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CLUBS 
ASSEMBLEISTES 
 
A Ritme de Pedal AE (1) 
Alt llobregat Pla i Baixada (2) 
Baix Ebre PC (2) 
Bellvitge AC (1) 
Bétulo SC (2) 
BMX Mataró (2) 
Bons Amics CPC (2) 
Calderi EC (1) 
Català SC (1) 
Catalunya-Barcelona CC (0) 
Cavall Bernat AP (1) 
Genesis CT (2) 
Iluro CC (1) 
La Canonja CC (0) 
Les Franqueses V. UC (2) 
Mollet CC (2) 
Montornès CC (2) 
Olot CC (1) 
Prat AC (2) 
Prat Bike CC (1) 
Ripollet CC (1) 
Sant Andreu Barca M.C. (2) 
Sant Cugat UC (2) 
Sant Narcís CC (2) 
Sanfeliuenc CC (1) 
Vic UC (2) 
Vic-ETB, CN (0) 
Vilanova UC (2) 
Volta C. Catalunya AE (0) 

A  tres quarts i cinc de dues de la tarda,  en segona convocatòria, a  la sala d’actes de 
l’Hotel Alimara - Barcelona, presidit pel Sr. Josep Bochaca Tohà, President, es reuneix 
l’Assemblea en convocatòria extraordinària per tractar els punts de l’ordre del dia. 
1.- Recompte dels membres assembleistes presents. Elecció de dos Interventors per 
aprovar, per delegació, l’Acta juntament amb el President i Secretari, Art. 25 dels Estatuts 
de la FCC: El secretari fa el recompte d’assembleistes, fins aquest moment hi ha 28 clubs, 
amb 10 d’un vot i 14 de 2, havent-hi dos clubs amb menys d’un any d’antiguitat sense dret 
a vot i dos clubs no representats per membre de la junta amb dret a vot. Es passa d’acord 
amb l’article 25 dels estatuts, a l’elecció dels 2 interventors, un és el Sr. Josep Beltran 
Llaveria del CC Catalunya-Barcelona i l’altre el Sr. Antoni Serra Sala de la UC Les 
Franqueses del Vallès.   
2.- Modificació dels Articles 4, 15 i 85 dels actuals Estatuts de la Federació Catalana de 
Ciclisme: S’aprova per unanimitat les modificacions dels Articles 4 (contemplant la 
llicència d’activitat física FCC),  Article15 (redactat erroni per contradicció amb l’article 
88) i Article 85 (afectat per la inclusió de la nova llicència d’activitat física) 
Quedant aprovats els redactats següents: 
Art.4   Són competències de la Federació Catalana de Ciclisme les següents accions:  

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

m) Expedir les llicències federatives i les llicències d’activitat física.  

Les llicències federatives habiliten a participar en activitats o competicions oficials en 

l’àmbit català, estatal i internacional, quan compleixin els requisits establerts legalment. 
Art.15   

1. Tots els membres de l’assemblea tenen veu i vot. 

Art.85 

Drets i deures 

Són drets dels i les esportistes federades els següents:  

a) Subscriure els diferents tipus de llicència d’acord amb les normes estatutàries i 

reglamentàries. 

S’aprova amb  vots 29 a favor (11 dobles i 7 senzills), amb 6 abstencions. 
3.- Torn obert de paraules: El President del CC Olot manifesta la possibilitat d’incloure el bike-polo com a 
especialitat  federada dins la FCC. Els nostres Estatuts ja contemplen inscriure noves especialitats dins les 
disciplines establertes, com la de ciclisme en sala . Es proposarà incloure-ho  amb normativa quan la demanda ho 
requereixi. És el mateix cas que el de les bicicletes de Fat bike o les elèctriques (assistència al pedaleig, amb una 
potència de 250 wats). Es manifesta a favor de la implantació de la llicència virtual, que aquest 2016 serà d’àmbit 
català, Carnet ciclista, per afavorir  nous socis. El President de la UC Les Franqueses del Vallès exposa la 
problemàtica de l’estat deteriorat del lateral de la C17, alternativa a partir de Centelles per la prohibició de pas pel 
tram paral· lel de la C17, el responsable de Seguretat Vial recull la queixa per passar-ho a Territori. El President del 
Catalunya – Barcelona fa una crida a donar acollida en el seu equip a qualsevol júnior de carretera o pista que ho 
necessiti. 
 

El President tanca l’acte i dóna les gràcies a tots els assistents. 
 

I essent un quart menys cinc de tres de la tarda,  d’avui dos d’abril de 2016, s’aixeca la sessió  i de tot el que he 
transcrit, en dono fe i testifico. 
 

Signatures 
 

L’interventor Sr. Josep Beltran Llaveria   L’interventor Sr. Antoni Serra Sala 
 
 
 
   
El President Sr. Josep Bochaca Tohà    El Secretari Sr. Albert Pol Camps 
 


