
ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DIRECTIVA DE 29 DE FEBRER DE 2012 

ASSISTENTS 

1.- Josep Bochaca Tohà 
2.- Joaquim Vilaplana Boloix 
3.- David Gran Serrano 
4.- Jordi Puche Medina 
5.- Jaume Masferrer Coma 
6.- Raül Querol Prades 

 
 
8.- Josep Bru Segura   
9.- Francesc  León Mañé 
10.- David Prats Segarra 
11.- Jordi  Jorba Canales 
12.- Josep Roca Piñol 
13.- Rubén Carro Cepeda 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
1.- Francesc Moradell Pont 
2.- Josep Garcia Arroyo 
3.-  F. Javier Lara Escalante 
4.- Josep Mauri Pey 
 

7.-Carles Ferrer Juanola         14.- Albert Pol Camps 
  
A un quart de set de la tarda,  a la seu social de la FCC, presidit pel President, Sr. Josep Bochaca, es reuneix la Junta 
Directiva per tractar els següents punts de l’ordre del dia: 
1.- Accions i aclariments dels assumptes tractats en la Junta Directiva anterior: El President fa un recordatori dels 
esdeveniments succeïts des de l’última Junta.  Remarca el nomenament dels Delegats Territorials i presenta al nou 
Delegat per Tarragona David Gran Serrano. 
2.- Informe dels contactes mantinguts per Presidència i demés membres de la Junta: Conveni de col·laboració i de 
cooperació educativa amb INEF. La FCC es fa càrrec dels tècnics aconseguint que a partir de 3r curs s’impartirà 
ciclisme teòric a l’ INEF i pràctic al velòdrom. La FCC disposarà d’estudiants en pràctiques i accedirà a les 
instal·lacions de Montjuïc per celebrar l’Assemblea. Presència al Pla estratègic de l’esport de Barcelona, creat al 
2003 i organitzant el període 2012-2023. Destinat a implicar les associacions esportives dins el Consell de l’esport 
municipal de Barcelona. La UFEC gestionarà la representativitat dels diferents esports. Atlas Consulting, qui va 
gestionar el Pla de qualitat, s’ofereix per impulsar a través del codi QR (resposta ràpida) patrocini, es farà una prova 
pilot amb el cicloturisme.  Sta. Susanna Ciclisme, ofereix estades a través del ciclisme en temporada baixa.  
Departament Jurídic del C.C.E. Es tracta la situació del Bike-trial, paral·lela a la FCC. Ens informen de  la propera 
publicació de la reforma del Decret de Federacions del 2010 i per tant no serà necessari l’adequació dels nostres 
Estatuts abans de l’u de juny. Accident de Balaguer, es va donar presència als accidentats, actuació immediata de 
tràmits i reclamació de l’atestat.  Presència a la marxa reivindicativa “Nosaltres també circulem”. A raó de l’accident 
s’han de proposar les rutes de prioritat ciclista, urgentment. Aquest cap de setmana es farà un minut de silenci i es 
llegirà la nota publicada de la FCC. Mesa de la bicicleta, amb presència del Director General de Carreteres. S’insisteix 
en la senyalització del 1’5 m. Les carreteres compartides tindran un estudi dels trams prioritaris i d’alt risc per al 
ciclisme. Quan es rebi resposta de la conflictiva C17 es demanarà entrevista amb el Director General de Carreteres. 
Amb el Servei Català de Trànsit es tractarà de manera especial el problema restrictiu de les marxes per la Territorial 
de Barcelona. Homenatge a Josep Jufré, a la xerrada col·loqui de Sant Joan de Vilatorta, la FCC no li va fer cap 
obsequi, s’ha de cercar un símbol representatiu de l’Entitat per aquests casos. S’ha d’elaborar un protocol 
d’homenatge als ciclistes i federatius retirats del nostre esport. Ocisport gestora de la Copa Catalana de Cros 
Country i descens, té contracte fins acabat 2013, pendent d’adjudicar-li el Campionat de Catalunya. Subvenció 
municipal al Clubs de Barcelona  es va divulgar per correu. UC Pla i baixada de l’Alt Llobregat, de Balsareny, 
proposta de concentracions comarcals per recollir fons per a la Marató de TV3. Ciclisme i Literatura, acte promogut 
per l’actor Carles Canut al Romea, s’ha posat a la web i es notificarà als Clubs. Eleccions al Comitè Català d’àrbitres,  
el candidat José Carlos Blázquez   va obtenir més vots que l’opositor Valentí Pol, amb 42 assistents en total. El Sr. 
José Carlos Blázquez s’incorporarà a la Junta Directiva. Trobada dels circuits permanents per a l’organització 
d’activitats lúdiques per als més joves.  Bike Attack, ens proposa un conveni per emetre 5 minuts destinats a 
ciclisme.cat a instàncies de la FCC. Es proposa a Ràdio Marca, un acord similar. Es demanarà pressupost d’una pàgina 
mensual als diaris Sport, Mundo Deportivo i El 9 esportiu. Aquestes gestions esmentades són gràcies a la Comissió 
de Comunicació constituïda.   Està pendent la signatura oficial amb AXA, nova reunió amb la Federació de Cecs, IBE, 
Conselleria Turisme (centres BTT) i conveni de serveis mèdics, es sol·licitarà informació a les Territorials.  
3.- Assegurança d’accidents 2012: A partir del 31 de gener s’ha formalitzat l’Assegurança amb AXA, això ha 
comportat un benefici de 27.070,05€ de la regularització per mesos del 2011 i una donació de 4.000€., de fet 
equivalent a si no s’hagués canviat de companyia de cap de les dues assegurances. Els centres concertats, no públics, 
s’afegiran a demanda de les necessitats dels federats.  S’aprofita per clarificar l’àmbit de cobertura de RC, amb 
Groupama,  tant per als organitzadors com per als Clubs ciclistes en les seves activitats no federades. Es decideix 
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preparar un document de preguntes/respostes per enviar a tots els Clubs. S’estudiarà una RC de directius davant 
demandes penals. Un cop tancat l’exercici de l’Assegurança 2011 ha tingut un cost total de 354.014,37€, incloent-hi 
RC i Accidents. 
4.- Procés Delegats Territorials. Situació Actual: La Junta accepta el resultat dels quatre guanyadors. A Tarragona hi 
ha hagut una impugnació i es queda a l’espera de la sentència del Tribunal Català de l’Esport. Els Delegats Territorials 
passaran a ser Vicepresidents. La compensació als membres de la Junta Directiva afecta només als quatre Delegats i 
al secretari, se’ls aplicarà la retenció legal del 42%, el net que percebran serà de 500€ per al  Delegat de Girona i 
300€ per als demés. Tots ells no tindran dret a compensació per viatges ni desplaçaments. A proposta del Vocal de 
les Terres de l’Ebre se’l nomena com a subdelegat d’aquest territori singular, format per les comarques de Montsià, 
Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d’Ebre. S’aproven les propostes amb un vot en contra i de l’acord de compensació se’n 
farà revisió a l’acabar la temporada actual (setembre). 
5.- Comissions esportives i administratives: Es fixa un límit de 10 reunions. L’import en desplaçaments i dietes 
formarà part del pressupost de la comissió. Caldrà autorització prèvia per presentar despeses ocasionades en la 
representació de la FCC en qualsevol tipus d’acte, social o esportiu. Les dietes passen a ser de 10, 20 i 30€, segons 
dedicació, es corregirà l’imprès corresponent.   
6.- Informe econòmic . Drets federatius i llicències d’un dia:  El Sr. Tresorer manifesta que hi ha 79.107,32€ pendents 

de pagament del 2011 (proveïdors i RFEC). Hi ha 244.326.8€ compromès a tercers i 27.823,18€ per comptabilitzar a 

caixa. El que fa uns 350.000€ no disponibles, a part sous i subministres periòdics. Fins el tancament del 2011 no es 

podrà fer la modificació del pressupost 2012. Per fer viable l’economia caldrà aprimar l’estructura administrativa i de 

tècnics. Els drets federatius es descentralitzaran a les Delegacions. S’obrirà un compte a cadascuna d’elles, es portarà 

una comptabilitat i es justificarà amb factures i comprovants. Les llicències de dia es cobraran per Delegació i es 

trametrà el 50% a Barcelona, qui liquidarà amb l’assegurança. Ja s’ha obert el pagament de subvencions de Clubs i 

premis de corredors del 2010.  

7.- Normativa 2012: Les novetats més importants són la inclusió del BTT enduro; s’ha eliminat la Copa Primavera i 

Països Catalans en carretera; es confirma la inscripció de 3€ a Infantils, Cadets i Júniors; la implantació dels xips a 

Júniors; la subvenció del cotxe neutre, ràdio volta i meitat de l’arribada a les Gran Clàssiques i meitat arribades a  

Júniors en carretera; mallot de líder a les Grans Clàssiques, Júniors i Cadets; mallot només als campionats de 

Catalunya, disseny únic; premis del 2011 a  Elits. A Sénior-M30 podran córrer els Veterans 40 del Club organitzador 

de la cursa; torna a infantils la classificació general i s’elimina la tarja de participació; no es permet més d’una cursa 

per cap de setmana a Sénior-M30 i Veterans, tan sols si s’acompanya d’una de promoció.   

8.- Calendaris 2012: Es reparteixen els calendaris. A BTT falten les curses de Girona, han arribat avui. Ja s’ha fet 

l’assignació i preparació dels dorsals, els Clubs ja els poden retirar. 

Enguany s’ha apostat per als Júniors, arribades i xips. Per al descens, es farà una inversió de 3.800€ en un dispositiu 

de comunicació per cronometrar,   que també  és apte per a les CRI de carretera. 

9.- Subvenció per al suport de Federacions. Programa ARC: S’ha presentat la documentació del Programa ARC amb 

una quantia de 800.000€, que cobreix totes les disciplines, s’espera rebre’n un 40%.El Consell Català de l’Esport 

dedica una quantitat important del pressupost al Centre de Tecnificació de Ripoll, implementat per l’Ajuntament de 

Ripoll. La FCC aporta els tècnics i els desplaçaments corresponents. Els velòdrom no són considerats centres de 

tecnificació, no disposen de residència ni IES. A partir d’ara s’ha de preparar, amb les famílies i tècnics, el llistat 

d’esportistes del Programa ARC que podran ocupar les 14 places de Ripoll, entre BTT, Trial i Pista-carretera,  per als 

curs que començarà al setembre. 

10.- Convocatòria propera Junta: S’acorda per al proper 12 d’abril, dijous,  a les 18 hores. S’apunta el 12 de maig, 

dissabte, tarda, com a dia per a l’Assemblea, es proposa als locals de l’ INEF, a Montjuïc.  
 

I essent tres quarts d’onze  s’aixeca la sessió d’avui  i com a Secretari dono fe i testifico. 
 
 

V.P. El President        El secretari 
 
 
Signat: Josep Bochaca Tohà       Signat: Albert Pol Camps

 


