espai particular. També es comenta
l'obertura  el  10  de  febrer  del  velòdrom de  Tarragona  totalment  remodelat  per  fer
activitat ciclista. Es decideix iniciar una escola municipal de ciclisme per a nens i nenes
fins a la categoria cadet a on la gestió anirà a càrrec del Club ciclista Campo Claro i la
FCC ajudarà en la direcció tècnica per part de Dèbora Gálvez.

Girona. En Carles Ferrer informa del canvi d'administratiu a la delegació. Berta Marcilla
ha estat substituida per  Adrià  Soler.  També insisteix en els  continus problemes per
aconseguir  permisos de trànsit.  Comenta l'assistència  a les  presentacions de la  Sea
Otter Europe 2020 i dels equips femenins del Club ciclista Ataraxia.

Lleida.  En Norbert Herrera comenta les 4 proves de l'open BTT a les comarques de
Lleida i la renovació dels acords de col·laboració amb les diferents empreses.
Dins les proves del calendari,  comenta el primer Campionat de Catalunya de Gravel
previst l'1 de maig a Pons.
Respecte al velòdrom de Lleida, segueix la falta de comunicació i entesa amb el tècnic
del  Club ciclista  Terres  de Lleida  que porta l'escola  de ciclisme,  en Ramon Simó,  I
tampoc pren cap iniciativa l'Ajuntament de la ciutat per millorar l'estat del velòdrom.
Cada dia és més insegur per la pràctica del ciclisme.
En el CTE de Bmx a Vila-Sana continuen els problemes per utilitzar el circuit  en les
condicions que requereix el nivell dels esportistes. L'Ajuntament ha deixat de colaborar
en les despeses de desplaçaments I el tècnic de l'escola municipal ha posat a la venda
material instal·lat en el circuit. Tot plegat fa inviable la continuïtat del CTE per al curs
vinent.

4-Comptes finals exercici 2019. Informe d'auditoria.

El Sr. Esteva Permanyer, Assessor financer de la FCC comenta les xifres del Balanç
Abreujat  i  dels  Comptes  Anuals  2019  que  prèviament  han estat  repartits  entre  els
membres de la Junta.

Respecte al Balanç, l'actiu no corrent té una inversió a llarg termini de 40.000€ com a
conseqüència d'avalar l'equip femení del C.C. Baix Ter. En l'actiu corrent  la FCC té un
deute de 115.000€ referent al Consell Català de l'Esport. 

Respecte als Comptes anuals del 2019, el resultat final el valora com a positiu tenint en
compte les mesures adoptades per la comissió econòmica després de tenir en el 2018
un resultat final de -333.562€, acumulant tres anys consecutius de dèficit.
En l'exercici 2019 s'ha trencat la tendència i el resultat final ha estat de 1.540,92€.
Resta pendent l'informe de l'Auditoria.
Dades més rellevants que comenta del compte de resultats: els ingressos per activitat
han estat molt similars a l'exercici 2018 però les despeses de personal s'han reduït en
37.000€ i les d'explotació  en 297.000€. La reducció en les despeses d'explotació ha
estat la clau per no tenir dèficit.
Els serveis exteriors s'han reduït en 230.000€ I les primes d'assegurances en 175.000€.



S'ha complert un dels objectius del Pla de Viabilitat en el primer any: dèficit zero amb
reducció de despeses.
El pressupost liquidat ha donat un resultat de 2.464,59€. 

5-Presentació pressupost 2020. Aprovació si s'escau.

En Jordi Jorba com a tresorer i membre de la Comissió econòmica presenta la proposta
de pressupost per al 2020. 
En l'apartat d'ingressos la xifra és de 2.540.500€ a on es comenta el descens previst en
llicències, repetició de la subvenció del CCE i deixar d'ingressar la compensació de l'IBE
en concepte de velòdrom.
En l'apartat  de despeses la  xifra és de 2.534.511€ a on es comenta el descens en
serveis  externs,  sobretot en proveïdors  i  professionals  relacionats  amb la  gestió  del
velòdrom.
El pressupost s'aprova per unanimitat.
Es  comenta  que,  malgrat  s'hagi  aprovat  aquesta  proposta,  farà  falta  fer  revisions
posteriors i condicionar-lo a l'afectació que tindrà sobre l'activitat esportiva el COVID-
19. 

6-Tarifes federatives i arbitrals 2020.

En Joaquim Vilaplana fa una revisió a les tarifes federatives pendents d'aprovar en Junta
Directiva per al 2020. 
En les taxes d'inscripcions a curses a partir de cadets es proposa afegir el pagament de
1€ en concepte d'ajut al ciclisme de base, des de pre-benjamí a infantil. 
Així doncs les tarifes d'inscripció per curses quedaria així:

Categoria fins a infantil per circuit, pista btt i ciclocròs: 6€ (1€ a FCC per tpv)
Categoria fins a infantil BMX: 14€ (1€ a FCC per tpv)
Categoria fins a infantil miniDH: 15€ (1€ a FCC per tpv)
Categoria fins a infantil Trial: 22€ (1€ a FCC per tpv)
Categoria només infantil DH: 35€ (1€ a FCC per tpv)
Categoria només infantil Enduro: 38€ (1€ a FCC per tpv)

Categoria cadet i junior per circuit i pista: 10€ (2€ a FCC, per tpv i base)
Categoria cadet i junior per ruta, btt i ciclocròs: 12€ (2€ a FCC, per tpv i base)
Categoria cadet i junior per BMX: 15€ (2€ a FCC, per tpv i base)
Categoria cadet i junior per Trial: 22€ (2€ a FCC, per tpv i base)
Categoria cadet i junior per Enduro: 38€ (2€ a FCC, per tpv i base)
Categoria només cadet per DH: 35€ (2€ a FCC, per tpv i base)
Categoria només junior per DH: 50€ (2€ a FCC, per tpv i base)

Categoria elit-S23 i M30 per circuit i pista: 10€ (2€ a FCC, per tpv i base)
Categoria elit-S23 i M30 per ruta: 12€ (2€ a FCC, per tpv i base)
Categoria elit-S23 i M30 per BMX: 15€ (2€ a FCC, per tpv i base)
Categoria elit-S23 i M30 per btt i ciclocròs: 17€ (2€ a FCC, per tpv i base)
Categoria elit-S23 i M30 per Trial: 22€ (2€ a FCC, per tpv i base)
Categoria elit-S23 i M30 per Enduro: 38€ (2€ a FCC, per tpv i base)
Categoria elit-S23 i M30 per DH: 50€ (2€ a FCC, per tpv i base)

Categoria M40-M50-M60 per circuit: 12€ (2€ a FCC, per tpv i base+2€ veterans)
Categoria M40-M50-M60 per pista: 12€ (2€ a FCC, per tpv i base)
Categoria M40-M50-M60 per ruta: 14€ (2€ a FCC, per tpv i base+2€ veterans)
Categoria M40-M50-M60 per BMX: 15€ (2€ a FCC, per tpv i base)
Categoria M40-M50-M60 per btt i ciclocròs: 17€ (2€ a FCC, per tpv i base)
Categoria M40-M50-M60 per Trial: 22€ (2€ a FCC, per tpv i base)
Categoria M40-M50-M60 per Enduro: 38€ (2€ a FCC, per tpv i base)
Categoria M40-M50-M60 per DH: 50€ (2€ a FCC, per tpv i base)



Respecte a l'arbitratge la proposta de tarifes és la següent:

-President del jurat tècnic i comissaris de cursa: 105€/cursa
-Comissari control informàtic: 135€/cursa

Aquestes tarifes inclouen el pagament de l'arbitratge per una durada màxima de 10
hores, mitja dieta i desplaçament d'anada i tornada fins a 210 qms.

S'aproven per unanimitat el total de tarifes proposades.

7-Informe de Comissions.

En Salvador Bigas, responsable de seguretat viària, ens informa de la gestió duta a
terme en els últims mesos.
Reunió amb AMB per tractar de les últimes normes aprovades sobre mobilitat urbana a
l'Àrea metropolitana.
Reunió a l'Ajuntament de Barcelona pel Pacte de Mobilitat.
Mesa de la Bicicleta en una reunió celebrada en el Departament de Territori i Mobilitat
de la Generalitat de Catalunya. Resum dels temes tractats:
-Repàs al baròmetre de la bicicleta, a on es constata un augment del 1,9% en la gent
que es trasllada en bicicleta al seu lloc de treball. En la ciutat de Bcn i en els polígons
industrials.
-El director de Ferrocarrils de la Generalitat exposa la creació de nous aparcaments amb
vigilància per les bicis a les estacions de diverses poblacions de la xarxa i la intenció és
completar-ho en totes en els pròxims dos anys.
-S'acorda completar la senyalització d'1,5 metros en totes les carreteres proposades per
la FCC al departament de carreteres compartides.
-S'acorda crear, de forma immediata, una comissió tècnica de la bicicleta formada per el
SCG, Mossos, AMB, Departament de Territori, Plataforma per la Bicicleta i la FCC.

En Víctor Saíz, responsable de la Comissió de Cicloturisme, ens informa de la reunió que
es va fer el gener amb tots els organitzadors del calendari de cicloturisme per al 2020 i
a la que també hi va assistir en Joaquim Vilaplana.
Com a novetat  s'han reorganitzat  els  circuits  en  funció  del  tipus  i  dificultat  de  les
marxes. 
S'està treballant en una nova plataforma informàtica per millorar la informació a tots els
cicloturistes i que serveixi com a eina de visualització a tots els organitzadors.
Els organitzadors insisteixen a mantenir el servei de cotxe neutre i que la FCC continuï
donant suport econòmic per pagar el 50% del servei d'un cotxe. Es confirma aquest ajut
per la temporada 2020.
Es va informar a tots els organitzadors assistents de l'aportació que es farà aquest any
al ciclisme de base en les inscripcions de les curses de competició. Es demana que en
les inscripcions de cicloturisme també es faci l'aportació de 1€ a la FCC.
La major part dels assistents veuen bé la iniciativa i en Víctor parlarà amb la resta per
unificar aquesta aportació en les seves marxes.

En Josep Fernández, president del Comitè Català d'àrbitres, ens informa de l'Assemblea
anual d'àrbitres  que es va fer el febrer i  a la  que també hi  va assistir  en Joaquim
Vilaplana com a president de la FCC.
La Delegació de Lleida es queda amb un sol àrbitre, en Julian Marin. Roser Martínez és
baixa definitiva per raons de salut.
Apareix la nova figura de l'auxiliar arbitral, el que abans era l'aspirant. Pensat per joves
a partir de 16 anys en període de formació arbitral. Hauran de tenir llicència federativa
en vigor, no participar en cap competició, i rebran compensació econòmica pel servei.
Aquest cost no ha de repercutir en l'organitzador. 
Des de la FCC es crearà un fons per cobrir aquests costos.
Respecte al programa de formació per a àrbitres en el 2019, la resposta ha estat molt
dolenta. De les 10 sessions programades per la responsable en formació, Bea Bertomeu,
la mitjana d'assistència va ser de 6 persones i se'n va anular una per falta d'interès.



Es va informar dels canvis de normativa 2020 i que en les curses btt s'incorporen els
xips de compra així com en les curses per infantils de carretera. Això facilitarà molt la
tasca arbitral.
En l'informe de les delegacions:
-Julian Marin de Lleida avisa de la falta d'aspirants.
-Adrià Casas de Tarragona comenta que són 14 àrbitres, que en Carles Galceran farà
controls informàtics i que falten aspirants.
-Jaume Corominola per Girona diu que són 14 àrbitres, tenen material adequat i falten
aspirants.
-Joan Badia per Barcelona diu que són 25 àrbitres i que s'ha incorporat en Germán
Dempere, abans a Tarragona.
Es comenta que des de Madrid es vol imposar el programa de control i classificacions
Cronofec. És un programa que no s'adapta a la forma de treballar de l'equip arbitral
català. Cal fer-hi modificacions. 

8-Assemblea ordinària FCC 2020.

D'acord amb l'article 20 dels Estatuts de la FCC, s'acorda convocar per al dissabte 9 de
maig a les 10h a la sala Narcís Masferrer del velòdrom d'Horta l'Assemblea ordinària de
la FCC. Aquesta convocatòria i els documents preceptius es faran efectius als clubs amb
un termini mínim de 30 dies naturals abans de la seva realització.

9-Torn obert de paraules.

Norbert Herrera, Delegat de Lleida, recorda la necessitat de revisar la informació que
conté la web de la FCC i que pot no complir amb la LOPD. És el cas de la relació de
clubs adscrits a la FCC a on hi surten dades personals dels presidents. S'acorda eliminar
aquesta informació de la web.

Joaquim Vilaplana comenta el comunicat enviat per la Secretaria General de l'Esport
amb relació a l'afectació del COVID-19. Es tracta d'un document amb recomanacions
però després d'un debat entre els membres de la Junta es decideix, per majoria, que
totes les proves esportives i de formació en totes les modalitats presents en el calendari
de la FCC quedan suspeses a partir del dissabte dia 14  i fins al diumenge 29 de març.

A l'acabar la reunió, premsa farà publica una nota a la web i adreçada a tots els clubs
federats.

I sense més temes a tractar, a les 21.50 hores el president, en absència del secretari,
dóna per acabada la reunió número 9 de la Junta Directiva.

Barcelona, 11 de març de 2020

Joaquim Vilaplana
president


