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ACTA DE REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA FCC 2021 - 2025  
 
Reunió núm. 4 de la Junta Directiva FCC 2021 - 2025  
 
Convocatòria: 14 de Juliol del 2022  a les 18:00.  

 
Reunió mixta: presencial a la sala Narcís Masferrer, velòdrom d'Horta-Barcelona i videoconferència.   

 
Estan convocats: 
 
Joaquim Vilaplana, President. 
Jesús Ruiz, 1er Vicepresident. 
Carles Ferrer, 2on Vicepresident i Delegat Territorial de Girona. 
Jordi Jorba, Tresorer. 
Sandrine Germain, Secretària de Junta. 
Ricardo Villar, Delegat Territorial de Barcelona. 
David Llauradó, Delegat Territorial de Tarragona. 
Victor Saiz, Delegat Territorial de Lleida. 
Raül Querol, Delegat Territorial de les Terres de l’Ebre. 
Joan Admetlla, Vocal. 
Salvador Bigas, Vocal. 
Josep Antoni Fernández, Vocal. 
Norbert Herrera, Vocal. 
Josep Roca, Vocal. 
Pere Uyà, Vocal. 
Anna Villar, Vocal. 
 
Estan convidats: 
 
Eduald Carol, assessor jurídic. 
 
Assistents de forma presencial:  
 
Joaquim Vilaplana, President. 
Carles Ferrer, 2on Vicepresident i Delegat Territorial de Girona. 
Jordi Jorba, Tresorer. 
Sandrine Germain, Secretària de Junta. 
Ricardo Villar, Delegat Territorial de Barcelona. 
David Llauradó, Delegat Territorial de Tarragona. 
Joan Admetlla, Vocal. 
Salvador Bigas, Vocal. 
Anna Villar, Vocal. 
Eduald Carol, assessor jurídic. 
 
Assistents de forma telemàtica:  
 
Carles Ferrer, 2on Vicepresident i Delegat Territorial de Girona. 
Victor Saiz, Delegat Territorial de Lleida. 
Josep Antoni Fernández, Vocal. 
Norbert Herrera, Vocal. 
Josep Roca, Vocal. 
 
No assisteixen per temes laborals:  
 
Jesús Ruiz, 1er Vicepresident. 
Raül Querol, Delegat Territorial de les Terres de l’Ebre. 
Pere Uyà, Vocal. 
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1. Accions i aclariments dels assumptes tractats a la Junta Directiva anterior: 

 
Cap comentari ni acte de la reunió aprovada. 

2. Informe de presidència: 

 

2.1 Contactes Institucionals: 

 

2.1.1 Assemblea General Ordinària de RFEC realitzada el dia 18 de Juny a Madrid: 

 

• Van participar uns 45 assembleistes en representació de totes les comunitats 

de l’Estat. 

 

• Es van aprovar tots els punts per unanimitat. 

 
• Es va parlar de la gestió esportiva i econòmica, la qual està totalment 

sanejada. 

 
• El pagament de taxes pel 2023 es manté menys la taxa arbitral que puja de 

87€ a 95€ + desplaçaments els quals estan a 0,19€/km. La taxa arbitral 

funciona amb un pagament per arbitratge + desplaçament. 

 

2.1.2 RFEC - Copa Espanya categoria Junior 2022:  

 

• Els Organitzadors de la Copa Espanya categoria Junior estan descontents 

pel tracte del patrocinador COFIDIS degut a al desequilibri esportiu que 

existeix. Un exemple seria l’equip Fundación Contador que aglutina els 

millors corredors d’altres equips produint el desequilibri esmentat 

anteriorment. 

 

• Per tal de regularitzar aquesta situació els Organitzadors van proposar a la 

comissió delegada d’aplicar una taxa de formació als equips de nivell estatal 

per tal que aquests traspassos estiguin controlats i que cada equip tingués 

una base com podria ser un equip junior i dos de cadets. La RFEC no ho ha 

tirat endavant per temes jurídics. 

 
• Davant d’aquesta situació alguns organitzadors s’han unit i han creat una 

associació anomenada Asociación Nacional de Organizadores y Equipos 

Juniors (ANDOEJ), els quals han creat un calendari paral·lel a la Copa 

Espanya categoria Junior anomenada Challenge Global de Ciclismo Junior 

que consta de 8 curses. 

 
• Això ha fet que la Copa Espanya categoria Junior organitzada per la RFEC 

es quedés amb 3 curses, entre elles la de la Canonja, davant aquesta 

situació van parlar amb la Federació de Ciclisme Basca i van incorporar dues 

més per tal de salvar el calendari, igualment el problema persisteix. 

 
 

http://www.ciclisme.cat/
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• Un dels promotors d’aquesta associació és en Jesús Ruiz del C.C. Sant Boi, 

membre de la junta FCC i també membre de la comissió de tècnics de la 

FCC i RFEC. 

 

• Al no tenir el suport per part de la RFEC, l’associació ha exposat la situació 

al Consejo Superior de Deportes, el qual ha parlat amb la RFEC, per tal que 

busqui una solució. 

 

• Actualment l’associació està buscant suports, a part dels clubs hi ha 

Federacions que s’estan adherint a aquesta iniciativa, entre elles la 

Federació Catalana de Ciclisme (FCC).  

 
• Aquests suports es presentaran al Consejo Superior de Deportes per tal de 

fer pressió a la RFEC, la qual s’ha de donar compte que hi ha entitats i clubs 

que treballen des de la base (escoles), preparant a nens per poder competir 

mínimament fins a júnior i com a tal hi ha d’haver unes clàusules que 

garanteixin aquesta formació. 

 
• La Federació Catalana de Ciclisme té a la normativa una taxa de 300€ per un 

nen que comença des de la categoria més baixa i vol canviar quan arriba a 

Junior, fins ara els clubs arriben a un acord i no cal pagar aquesta taxa.  

 
• Altres federacions s’han interessat en saber més sobre com es treballa a 

Catalunya en aquest àmbit i han demanat la normativa de la FCC. Com ha 

sigut el cas d’un membre de la Junta de la Federació Madrilenya que vol 

començar a treballar en aquest àmbit. 

 

• Ratificació: s’aprova per unanimitat  el suport per part de la FCC a la 

Asociación Nacional de Organizadores y Equipos Juniors . 
 

Vots en contra Abstenció 

0 0 
                                                    Taula 1: Votació - Aprovació suport a l’ANDOEJ 
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2.1.3 Consell Català de l’Esport:  
 

• La quantitat real que la FCC rebrà de la Subvenció 2022 atorgada pel 

Consell Català de l’Esport és de 350.700€ (1). 

 

• El concepte “Despesa Total FCC” és la despesa derivada de les beques de 

l’Esport, enguany19 becats (18 règim intern + 1 règim mixt) (2). 

 

• La diferencia entre els conceptes “Subvenció atorgada” (1) i “Valor subvenció 

atorgada” (3), és a dir 155.000€ està destinat a les beques del programa 

ARC i als tres centres de tecnificació (147.500€) i Material fungible (7.500€). 

                                    

                    Il·lustració 1: Quadre resum del Pla d’actuació (2019 al 2022) – Subvenció del CCE a les Federacions 

 

• Aquest pla ha sigut ratificat aquest mes de Juliol. 

 

• S’ingressarà el 80% dels 350.700€ a finals de Juliol. 

 
• Quedava pendent el 20% del 2020 i la del 2021 que està previst l’ingrés a 

finals d’aquest any. 

 
• La previsió és que a finals del 2022 quedi tot liquidat (2020 – 2021 & 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1 

       2 

       1 

       3 
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2.2 Activitats: 

 

2.2.1 Mou-te per l’Esclerosi Múltiple: 

 
• El dia 01 de Maig la FCC va participar a la primera edició del Mou-te per 

l’Esclerosi Múltiple al Circuit de Catalunya. 

 

• Esdeveniment organitzat per la FEM (Fundació Esclerosi Múltiple): 

https://moute.fem.es/ 

 
• Hi va haver tres tipus de curses: la atlètica (a peu), patins i bici. 

 
• La cursa de bici tenia tres modalitats: 5Km – 20Km i 1,5Km pels més petits, la 

qual es donava un reconeixement als tres primers de cada modalitat de cursa. 

 

• Diferents federacions (atletisme, patinatge i ciclisme) i entitats van estar donant 

suport a la causa i als participants. 

 

• Des de la FCC van assistir:  

 

o Salvador Bigas: Coordinador de Seguretat Vial i Vocal de Junta Directiva. 

o Jordi Valls: Tècnic a l’escola FCC al Velòdrom Miquel Poblet de 

Barcelona. 

o Sandrine Germain: Coordinadora de la Comissió de Fèmines i Secretària 

de Junta Directiva).  

 

• La intenció és repetir-ho cada any. 

 

2.2.2 Brevet Barcelona – Perpinyà – Barcelona: 

 
• Els dies 28 – 28 de Maig es va recuperar la Brevet BCN – Perpinyà – BCN amb 

sortida i arribada al Velòdrom Miquel Poblet (Barcelona), que no es va poder fer 

al 2020 degut a la Pandèmia. 

 

• El coordinador de l’esdeveniment va ser en Ricardo Villar, Coordinador de la 

Comissió de Cicloturisme i Delegat Territorial de Barcelona. 

 
• És un recorregut de 600Km i tenen 40h per acabar-ho. 

 
• Hi va haver 50 inscrits ja que es va publicitat només dos mesos abans. 

 
• Van acabar 38 dels 50 inscrits. 

 
• D’aquí dos anys es repetirà l’experiència. 

 

 

 

http://www.ciclisme.cat/
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2.2.3 Festa de la Bicicleta a Barcelona: 

 

• El dia 19 de Juny es va recuperar la tradicional Festa de la Bicicleta a l’Arc de 

Triomf de Barcelona, que no es feia des de fa dos anys a causa de la Pandèmia. 

 

• Consisteix en una de zona de fira on allí la FCC va estar present i una 

Bicicletada. 

 

• Des de la FCC va assistir:  

 

o Salvador Bigas: Coordinador de Seguretat Vial i Vocal de Junta Directiva. 

o Jordi Valls: Tècnic a l’escola FCC al Velòdrom Miquel Poblet de 

Barcelona. 

 

2.2.4 Estada “Soc Ciclista”: 

 

• Els dies 27, 28 i 29 de Juny es va realitzar la 8ena Estada “Soc Ciclista” a les 

instal·lacions del Velòdrom Miquel Poblet (Barcelona). 
 

• 40 places. 
 

• Edat compresa entre 11 i 14 anys (categories Alevins i Infantils). 
 

• L’objectiu d’aquestes estades és que els nens i nenes realitzin diferents activitats 

relacionades amb les diferents disciplines del ciclisme i tallers complementaris 

relacionats amb la pràctica del ciclisme com podria ser de nutrició, noves 

tecnologies, entre altres. 
 

• Els tècnics que van portar a terme aquesta estada: 
 

o Pau Vilanova, tècnic 24h. 

o Irina Masip, tècnic 24h. 

o Manel Usach, tècnic 24h. 

o Josep Marc Acero, tècnic 24h. 

o Marta Vilajosana, tècnic de dia. 

o Jordi Valls, tècnic de dia. 

o Jonathan Garcia, tècnic de dia. 
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2.2.5 “Trofeu Internacional de Pista Miquel Poblet” al Velòdrom de Barcelona: 

 

• Els dies 16 & 17 de Setembre es realitzarà l’únic Trofeu Internacional de Pista 

classe 2 a l’Estat Espanyol que atorga punts UCI.  

 

• El dia 18 de Setembre queda de reserva per si plou. 

 

• El divendres 16 de Setembre es farà Madison, enlloc de les jornades 

d’entrenament com es van fer els anys anteriors. 

 

• Un total de 80 participants, 40 parelles, dos per país i modalitat. 

 

• S’atorga un premi de classe 1 segons UCI de 7200€. No hi ha proves de classe 2 

amb aquest premi, ja que el premi de les proves de classe 2 es deix a criteri de 

cada organitzador. 

 

2.2.6 Nova Normativa Tècnica FCC sobre els corredors Russos i Bielorussos: 

 

• Des de l’Àrea Tècnica es va crear un nova normativa per regularitzar la 
participació dels corredors Russos i Bielorussos.  
 

• Per tal de redactar-la es va tenir amb compte les seves respectives de rang 
superior (Governamental i RFEC) i es va adaptar a la casuística Catalana. 
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                                                       Il·lustració 2: Normativa pels corredors Russos i Bielorussos 

 

• Ratificació: s’aprova per unanimitat  la Normativa redactada per l’Àrea 
Tècnica de la FCC sobre la regularització de la participació dels corredors 

Russos i Bielorussos . 
 

Vots en contra Abstenció 

0 0 
                                               Taula 2: Votació - Aprovació Normativa corredors Russos i Bielorussos 
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2.2.7 Centres de Tecnificació: 

 

• 19 beques concedides, 18 règim intern i 1 règim mixt amb un cost de 147.500€: 

                                 
                                                Il·lustració 3: Beques concedides pel Consell Català de l’Esport 

 

• Centre de Tecnificació de Ripoll: 
 

o S’aconsegueix dos becats en la modalitat de Trial. 

 
o A partir de l’1 d’Agost s’incorpora com a personal intern l’Eloi Palau com 

a tècnic de la modalitat Trial. 

 
o En Dani Parramón es queda com a coordinador de la Comissió i 

Seleccionador de Trial. 

 
• Centre de Tecnificació d’Esplugues (Blume): 

 

o S’aconsegueix tres becats en la modalitat de Pista. 

 

o Acomiadament disciplinari per incompliment de contracte al tècnic 

Jaume Mas. 

 

o A partir de l’1 d’Agost s’incorpora com a personal intern l’Itmar Esteban 

com a tècnic del Centre. 

 

 

http://www.ciclisme.cat/


    
 

 Pàgina 13 de 39 
  
                                                                                                        www.ciclisme.cat 
 

                                                              

• Ratificació: 
 

Descripció Vots en contra Abstenció 

Incorporació Eloi Palau com a tècnic Trial al CTE 
de Ripoll 

0 0 

Acomiadament Jaume Mas com a tècnic del CTE 
Esplugues (Blume) 

1 0 

Incorporació Itmar Esteban com a tècnic del CTE 
Esplugues (Blume) 

0 0 

                                       Taula 3: Votació – Canvis de personal als CTEs de Ripoll i Esplugues (Blume) 

o Vot en contra per part del Delegat Territorial de Tarragona. 

o S’aproven els tres canvis esmentats . 

 

2.3 Gestió Federativa: 

 

2.3.1 Estat Llicències a 09 de Juliol de 2022: 

 
• Llicències Majors: 

 

o 634 llicencies Cicloturista FCC menys que l’any 2021, això és degut a la 

competència del Carnet Ciclista de la RFEC, el qual no és una llicència 

esportiva, però incorpora una cobertura sanitària amb un límit de 2000€. 

 

• Llicències Menors: 

 

o 246 llicencies menys que el 2021. 

 

o Possiblement es pugui igualar quan s’obri la campanya de la llicència per 

escoles homologades des d’agost fins a desembre de 2022. 

 
• Llicències Àrbitre: 

 

o Tampoc s’arribarà a l’objectiu definit a 70, ja que a data 09 de Juliol 

només hi ha 60. 

 
• Targeta Bici: 

 

o Per sobre de l’objectiu definit a 500 i a data 09 de Juliol ja estem a 794. 
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• Conclusió:  

 

o Estem per sota de les xifres del 2021 i dels objectius definits pel 2022 en 

general. 

 

o S’està treballant en fer un pla de màrqueting per vendre millor el producte 

de la llicència federativa sobretot al col·lectiu Cicloturista. Aquesta 

campanya ha de ser visual, amb comparatives, serveis atractius i 

possiblement es diversificarà el producte que tenim actualment, per tal 

que els usuaris o futurs usuaris tinguin més per triar. 

 

                                         

                                          
                                                Il·lustració 4: Estat de les llicència a dia 09 de Juliol 2022 
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2.3.2 Proposta Llicències de mig any 2022: 

 
• El període del 15 d’Agost al 31 de Desembre de 2022, la FCC ofereix una 

llicència esportiva a tots els nens i nenes que es matriculin a les Escoles 

Homologades per la FCC al curs 2022-2023. 

 

• Es comença el 15 d’Agost degut a la Copa Catalunya Infantil el 28 d’Agost i el 

Open de Lleida el dia 03 de Setembre. 

• Aquesta llicència té cobertura per assistència sanitària i de responsabilitat civil 
equivalent a les llicència anuals per menors fins a 16 anys. 
 

• Per la llicència de cadet RFEC és obligatori presentar un certificat mèdic d’aptitud 
esportiva i estar amb possessió d’un DNI. 

 

• Tots els nens i nenes que tinguin un germà o germana amb llicència anual 2022 
a l’Escola on es matriculin tindran una reducció al cost de la llicència del 50%. 

 

• En el cas de matricular-se dos o més germans tots tindran una reducció del 50% 
al preu de la llicència. 

 

• A un club no se li bonificarà almenys que formi part d’una escola. 
 

• Els preus de llicències de mig any 2022 per a menors entre 5 a 16 anys són: 

 

                                      
                                                Il·lustració 5: Preus llicència mig any 2022 per a menors entre 5 a 16 anys 

• Ratificació: s’aprova per unanimitat  els preus de llicències mig any 2022 per 

a menors entre 5 a 16 anys . 
 

Vots en contra Abstenció 

0 0 
                                   Taula 4: Votació - Aprovació preus i condicions de llicència mig any 2022 per a menors entre 5 a 16 anys 
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2.3.3 Formacions: 

 
• Tècnic de Ciclisme Nivell 1: 

 

o Del 30 de Setembre fins el 19 de Novembre de 2022. 

o 70h repartides entre divendres no presencial (22h) i dissabte presencial 

(48h). 

o El cost és de719€ que engloba: 

▪ Prova d’accés: 49,25€ 

▪ Bloc Comú (impartit pel Consell Català de l’Esport): 136€ 

▪ Bloc Específic (impartit per la FCC): 183,75€ 

▪ Bloc pràctiques: 50€ 

▪ Concepte varis per cobrir despeses del bloc específic: 300€ 

 

• Tècnic de Ciclisme Nivell 2: 

 

o Del 04 de Novembre de 2022 fins el 25 de Març de 2023. 

o 180h repartides entre divendres no presencial (44h), dissabte presencial 

(96h) i treballs individuals i en grup no presencial (40h). 

o El cost és de 1229€ que engloba: 

▪ Bloc Comú (impartit pel Consell Català de l’Esport): 306€ 

▪ Bloc Específic (impartit per la FCC): 472,50€ 

▪ Bloc pràctiques: 50€ 

▪ Concepte varis per cobrir despeses del bloc específic: 400,50€ 

• Ratificació: 
 
Descripció Vots en contra Abstenció 

Tècnic de Ciclisme Nivell 1 0 0 

Tècnic de Ciclisme Nivell 2 0 0 
                                                        Taula 5: Votació – Cursos de Tècnic de Ciclisme Nivell 1 & 2                                               

 
o Es preguntarà si es poden reduir les hores presencials del Tècnic de 

Ciclisme Nivell 2, per tal d’obtenir més participants, ja que el fet de 

centralitzar-ho a Barcelona, hi ha gent d’altres províncies que no 

s’apunten pel cost dels trasllats. 

o S’aproven els dos cursos de Tècnic de Ciclisme . 
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2.3.4 Salaris de Tècnics i administratius FCC: 

 
• El Conveni d’oficina i despatxos es va exhaurir el 2021 i encara no ha sortit el 

nou conveni oficialitzat. 

 

• A l’espera del nou conveni oficialitzat es proposa fer un increment salarial a 

compte de conveni del 2,5% del sou brut als administratius i tècnics. 

 
• Aquest augment s’aplicarà a partir de la nòmina de Juliol 2022. 

 
• Al Setembre es farà una compensació dels primers mesos amb una paga extra. 

 
• Quan surti el conveni oficialitzat es regularitzarà la situació salarial segons 

aquest. 

 

• Ratificació: s’aprova per unanimitat les noves condicions salarials dels 

tècnics i administratius de la FCC . 
 

Descripció Vots en contra Abstenció 

Increment salarial a compte de conveni del 2,5% 
del sou brut als administratius i tècnics 

0 0 

Paga extra al Setembre compensant els primers 
mesos de l’any. 

0 0 

Regularització de la situació salarial segons 
conveni oficial. 

  

                            Taula 6: Votació - Aprovació Increment salarial i la seva regularització als tècnics i administratius de la FCC 

2.3.5 Concessió del Velòdrom: 

 
• A partir del 2019 la concessió del Velòdrom va passar en mans d’una empresa 

privada. 

 

• Aquesta concessió s’acaba el 2023. 

 
• La FCC no està amb línia amb la gestió del Velòdrom per part de l’empresa 

privada, ja que aplica criteris comercials d’utilització d’espais, enlloc d’aplicar 

criteris d’activitat esportiva, com podria ser el cost simbòlic que els clubs i afiliats 

tenien per utilitzar les instal·lacions. 

 

• Ratificació: s’aprova per unanimitat les dues propostes . 
 

Descripció Vots en contra Abstenció 

La FCC entrarà al concurs per la concessió del 
Velòdrom al 2023 

0 0 

Preparació i presentació proposta Econòmica i 
Gestió per part de la FCC per entrar al concurs 

0 0 

                                  Taula 7: Votació - Aprovació participació de la FCC per aconseguir la concessió del Velòdrom al 2023 
 
                                   

http://www.ciclisme.cat/


    
 

 Pàgina 18 de 39 
  
                                                                                                        www.ciclisme.cat 
 

                                                              

3. Informe assessoria jurídica: 

 

3.1 Normativa per regularitzar la participació dels corredors Russos i Bielorussos: 

 
• Segons el President del Catalunya-Barcelona Club Ciclista s’està vulnerant els 

drets dels corredors Russos i Bielorussos ja que durant l’Assemblea General 

Ordinària hauria d’haver estat aprovada aquesta normativa. 

 

• El President del Catalunya-Barcelona Club Ciclista va presentar aquestes 

al·legacions al Tribunal Català de l’Esport, el qual li va contestar que el 

procediment és passar pel Jutge únic de la FCC (Eudald Carol), seguidament pel 

Comitè d’Apel·lació i finalment pel Tribunal Català de l’Esport. 

 

• Per part de la FCC se li va contestar el següent: 
o Els Estatuts permeten que la Comissió Esportiva estudiï i redacti 

normatives, sent ratificada per la Junta Directiva. 
 

o No s’ha vulnerat cap dret, ja que la normativa es basa a una notificació 

governamental i de la RFEC. 
 

• Per part del President del Catalunya-Barcelona Club Ciclista  NO s’ha rebut cap 

denuncia referent a aquest tema a data d’avui. 

 

3.2 Imputació Penal a un col·laborador de la Unió Ciclista Sabadell al 2019 : 

 

• Un col·laborador que vigilava la cursa va tenir un desacord amb una persona que 

volia passar durant la cursa i ell li va negar el pas per preservar el benestar dels 

participants de la cursa. 

• Es demanava un pagament d’una multa. 

• Ha quedat absolt de tot càrrec i no es creu que recorrin. 

• La Unió Ciclista Sabadell ha enviat una carta d’agraïment. 
 

3.3 PEPNat Collserola - Prohibició de la bicicleta en els parcs naturals: 

 
• No s’ha aconseguit la suspensió cautelar tal i com es va demanar al 2021 des de 

la FCC. 

• Es continuarà amb la prohibició de bicicletes als parcs naturals. 
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4. Informe econòmic: 

 

• Ingressos per Llicencies Federatives (4): de la quantitat 1.656.000€ s’hauria de treure 

uns 40.000€ per la compra de xips que es passarien al concepte Venda de Material. 

 

• Subvencions Oficials – Consell Català de l’Esport (5): la quantitat prevista de 236.000€ 

passarà a ser l’esmentada anteriorment de 350.700€ 

 

• Arrendaments i Canons – Arrendaments de Vehicles (6): aquesta despesa és degut, 

 

o La FCC té actualment dos vehicles una furgoneta i un cotxe. 

o Al no arribar la furgoneta es va fer un lloguer d’una Mercedes Vito. 

o Aquest lloguer s’ha conservat degut a la forta activitat esportiva i s’abandonarà 

teòricament al setembre. 

o El pressupost d’arrendaments de Vehicles ha pujat un 33%. 

o Aquesta despesa es quedarà en aquest concepte i es restarà de l’activitat esportiva 

de cada secció corresponent. 

 

• Serveis Externs – Primes d’assegurances (7): Ja es té quasi el 50% de la prima pagada. 

  

• Gestions externalitzades – Gestió d’inscripcions (8): el ritme d’activitat esportiva està 

creixent, ja que s’ha pressupostat 280.000€ i ja tenim 194.255€. 

 

• Secció BTT (9): Degut a la Copa Catalana BTT a Banyoles es va sumar una aportació de 

25.000€ a la part pressupostària, els quals seran retornat per una subvenció. 

 

• Conclusió (10): 

 

o Ens queda encara per executar del pressupost 416.281,19€ on cal afegir les 

subvencions que rebrem durant aquest any. 

 

o Tot sota control a cada partida. 
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                              Il·lustració 6: Pressupost a 08 de Juliol 2022 
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5. Gestió administrativa. Normalització i comunicació: 

 

5.1 Definició d’adreces Mail pels membres de la junta, delegats territorials i secretaris de 

delegacions territorials: 

 

Nom i cognom Càrrec de Junta Directiva @ciclisme.cat assignat 

Anna Villar Vocal vocal_barcelona@ciclisme.cat 

Carles Ferrer Vicepresident 
Delegat Territorial Girona 

dgirona@ciclisme.cat 
 

David Llauradó Delegat Territorial Tarragona dtarragona@ciclisme.cat 

Eduard Bautista Secretari de la Delegació de 
Girona 

girona@ciclisme.cat 
 

Francesc Fortuny Secretari de la Delegació de 
Tarragona 

tarragona@ciclisme.cat 
 

Jesús Ruiz Vicepresident carretera@ciclisme.cat 

Joan Admetlla Vocal mobilitat@ciclisme.cat 

Joaquim Vilaplana President presidencia@ciclisme.cat 

Jordi Jorba Tresorer tresoreria@ciclisme.cat 

Josep Antoni 
Fernandez 

Vocal arbitres@ciclisme.cat 
 

Josep Roca Vocal dh_lleida@ciclisme.cat 

Norbert Herrera Vocal vocal_lleida@ciclisme.cat 

Pere Uyà Vocal ciclocross@ciclisme.cat 

Raül Querol Delegat Territorial Terres de 
l’Ebre 

dterresdelebre@ciclisme.cat 

Ricardo Villar Delegat Territorial Barcelona dbarcelona@ciclisme.cat 

Salvador Bigas Vocal seguretatviaria@ciclisme.cat 

Sandrine Germain Secretària Junta secretariatjunta@ciclisme.cat 

Victor Saíz Delegat Territorial Lleida dlleida@ciclisme.cat 
                                                 Taula 8: Taula resum @ciclisme.cat assignat als membres de la Junta Directiva 
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5.2 Definició de la firma Mail corporativa amb el nom dels càrrecs: 

 

• La firma definida és la següent: 

 
                                                Il·lustració 7: Model Firma corporativa 

 

 

• Definició de càrrecs: 

 

Nom i cognom Càrrec per la firma Junta Directiva 

Anna Villar Vocal Delegació Barcelona 

Carles Ferrer Delegat Territorial Girona 

David Llauradó Delegat Territorial Tarragona 

Eduard Bautista Secretariat Delegació de Girona 

Francesc Fortuny Secretariat Delegació de Tarragona 

Jesús Ruiz Tècnic Carretera 

Joan Admetlla Comissió Mobilitat 

Joaquim Vilaplana President 

Jordi Jorba Departament Tresoreria 

Josep Antoni Fernandez Departament Arbitres 

Josep Roca Comissió Descens & Enduro 

Norbert Herrera Vocal Delegació Lleida 

Pere Uyà Comissió Ciclocròs 

Raül Querol Delegat Territorial Terres de l’Ebre 

Ricardo Villar Delegat Territorial Barcelona 

Salvador Bigas Comissió Seguretat Viària 

Sandrine Germain Secretariat Junta 

Victor Saíz Delegat Territorial Lleida 
          Taula 9: Taula resum càrrecs dels membres de la Junta Directiva 
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5.3 Definició de l’usuari web pels membres de Junta directiva i President de Club: 

 

• Aquest usuari és pels membres de la Junta directiva i pels presidents de Clubs per 

accedir a la documentació d’Assemblees i Junta que es penjarà a la web de la FCC. 
 

 
Il·lustració 8: Ubicació a la Web de la FCC la documentació d’Assemblees i Junta 

 

• Els presidents de Club podran accedir amb el seu usuari i contrasenya del Playoff. 

 

• Definició dels usuaris dels membres de junta: 

 
Nom i cognom Usuari “Rol Junta Directiva” 

assignat (*) 
Usuari existent? 

Anna Villar villaranna Pendent 

Carles Ferrer DGirona Sí 

David Llauradó DTarragona Pendent 

Jesús Ruiz ruizjesus Pendent 

Joan Admetlla admetllajoan Pendent 

Joaquim Vilaplana vilaplanajoaquim Pendent 

Jordi Jorba jorbajordi Pendent 

Josep Antoni Fernandez fernandezjosep Pendent 

Josep Roca rocajosep Pendent 

Norbert Herrera herreranorbert Pendent 

Pere Uyà uyapere Pendent 

Raül Querol DTerresdelebre Pendent 

Ricardo Villar DBarcelona Pendent 

Salvador Bigas bigassalvador Pendent 

Sandrine Germain germainsandrine Pendent 

Victor Saíz DLleida Sí 
                Taula 10: Taula resum dels usuaris “Rol Junta Directiva” assignats 

  (*) Per tema de seguretat és millor NO utilitzar el Mail assignat com a usuari, per  

aquet motiu es crea un usuari “Rol Junta Directiva” 
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• Des-assignació dels següents usuaris: 

 

Nom i cognom A des-assignar 

Carles Ferrer girona 

David Llauradó tarragona 
                         Taula 11: Taula resum dels usuaris a des-assignar 

5.4 Eines de treball corporatives: 

 

• Office 365 serà el que s’utilitzarà a partir d’ara. 

 

• Outlook 365 serà la eina utilitzada per comunicació Mail. Amb aquesta eina es pot 

enviar Mails, convocatòries de reunió presencial com telemàtiques per Teams, 

gestionar el teu calendari amb les vacances, dies festius, dies personals, entre altres 

coses. 

                        
Il·lustració 9: Outlook 365 
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• Sharepoint o núvol serà la eina utilitzada per guardar els documents. 

 

 

Il·lustració 10: Sharepoint via web 

          

 

Il·lustració 11: Núvol sincronitzat al Sharepoint via web 

 
 

 
 
 
 

http://www.ciclisme.cat/


    
 

 Pàgina 31 de 39 
  
                                                                                                        www.ciclisme.cat 
 

                                                              

• Teams serà l’eina de comunicació i gestió que s’utilitzarà. Amb aquesta eina pots 

xatejar internament, pots fer videoconferències, pots fer trucades, pots treballar amb 

els documents que hi ha al núvol o Sharepoint, pots generar tasques, entre altres 

coses. 

 
Il·lustració 12: Teams pàgina principal 
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Il·lustració 13: Teams vista Documents sincronitzat amb Sharepoint i Núvol 

 

 

Il·lustració 14: Teams vista Tasques 

        Trucades 

        Xat Intern 

        Crear Tasques 

        Crear Tasques 
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Il·lustració 15: Teams vista Xat Intern 

5.5 Plantilles corporatives: 

 

• S’ha creat un format presentació corporatiu amb un o dos logotips. 

 

• S’ha creat una plantilla Word per les actes de reunió amb un o dos logotips. 

 
• S’ha creat una plantilla Word per comunicats amb un o dos logotips. 
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5.6 Conclusió: 

 

• El usuari Mail + contrasenya serà l’accés tant al teu Mail per Outlook com al 

Sharepoint via web. 

 
• El usuari “Rol Junta Directiva” + contrasenya serà l’accés a la documentació que hi 

haurà penjada tant a la part d’Assemblea com a la part de Junta.  

 
• S’enviarà un correu explicatiu on constarà el següent: 

 

o Adreça Mail + contrasenya. 

 

o Usuari “Rol Junta Directiva” + contrasenya. 

 
o Adreça web del Sharepoint de la FCC. 

 
o Manuals de: 

 
▪ Com entrar al Sharepoint i sincronitzar el núvol FCC. 

 

▪ Com entrar a l’Outlook FCC via web o via aplicació. 

 
▪ Com introduir la firma corporativa al vostre Mail. 

 
▪ Com entrar al Teams FCC via web o via aplicació. 

 
▪ Com moure’s pel Teams. 

 
▪ On trobareu les plantilles dels documents corporatius. 

 
▪ Com fer ús d’algunes de les plantilles corporatives. 

 
▪ Com entrar a la web FCC amb el “Rol Junta Directiva”. 
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6. Comitè arbitral: 

 

6.1 Punts positius: 

 

• Tema tancament d’inscripcions el dimarts a les 00h per les curses al cap de setmana 

i diumenge a les 00h per curses el dijous està sent molt millor per la comissió arbitral, 

ja que dos dies després ja tenen tot el material per la cursa. 

 

6.2 Punts negatius: 

 

• Errors arbitrals importants de forma consecutiva. 

 

• Falta personal arbitral i la situació comença a ser crítica a tal punt que s’ha de 

demanar a Saragossa ajuda per curses de Lleida i Tarragona. 

 

• La Pedals de Foc és una marxa, això implica que no hi ha d’haver àrbitres, però la 

RFEC la tenia donada d’alta com a cursa i des de la RFEC ens van comunicar que 

igualment hi havíem d’estar presents. 

 

• Falta de comunicació: 

 

o Des de la delegació de Tarragona es demana ajuda arbitral a la delegació de 

Barcelona sense avisar al president del problema. 

 

o Es va decidir internament de demanar només dos dels tres ordinadors, un 

pel Jaume Corominola i un segon pel Pere Uyà al·legant que en Robert 

Benet fa poques curses i no es va avisar el president d’àrbitres d’aquesta 

decisió. 

 
• En Julian Marin ha plegat de vocal de la delegació de Lleida i ara només està en 

Manel Rodríguez. 
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7. Informe delegats territorials: 

 

7.1 Delegació Territorial de Girona:  

 

• Pendent la renovació de l’Eduard Bautista, administratiu de la Delegació Territorial de 

Girona. 
 

• Es farà una reunió per tal de plantejar-se la creació d’una comissió de Gravel, degut 

a l’empenta que s’està donant des de la UCI per aquesta modalitat. 

 

• Participació al màxim de la comissió de Seguretat Viària de la FCC a les reunions de 

Trànsit. 

 

• Degut als errors recurrents del tema calendaris, s’ha decidit que a primer de cada 

mes cada delegació miri el seu calendari, es faci un informe de tots els errors i 

s’informi a presidència per trobar-hi solució. 

 

• Des del punt de vista d’un membre del club BTT Fornells, en Ricard Galceran 

(MiniDH / Enduro), els nens han perdut la motivació i ha fet baixar la participació als 

mini DH per les següents raons: 

 
o Igualar el tema dels premis, podis i generals a XCO. 

 
o No hi ha motivació per anar a córrer a Lleida. 

 
o Contradiccions, ja que es pengen classificacions, però no es fan podis de 

carrera, però a les proves de mini DH es fa el HotSeat. 
 

• Falta més reunions entre FCC i clubs.  
. 

7.2 Delegació Territorial de Tarragona:  

 
• L’Associació Ciclista Muntanyes de Cambrils: 

 

o Té un deute amb la Federació Catalana de Ciclisme generat a l’exercici del 

2017. 

 

o Al febrer 2022 el responsable econòmic de l’entitat Jaume Rué, va acceptar 

el compromís d’eixugar el deute de 7.820€ amb pagaments mensuals fins a 

l’agost 2022.  

 
o Aquest compromís va ser proposat per la Federació Catalana de Ciclisme 

per tal de poder mantenir l’entitat donada d’alta. 
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o Des de llavors l’entitat NO ha realitzat cap pagament, per tant la Federació 

Catalana de Ciclisme dona de baixa l’entitat. 

o S’ha comunicat a l’entitat, la qual no ha donat cap resposta al requeriment. 

 
o Se li donarà atenció a nivell sanitari perquè és obligatori, ja que han pagat 

assegurança, però no es li farà més llicència. 

 

7.3 Delegació Territorial de Lleida:  

 
• Totes les proves s’han anat fent tot amb alguna crispació degut als errors arbitrals. 

 

• Falten àrbitres. 

 
• En delegat va agafant les tasques administratives de la Pilar, la qual s’ha jubilat. 

 
• El delegat farà un informe amb possibles millores. 

 

7.4 Delegació Territorial de Barcelona: 

  

• Tour du Lord: 

 

o Convidar al periodista que ha fet aquest reportatge (el mateix que el del 

velòdroms) per tal de saber quin és la seva idea. 

 

o Data: Abans de final de Juliol. 

 
• Equip de competició del Catalunya-Barcelona Club Ciclista:  

  
o No sortia el nom del seu equip a la propaganda equips Elit i Sub23. 

 

o Error corregit a la web de la FCC. 
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8. Torn de paraules: 

 
• Establir un calendari de reunions organitzant de forma més seguides: 

 

o Reunions sectorials. 

 

o Reunions de Junta Directiva. 

 
o Reunions de comissions amb organitzadors i clubs. 

 
o Reunions àrea tècnica. 

 
o Reunions amb escoles. 

 

• Falta per crear una plantilla per Normatives i Reglaments amb un històric de versions 

incorporat al document. 

 

• Definir breument amb exemples quan s’ha de seleccionar Protocol Assistència 

Mèdica o Protocol Responsabilitat Civil. 

 

• Definir breument amb exemples quan s’ha de seleccionar Declaració d’Accident i 

Sinistre. 

 

• Diferenciar quin document és INFORMATIU (Protocol) i quin és EXECUTIU 

(Declaració d’Accidents) 

 

• A l’interior de cada opció fer-ho més visual. 

    

Il·lustració 16: https://www.ciclisme.cat/contingut/en-cas-daccident 

 

 

http://www.ciclisme.cat/
https://www.ciclisme.cat/contingut/en-cas-daccident
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I sense més temes a tractar,  a les 22:00 es dona per acabada la reunió de la Junta Directiva FCC 

2021 - 2025. 

 
Vist i plau de: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joaquim Vilaplana Boloix     Sandrine Germain Ventura 
President       Secretària de Junta   
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