Reunió núm. 1 de la Junta Directiva FCC
Convocatòria: dimarts 30 de novembre de 2021 de les 19h.
Reunió mixta: presencial a la sala Narcís Masferrer, velòdrom d'Horta-Barcelona o per
mitjans telemàtics, videoconferència.
El president Joaquim Vilaplana convoca a: Joan Admetlla, Salvador Bigas, Josep
Fernández, Carles Ferrer, Sandrine Germain, Norbert Herrera, Jordi Jorba, David
Llauradó, Raül Querol, Josep Roca, Jesús Ruíz, Víctor Saiz, Pere Uyà, Anna Villar i
Ricardo Villar.
Estan convidats: Eudald Carol, assessor jurídic de la FCC i Marta Vilajosana, directora
tècnica de la FCC.
Assisteixen de forma presencial en Joan Admetlla, Salvador Bigas, Jordi Jorba, Josep
Fernández, Carles Ferrer, Jordi Jorba, Jesús Ruiz, Víctor Saiz, Anna Villar, Ricardo Villar,
Eudald Carol i Marta Vilajosana. La resta de membres es connecten de forma telemàtica.
Ordre del dia:
1-Informe de presidència.
1.1-Dades relacionades amb el procés electoral:
-Vam ser candidatura única, després de la renúncia d'una segona opció.
-Vam presentar 142 avals en el total de les 5 delegacions sobre un cens oficial de 641
clubs amb dret a vot. La junta electoral va declarar vàlids 135 avals sobre un mínim
necessari de 65 avals.
-El suport en les diferents delegacions va ser el següent:
Barcelona
48 avals/cens de 370 clubs
índex del 13%
Girona
31 avals/cens de 98 clubs
índex del 32%
Lleida
27 avals/cens de 77 clubs
índex del 35%
Tarragona
14 avals/cens de 71 clubs
índex del 20%
Terres de l'Ebre
22 avals/cens de 25 clubs
índex del 88%
1.2-Distribució de càrrecs a la nova Junta.
Distribució de càrrecs Junta Directiva FCC 2021-2025
President ..........................................
Vicepresident 1er .............................
Tresorer ...........................................
Secretària .........................................

Joaquim Vilaplana Boloix
Jesús Ruiz Ayala
Jordi Jorba Canales
Sandrine Germain Ventura

Delegat territorial a Barcelona ............
Delegat territorial a Girona i
Vicepresident 2on ............................
Delegat territorial a Lleida ...............
Delegat territorial a Tarragona ........
Delegat Territorial a Terres d'Ebre ...
Vocal ...............................................
Vocal ...............................................

Ricardo Villar Ribera
Carles Ferrer Juanola
Víctor Saiz Vela
David Llauradó Calderó
Raül Querol Prades
Joan Admetlla Batlle
Salvador Bigas Monguet

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

Comissió econòmica
-Jordi Jorba
-Quim Vilaplana
-Jesús Ruiz

Josep Antoni Fernández Alberti
Norbert Herrera Barrufet
Josep Roca Piñol
Pere Uyà Gómez
Anna Villar Argente

Comissió Executiva
-Quim Vilaplana
-Jesús Ruiz
-Jordi Jorba
-Sandrine Germain
-Ricardo Villar

Comitè Esportiu
-Carles Ferrer
-Robert Benet
-Pere Uyà

2-Tràmits assesoria jurídica.
Eudald Carol informa de com va anar el procés electoral. També comenta els temes
pendents en què està treballant l'assessoria jurídica. Està en curs el tràmit d'acusació
popular per part de la FCC sobre l'accident mortal a Granollers. La FCC demana 7 anys i
6 mesos de presò mentre la fiscalia encara no s'ha manifestat.
Respecte a l'adhesió al recurs contenciós administratiu del PEPNAT, serra de Collsarola,
s'està pendent de l'expedient que ha de presentar la Generalitat de Catalunya.
Eudaldi Carol proposa l'advocada Anna Boza pel comitè d'apel.lació de la FCC per la
legislatura que ara comença. La proposta s'aprova per unanimitat.
3-Informe econòmic.
El tresorer, Jordi Jorba, comenta l'estat real de les depeses en els tres grans blocs. Les
xifres van en línia de les previsions. Respecte als ingressos, des del CCE encara resta
pendent rebre el 20% assignat en el Pla d'actuació de l'any 2020. També informe que els
ingressos per llicències en el 2021 han acabat en línia de les previsions inicials.
Malgrat la falta d'alguns ingressos, la FCC no tindrà problemes de tresoreria per acabar
l'any 2021. Confirma que el pressupost, abans d'auditoria, tindrà un resultat positiu.
4-Propostes i aprovació si escau de taxes 2022. Llicències FCC.
Dades per la temporada 2022:
-Llicència de Club: tarifa de renovació 135€ (25€ a RFEC),
tarifa de nou club 300€.
S'aprova per unanimitat la proposta de mantenir les dues tarifes.
-Llicència de dia per velòdrom:
S'aprova per unanimitat la proposta de: tarifa de 7€ entre 8 i 16 anys (Escoles)
i de 10€ per majors.
-Llicència de dia per marxes cicloturistes de carretera:
mateixos costos que les de pista. En els 3 últims anys, 1€ anava a l'organitzador.
Són proves del calendari de cicloturisme de la FCC.
S'aprova per unanimitat la proposta de: tarifa de 10€ per tothom, 1€ a
l'organitzador + 1€ al ciclisme de base.
-Llicència de dia per marxes/pedalades de BTT:
S'aprova per unanimitat la proposta de: tarifa de 3€ per tothom.

EVOLUCIÓ DE LES LLICÈNCIES
2019

2020

2021

2017

Cicloturisme FCC
Cicloturisme RFEC
Competició
Tècnics
TOTAL majors 16a

4.583
3.952
4.138
164
12.837

4.835
4.406
4.036
171
13.448

4.101
3.935
4.510
343
12.889

5.652
4.912
3.888
156
14.608

Menors 16 anys
Arbitres
TOTAL acumulat

2.762
59
15.658

2.719
53
16.220

3.828
66
16.783

2.458
72
17.138

-Llicència per menors de 16 anys inclosos:
El contracte amb Allianz inclou accidents i RC (0,5€). Allianz accepta mantenir els costos
del 2021.
tarifa 2021, pre-benjamins a infantils FCC: 35€
tarifa 2021, pre-benjamins a infantils RFEC: 44€ (6€ a RFEC)
tarifa 2021, cadets RFEC:
60€ (6€ a RFEC)
S'aprova per unanimitat la proposta de mantenir les mateixes tarifes.
-Llicència per majors de 16 anys:
La Fcc té contracte amb Allianz pels accidents i amb Catalana Occidente per la RC.
Per al 2022, Allianz incrementa la prima en un +8,65% i Catalana Occidente ajusta el
cost a 5,0€. S'aprova per unanimitat la proposta d'incrementar les tarifes en un +6%.
tarifa
tarifa
tarifa
tarifa

cicloturista FCC:
cicloturista UCI:
Elit-Master:
junior-S23-adaptats:

105€
120€
120€
110€

(99€)
(114€) (6€ a RFEC)
(114€) (6€ a RFEC)
(104€) (6€ a RFEC)

-Targeta Bici ( no es considera una llicència):
La FCC té un contracte amb Catalana Occidente per la RC i amb ARAG per l'assistència
mecànica.
S'aprova per unanimitat la proposta de mantenir les tarifes, 30€ per la gestió a través
de clubs afiliats i de 36€ pel públic en general.
-Taxes Federatives i organització de proves esportives.
S'aprova per unanimitat la proposta de mantenir la mateixa taula del 2021, treient la
taxa del SCT.
L'objectiu per al 2022 és que cada Club que ho necessiti per organitzar la prova haurà
de presentar i signar digitalment la sol·licitud. Per tant, haurà de pagar la taxa
directament al SCT. En cas de necessitat, la FCC li donarà suport, però sense cobrar res.
5-Pla d'activitat esportiva 2022.
La responsable de l'Àrea tècnica, Marta Vilajosana, ens comenta els següents apartats:
5.1-Funcionament dels CTES curs 2021-22. La FCC té en actiu tres Centres de
Tecnificació amb un total de 18 alumnes becats pel CCE. El CTE de Ripoll, amb ruta,
pista btt i trial, té com a tècnics en Carles Torrent i en Dani Parramón. El CTE
d'Esplugues, amb pista, té com a tècnic en Jaume Mas. El CTE de Banyoles, amb ruta i
Btt, té com a tècnic en Josep Codinach.

5.2-Programa Futur. D'acord amb els criteris que té establerts la FCC des l'inici el 2019,
per al 2022 la previssió és arribar als 14 becats.
5.3-Esportistes d'Alt Nivell a Catalunya. En el 2022, la FCC tindrà un total de 16
esportistes d'Alt Nivell. Es comenta la relació del llistat.
5.4-Activitat esportiva prevista per al 2022 en totes les modalitats. Es fa un repàs al
calendari de les diferents modalitats. Queda pendent completar el calendari dels
Campionats de Catalunya.
5.5-Com a novetats per al 2022 es comenta el següent:
Es publica a la web el Codi Ètic, un document que afecta a tot el col.lectiu ciclista i que
estableix els criteris bàsics per un esport més net i més inclusiu.
Per l'activitat dels menors, entre pre-benjamins i infantils, el Comitè de tècnics ha
establert en totes les modalitats el criteri de potenciar la participació enfront de la
competició i reduir el nombre de proves. Així, els pre-benjamins i benjamins no tindràn
podi, els principiants i alevins tindran podi, però no arrossegaments i els infantils seran
els únics amb podi i arrossegaments.
Respecte a la valoració dels esportistes d'acord amb els seus resultats, autonòmics,
nacionals, internacionals i olímpics, queda per decidir els dos esportistes revelació, home
i dona, i els dos millors catalans 2022. Es decideix posposar la decisió i establir una
baremació.
6-Presentació Plataforma Affinity.
Amb l'objectiu de beneficiar als nostres federats, la FCC ha firmat un acord amb la
consultoria de serveis Affinity. En Norbert ens presenta la plataforma CLUB PER SER TU.
L'opinió de tots els membres de la Junta és que qualsevol producte que representi una
millora pels nostres federats és benvinguda a la Federació. Tots els nostres afiliats
col.laboren en millorar el ciclisme català i per tant, mereixen un tracte diferencial.
7-Torn de paraules.
Entre els presents es comenta quina intenció hi ha respecte a l'Acte de cloenda 2021.
És decideix per unanimitat que per raons sanitàries no es farà l'acte de cloenda anual en
format multitudinari i es valora la possibilitat de fer un acte en format reduït pels millors
esportistes, clubs i entitats. Queda per decidir la data, lloc i format.

I sense més temes a tractar, a les 21,30 hores es dóna per acabada aquesta reunió
de Junta Directiva.
Barcelona, 30 de novembre de 2021
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