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CLUBS ASSEMBLEISTES 
 

A Ritme de Pedal AE (1) 

Alt llobregat CC (2) 

Baix Ebre PC (2) 

Bétulo SC (2) 

Calderi EC (2) 

Cavall Bernat AP (2) 

Colomina PC (2) 

Despibike CE (1) 

Genesis CT (2) 

Iluro CC (1) 

Manresà EC (2) 

Mataró EC (2) 

Mollet CC (2) 

Montornès CC (2) 

Nicky’s PC (2) 

Pinxo Vallirana CC (1) 

Prat AC (1) 

Sabadell UC (1) 

Sant Andreu Barca M.C. (2) 

Sant Cugat UC (2) 

Sant Narcís CC (2) 

Sanfeliuenc CC (2) 

Taradell CC (1) 

Vic UC (2) 

Vilanova UC (2) 

Volta C. Catalunya AE (2) 

A  dos quarts i cinc de dues,  com a continuació de l’Assemblea ordinària, a  la 

sala d’actes de la residència universitària Àgora, 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, 

Article 25 dels Estatuts de la FCC: El secretari en funcions, Sr. Joaquim 

Vilaplana Boloix, vicepresident primer, en absència justificada del Secretari 

actual de la Junta fa el recompte d’assembleistes, fins aquest moment hi ha 26 

clubs, amb 7 d’un vot i 19 de 2. Es passa d’acord amb l’article 25 dels estatuts, 

a l’elecció dels 2 interventors, un és el Sr. Francisco Calvillo Merino del CC 

Montornès i l’altre el Sr. Joan Olia Artigues de la UC Vilanova.  

2.- Modificació dels Articles 5 i 62 dels actuals Estatuts de la Federació 

Catalana de Ciclisme: El President fa la proposta d’incloure la modalitat de 

biciatló al redactat del punt 5. La definició de la nova modalitat a incorporar a la 

Normativa Tècnica 2015 quedaria així: “El Biciatló és una especialitat esportiva 

que combina, sense o amb interrupcions, dues disciplines de ciclisme, o bé, una 

disciplina de ciclisme i una altra modalitat esportiva d’aproximació, com pot ser 

una cursa a peu, etc... El Biciatló s’organitza únicament en dues parts, la 

primera sempre serà l’altra modalitat esportiva i la segona serà la modalitat de 

ciclisme que tancarà la prova”. 

Un cop s’aprovi en Assemblea es farà la sol·licitud al CCE a veure si s’aprova. 

El secretari passa a votació el punt i s’aprova amb 37 vots a favor, cap en contra 

i cap abstenció. 

El segon punt és d’àmbit procedimental, afecta l’article 62 

Incidirà a la necessitat d’incloure el correu electrònic en les sol·licituds de llicència de federat o club. 

S’afegirà l’apartat e), que dirà: “Les comunicacions dels òrgans jurisdiccionals federatius es podran 

realitzar mitjançant de correu electrònic. Es considerarà efectuada des de la data de la seva recepció o, com 

a màxim, transcorreguts cinc dies hàbils al del seu enviament, la comunicació remesa al correu electrònic 

dels esportistes, directius, directors esportius, àrbitres, cronometradors, tècnics i qualsevol persona o entitat 

afiliada, que consti a les bases de dades de la Federació.” 

El secretari passa a votació el punt i s’aprova amb 37 vots a favor, cap en contra i cap abstenció. 

Per tancar l’acte el President passa a llegir el llistat d’aniversaris de Clubs en aquest 2015. A continuació 

es fa l’acte “In Memòriam”, llegeix el nom dels absents i es guarden uns segons de silenci. 

Afegeix que agraeix la presència dels assistents i que tan aviat es pugui es publicarà l’acta a la web, junt 

als documents informatius de les dues assemblees, que ja han estat penjats. 

Com a cloenda fa l’anunci de la celebració dels 120 anys des de la fundació de la FCC, per al propvinent 

2016. 

I essent tres quarts i cinc de dues del migdia,  s’aixeca la sessió d’avui  i de tot el que he transcrit, actuant 

com a Secretari, en dono fe i testifico. 

L’interventor       L’interventor  

   

 

Signat:  Sr. Francisco Calvillo Merino     Signat:  Sr. Joan Olia Artigues 

 

El President       El Secretari 

 

 

Signat: Sr. Josep Bochaca Tohà    Signat: Joaquim Vilaplana Boloix 


