Reunió núm. 10 de la Junta Directiva FCC
Convocatòria: Dijous 30 d’abril de 2020 a les 17:00 h.
Lloc.: per mitjans telemàtics, videoconferència.

El president Joaquim Vilaplana convoca a:
Salvador Bigas, Xavier Costa, Àngel Edo, Josep Fernández, Carles Ferrer, Jordi Jorba, Sergi
Güell, David Llauradó, Norbert Herrera, Raül Querol, Josep Roca, Jesús Ruíz, Víctor Saíz i
Pere Uyà.
Per raons tècniques, Fernando Abellán no pot accedir a la videoconferència i en Àngel Edo
excusa la seva presència.

1 - Accions i aclariments dels assumptes tractats en la Junta Directiva anterior.
No hi ha comentaris per part de cap membre
2 –Informe de presidència.
El president dóna inici a aquesta reunió, donant informació de l'estat de les diferents
seccions i oficines de la FCC davant la crisi que s’està vivint: oficines centrals, delegacions i
centres de tecnificació. Estat de l’activitat esportiva, administrativa a la FCC, comptabilitat, i
d’altres.
Contactes amb la REFC, Generalitat, UFEC, companya d’assegurances, i altres institucions,
per la possible tornada a l’activitat esportiva.
3 –Informe dels Delegats Territorials.
Bàsicament totes les delegacions coincideixen que a dia d’avui, únicament s’han rebut
cancel·lacions de proves esportives i consultes de clubs sobre l’estat del calendari
d’activitats i de com queda l’estat de la no utilització de les llicències.
4 –Informe de Comissions: cicloturisme i seguretat viaria
Cicloturisme; en Victor Saíz informa que ara per ara tots els esforços es centren a
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reorganitzar i consolidar dates de les proves i estar a l’espera de quan es pugui tornar a
l’activitat i quines són les restriccions, per el que fa a número de participants màxims, en
les proves esportives.
Seguretat viaria; per part d’en Salvador Bigas, tot continua igual amb l’única diferència que
el Congrés de Seguretat viària queda ajornat per al 2021.
5 –Informe del Comitè d’Àrbitres.
Josep Fernández dóna informació sobre un curs, Cronofec, al qual van accedir la majoria
d’àrbitres. També informa del curs per Comissaris internacionals en la modalitat de ruta.
6 –Activitat de premsa FCC.
En Norbert Herrera i l’Albert Rabadán han posat en marxa dues iniciatives per mantenir
activa la comunicació entre els federats durant aquest temps d’inactivitat:
Moment ciclismecat; aprofitant el llançament del llibre de l’historia de la FCC, a través de
fotos, comentaris etc. es fan preguntes sobre aquests fent que la gent interactuï.
Instagram; entrevistes en directe amb diferents esportistes, tècnics, i persones vinculades
al món del ciclisme català.
7 –Informe d’auditoria exercici 2019.
Els auditors han avaluat la situació des del 2015 al 2019 i fan constar el gran esforç de
l’actual Junta en la notable millora de la situació econòmica. La reducció en despeses de
personal i d’explotació en aquest últim exercici han sigut la clau per no tenir dèficit. També
ha influït de forma important la negociació en la renovació de la pòlissa d’assegurances.
8 –Presentació pressupost 2020 revisat. Aprovació si s’escau.
En Jordi Jorba ens posa en situació sobre el pressupost presentat en l’anterior Junta, on
estàvem en un pressupost d’uns 2.600.000€. Amb la correcció del pressupost, impossada
per l'actual situació, s'ajusta el pressupost a 2.071.000€. Amb aquesta xifra es podria tancar
l’any sense dèficit.
En l'apartat d'ingressos, la partida de venda de material, 30.000€, ja està entrada ( venda de
xips, lloguers, etc. ). Ingressos per llicències, queden per entrar uns 80.000€. D’aquests, uns
20.000€ vénen de l’UFEC en concepte de comissió pel volum de la pòlissa d’assegurances, i
els 60.000 restants corresponent al nombre de llicències previstes fins a final d'any. S’ha
tingut en compte l'efecte COVID, que pot afectar a una caiguda en el nombre de llicències.
La situació actual també pot afectar a la partida d’ingressos federatius per la reducció
obligada de calendari.
Subvencions; hem de ser prudents i pressupostar quantitats comptant amb les possibles
retallades per part del Consell Català de l’Esport.
En l'apartat de despeses, es mantenen les quantitats per infraestructura de personal,
sempre a l’espera del que pugui succeir.
Serveis externs, principalment assegurança. En aquest cas compten amb l’avantatge que si
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caiguessin el número de llicències, també ens cauria la prima, és la negociació feta amb
l'asseguradora.
Pel que fa a la tresoreria s’ha pressupostat tenint en compte l'actual situació, amb la
disminució de l'activitat esportiva i depenent de quan ens arribin els ingressos per les
proves que no es puguin realitzar i les subvencions. Tot i això es preveu arribar sense
dificultats al mes d’Octubre sense comptar amb la subvenció.
La Junta aprova per unanimitat la revisió d’aquest pressupost.
9 –Torn obert de paraula.
En Joaquim ens posa al dia sobre els canvis a la web de la federació, canvis que afecten a la
visibilitat de la informació dels clubs que és dóna a la web i de les empreses col·laboradores.
Es comenta per part de la majoria dels membres de la Junta el tema que el govern central
autoritzi la realització d’activitat amb la bicicleta i en quins termes, que resta a l' espera de
la decisió final a publicar al BOE dins de l’estat d’alarma.

A les 19:05 hores es dóna per acabada aquesta reunió telemàtica de Junta Directiva.
Barcelona, a 30 d’abril de 2020

Joaquim Vilaplana
President
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