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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  un quart de dotze del matí,  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 29 clubs, amb 10 d’un vot i 15 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. 
El President fa un preàmbul, abans d’entrar als punts de l’ordre del dia. La 
implantació de la llicència única esportiva anunciada el 2015, que amb la gestió de la 
FCC ha fet que s’aprovés un cànon a la RFEC de 6€ per llicència, dels 7€ anteriors. A 
raó d’aquesta llicència única la FCC ha creat la llicència d’activitat física, equivalent 
a la llicència catalana. La FCC ha impulsat l’obligatorietat del certificat mèdic a la 
RFEC, com aquí està vigent amb validesa de 2 anys. La FCC ha reivindicat la 
potestat exclusiva de lliurar llicències i organitzar competicions, la competència dels 
Consells Esportius Comarcals són un greu problema. El patrimoni principal de la 
FCC és el pis de Fontanella, antiga seu de la FCC, davant les queixes dels veïns i 
l’incompliment de contracte s’ha procedit al desnonament dels inquilins, remodelació 
de l’habitacle i posada al mercat de lloguer. Al Velòdrom l’Ajuntament ha fet una 
inversió al 2.015 de 1.300.000€, resta pendent 700.000€, amb obres de 
condicionament, tancament i millores diverses. Els permisos per al canvi de situació 
de les oficines va arribar al desembre passat, les obres s’executen a partir de gener i 
es preveu al maig la seva finalització. El Velòdrom està gestionat per la FCC, a 
l’agost s’acaba l’acord i és renovable per dos anys més, com desitja la Junta de la 
FCC. La inversió deguda a  les obres ha obtingut un conveni d’ús de les oficines per 
10 anys sense lloguer. 

S’ha inaugurat la remodelada pista del Velòdrom i pista de BMX, s’està pendent de l’acte oficial d’inauguració, 
que està en mans de l’Ajuntament. S’ha fet el canvi de nom que ha quedat com a Velòdrom Municipal d’Horta 
Miquel Poblet. En el transcurs de la Volta a Catalunya s’ha fet la inauguració del monòlit  en memòria a Miquel 
Poblet, a l’Av. Rius i Taulet, Montjuïc. S’ha ampliat l’ajut als clubs fins a 145.000€, per a competicions, 
organitzacions, equips de club i escoles de ciclisme. El Comitè de competició i disciplina ha resolt dos expedients, 
un de caràcter greu i un d’arxivat per manca de tipicitat. 
   
2.- Presentació i aprovació, si s’escau de l’informe-memòria d’activitats esportives del 2015: El Sr. President fa un 
repàs guionitzat pel Llibre Memòria, editat per l’ocasió i en possessió dels presents. Comença esmentant les 780 
entitats esportives, d’elles 75 amb equips de competició, 300 que organitzen activitats, 48 amb més de 50 anys 
d’antiguitat i 1 amb més de 100 anys, 160 clubs amb activitat continuada de ciclisme, 29 amb escola de ciclisme, 
30 clubs que gestionen més de 100 llicències, 48 nous clubs i 37 de baixa. Fa un repàs del guió on trobar els òrgans 
de govern, comitès estatutaris i coordinadors de comissions, resum de proves esportives per territorials i disciplines 
amb evolució des del 2012, el resum de llicències amb el seu repartiment per categories i territorials. En aquest 
punt intervé l’UC Sant Cugat per manifestar que del 2012 fins el 2015 hi ha poca progressió d’augment de 
llicències, opina que manca promoció mediàtica per obtenir que els cicloturistes es treguin la llicència anual. En els 
noms i dades del ciclisme català trobem un resum esportiu, guardonats i vessant social del 2015, amb les 
inestimables pèrdues dels Srs. Casadevall i Perera. Els resultats de cada disciplina en els seus Campionats, 
Rànquings i distincions internacionals, Volta a Catalunya (UCI World Tour), resum de les activitats del Velòdrom 
d’Horta, Alt Rendiment, Centre Tecnificació del Ripollès, cursos de formació de tècnics de ciclisme, classes de 
ciclisme a la INEFC, escoles de ciclisme base homologades, equipaments i el seu ús, Centres BTT, Seguretat viària 
(senyalització del 1,5m en 35 vies interurbanes), acte de cloenda de temporada. Com a novetats, respecte l’any 
anterior, la irrupció de l’Enduro, especialitat vinculada a la disciplina del BTT Descens. Novetat de la Ultramarató, 
on es seguirà amb la Copa Catalana i organització del Campionat d’Espanya. El Descens com a primera potència  
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de l’Estat Espanyol i el seu màxim organitzador de proves. S’ha inclòs l’apartat d’equipaments permanents dins la 
Memòria per primera vegada. Ampliació i detall annex 1.- Memòria 2015. 
Pren la paraula la responsable tècnic Sra. Marta Vilajosana, que detalla les 30 sortides de selecció, 13 corresponents 
als Campionats d’Espanya i 13 sortides internacionals o estatals i 2 concentracions, el detall està al fitxer annex 2 

Informe Memòria i activitats esportives. 
Pren la paraula el Sr. Xavier D. Ràfols, coordinador de l’activitat tècnica en cursos de formació. Els cursos fets a 
Catalunya són reconeguts pel “Ministerio de Educación y Deporte”, a part de l’Escola Catalana de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya.  S’han realitzat dos cursos federatius de director de ciclisme de nivell 2 que et permeten 
accedir al “Curso de entrenador nacional de nivel 3” de la RFEC. S’han acabat dos cursos de Tècnic de ciclisme de 
nivell 1 reconeguts pel CSD i CCE. Ho podeu visualitzar a la projecció 15 de l’annex 2 Informe Memòria i 

activitats esportives. S’espera que les noves titulacions de Monitor esportiu, previstes per al 2016, es puguin 
homologar amb les de  Tècnic de ciclisme de nivell 1. A l’INEFC s’imparteixen 16 hores de formació, dins l’opció 
d’esports emergents, fent presència del ciclisme al futur professorat d’E.F. Passen cada any uns 150 alumnes del 
Grau d’Educació Física, se’ls hi imparteixen 8 hores de ciclisme de base, 4 de conducció de grups i 4 de pràctiques 
a les diverses instal· lacions del Velòdrom(Pista, BTT, BMX i Trial). La manca de bibliografia referent a la 
formació en ciclisme fa que els propis alumnes elaborin materials (Software). La formació pròpia en ciclisme no la 
dóna la INEFC, enguany 4 alumnes de la INEFC han fet el de Tècnic de ciclisme de nivell 1. 
Les escoles de ciclisme homologades requereixen d’una instal·lació segura, un tècnic (inscrit al Registre Oficial 
Professional de l’Esport), un mínim de 12 llicències federatives i l’organització d’alguna prova, actualment n’hi ha 
29, 9 més que l’any passat, els mèrits de la temporada 2015 són les escoles homologades del 2016. 
La UC Vilanova pregunta si és possible baixar el nombre de 12 llicències, se li contesta que la franja va de 6 a 14 
anys i es comptabilitzen cadets d’aquesta edat. El CC Catalunya Barcelona exposa que constatada la manca de 
tècnics s’hauria de fer promoció a la formació de grau superior. Se li contesta que accedir al curs de Tècnic de 
ciclisme de nivell 1 és molt assequible per a ells, se’ls convalida el bloc comú.  
El Secretari sotmet a votació el punt i s’aprova amb 36 vots a favor, 13 dobles i 10 senzills, i dues abstencions. 
Abans del punt 3 es fa el minut de silenci “In memoriam” per a totes aquelles persones vinculades per càrrecs amb 
el món del ciclisme. Volta a Calalunya puntualitza que el Sr. Jorge Ferré era membre d’aquest club. 
 

3.- Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici econòmic de l’any 2015, amb el tancament del 
balanç i compte de resultats. Informe d’auditoria: Pren la paraula el tresorer, Sr. Jaume Masferrer, projectant les 
gràfiques de l’annex 3 Quadre final Exercici econòmic  2015. Fa sempre la comparativa amb el 2014. Comenta el 
Fons de maniobra, on es constata l’augment de les inversions i la disminució de deutors a l’actiu i la disminució de 
creditors al passiu. Hi ha una disminució del Fons degut al dèficit de l’exercici. L’augment de les llicències ha 
comportat un augment de 100.000€ d’ingressos totals. 
Les llicències manifesten un creixement de 135.000€ i els drets federatius es mantenen, a fi d’incrementar 
l’activitat esportiva, decreixen altres serveis per la manca de lloguers de Fontanella, entre d’altres. No és rellevant 
l’augment de les subvencions. La comparativa entre llicències i subvencions ens mostra una primera caiguda 
rellevant d’aquestes i una posterior estabilització, les llicències segueixen una progressió positiva any rere any. Les 
despeses han augmentat en uns 480.000€ degut a l’augment de les llicències i inversions. El propòsit de mantenir 
despeses d’administració en un 25%, serveis externs amb un 25% i activitat esportiva 50%, es va aproximar al 2014 
i s’ha vist truncat al 2015 amb 22%, 38% i 38% degut al fort increment de les assegurances, no obstant i això s’ha 
augmentat l’import total dedicat a l’activitat esportiva. 
A la pregunta del per què d’aquest augment de les assegurances es contesta que és per l’alta sinistralitat de la 
pòlissa d’accidents,   i  que les companyies no estan interessades en aquest ram de risc. L’oferta de preus de mercat 
és molt superior als que tenim, uns 15€ més per llicència. La pòlissa de RC ha augmentat per l’increment de les 
cobertures. 
Al capítol de personal es manté la despesa, beneficiada pel canvi de  jornada complerta a mitja jornada i baixes de 
llarga duració i excedències dins l’exercici. Del gràfic de les assegurances es desprèn un augment de 350.000€, dels 
que 175.000€ els ha assumit el pressupost del 2015. Dels 246.000€ de guanys del 2014 s’ha passat a un dèficit de 
131.000€ al 2015, principalment per inversions mobiliàries i de material esportiu. Es presenta la comparativa per 
delegacions en tres apartats els ingressos per quotes i drets federatius (les llicències estan centralitzades a 
Barcelona), despeses d’administració i estructura (sous, local o lloguer velòdrom Tarragona) i despeses de serveis  
 



 
 

ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE 2 d’ABRIL DE 2016 

 
 

Passeig de la Vall d’Hebron, 185-201, Velòdrom d’Horta, porta 16       08035 Barcelona (Ronda de Dalt, sortida 4) N.I.F. G-08 909 582 
    Tel. 93 301 24 44    Fax 93 318 90 92    info@ciclisme.cat    www.ciclisme.cat 

 
externs. Es passa a l’explotació del velòdrom on a la gràfica no estan comptabilitzats els sous, quedant a la pràctica 
les despeses equilibrades amb els ingressos. Els assembleistes disposen d’un resum del balanç econòmic al llibret  
de la Memòria 2015, a part tenen el balanç abreujat, compte de resultats, estat de canvis al patrimoni abreujat, la 
memòria abreujada, la liquidació del pressupost i l’informe d’auditoria. 
Es passa a votació, el CC Ripollet (1vot ha deixat, excusant-se, l’Assemblea). S’aprova amb 32 vots a favor, 12 de 
dobles i 8 de senzills, i 4 abstencions. 
 

4.- Presentació i aprovació, si s'escau, del pressupost 2016. Taxes quota club i preus llicències: El President 
comunica on trobar el document del Pressupost, dient que s’ampliarà la informació als subcomptes. 
El President del AC Prat intervé per preguntar si hi ha duplicitat d’assegurances fetes per club i FCC, se li 
comunica que alguns clubs tenen una RC addicional. 
El total pressupostat és de 2.248.565€, que representa un 9,6% del realitzat al 2015. A l’apartat d’administració i 

estructura destacarem: Hi ha un ingrés per activació i nous transponders, encara que estan subvencionats. 
S’augmenta un 5% la previsió en llicències. Es mantenen les quotes de clubs i drets federatius. El pagaments dels 
drets d’arbitratge a la FCC, per fer les retencions d’IRPF i posterior liquidació als àrbitres es calcula en 50.000€, 
quantitat menor al pagament per subvenció total a les curses de promoció i parcial a les que utilitzen bicixips o 
desplaçaments extraterritorials. La recaptació per cicloturisme es veu augmentada ja que aquest any hi ha la prova 
Barcelona – Perpinyà – Barcelona. A les subvencions hi ha la partida especial per portar a la selecció femenina a la 
Copa d’Espanya i una part del projectat Centre de Tecnificació de BMX, on els esportistes estarien a la Blume. 
Altres entitats és, entre d’altres, la Pedalada del Besòs. Es preveuen els ingressos pel lloguer del pis de Fontanella. 
Els ingressos extraordinaris són el retorn d’una part de les comissions de la prima neta de les assegurances 
d’accidents. Les despeses pugen a 2.343.145€, amb un increment del 8,7% sobre el realitzat, un capítol molt gran 
són inversions de material ciclista, del canvi d’oficines i condicionament de la sala d’actes. El subministrament de 
gas i plaques fan reduir el pressupost. L’enviament de les llicències als clubs han augmentat l’apartat de 
missatgeria. S’inclou la publicació del llibre sobre la història de la FCC, previst per aquest any. Augment en el 
nombre de cursos previstos. El total representa un 21,16% del pressupost. 
A serveis externs detallarem: Les primes d’assegurances amb un nou increment del 10% i la novetat de la previsió 
de la tarja bici, un recurs per captar socis de la FCC amb un producte de cobertures limitades (RC + mort i 
invalidesa) a un baix preu, adreçada als usuaris de la bicicleta que no participen en activitats federades. 
Contemplem una campanya de seguretat vial, junt amb Trànsit. Inversió en captar federats que no renoven i no 
federats que van participar a la Barcelona – Sitges. El seguiment mèdic esportiu es mantindrà, al 2015 el CAR es va 
fer càrrec d’una bona part de les despeses. El total representa un 39,46% del pressupost. A activitat esportiva, els 
ajuts de clubs estan referits a cada disciplina, amb un total de 155.000€. Activació i nous transponders, hi havia un 
ingrés de 8.000€ i aquí hi ha la sortida de 15.000, la diferència és la subvenció. Les taxes RFEC on es paga 1€ 
menys per llicència respecte el 2015. Arbitratge curses, recull el pagament de tots els arbitratges en la nova 
modalitat de gestió. En BMX s’incrementa l’activitat de la selecció catalana. En BTT, es seguirà  subvencionant 
l’organització de la Copa Catalana i s’introdueix la Copa Catalana de Marató. En descens s’incorpora l’Enduro. 
Potenciació del cicloturisme amb un seguiment dels circuits, premis de participació i material de promoció. La 
Pista la suporta totalment la FCC, com a base de formació tècnica del ciclisme. El ciclisme de base passa de 
29.243,64€ a 46.000€, a les escoles homologades hi ha el pagament del 2015 i 2016. A carretera 19-75 hi ha la 
potenciació de les Grans Clàssiques, aquest any porten el nom de Joan Casadevall. 
Els tres apartats, com a despesa respecte als ingressos creen un dèficit de 94.580€. 
Les inversions mantenen noves adquisicions de bicicletes, transponders i aplicacions informàtiques, però on les 
partides pugen més són la part final de les obres del pis de Fontanella i el canvi d’oficines amb la sala d’actes. 
S’augmenta el patrimoni amb 197.000€. 
Es crea un dèficit per despesa i inversions de 291.580€, a compte del fons de maniobra. El CC Olot vol saber com 
es suportarà el dèficit, el tresorer li contesta dels 700.000€ del fons de maniobra. La intenció de la FCC és deixar un 
fons de maniobra, aprovat en Junta de 250.000€, per a la propera Junta i invertir en activitat esportiva al màxim 
permès. 
Els assistents disposen del documents de tipus i preus de llicències i de les taxes federatives de les proves 
esportives. 
El detall del pressupost el trobareu a l’annex 4 “Realitzat 2015 - Pressupost 2016”  
No hi ha intervencions i es passa a votació. S’aprova amb 33 vots a favor, 12 dobles i 9 senzills, amb 3 abstencions. 
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5.- Aprovació, si s’escau, del Pla general d’actuació, activitats esportives i els seus objectius 2016: Pren la paraula 
el vicepresident primer, Sr. Joaquim Vilaplana. Amb la projecció de la presentació de l’annex “5 Pla d’actuació 

2016”, va detallant l’aposta pel ciclisme de base en els punts d’homologació d’escoles de ciclisme, estades de 
promoció de ciclisme base (alevins i infantils), ajuts als organitzadors d’activitat de base, premis de participació a 
la Copa Catalunya de Ruta i BTT, promoció a l’estructura escolar (Pedala i Bicicleta a l’escola), potenciar 
l’activitat als circuits permanents en diferents poblacions, afegint el Circuit de Barcelona-Catalunya on els federats 
gaudeixen d’un avantatge en els abonaments i la formació de tècnics de nivell I i II. A la franja de 15 a 18 anys, 
formació i tecnificació, detalla els punts de les estades de formació per a cadets i enguany per a júniors, 
implementades les ajudes als equips de cadets, júniors i S’23, ajuts els organitzadors, potenciació del ciclisme 
femení amb la concreció de la participació a la Copa d’Espanya com a selecció, increment en les seleccions 
catalanes i la novetat de l’estada de formació en BMX. Al programa ARC i centres de tecnificació esmenta la 
continuïtat del programa mèdic als esportistes ARC al CAR de Sant Cugat, increment d’esportistes d’alt nivell, 
consolidació del Centre de Tecnificació del Ripollès amb 10 alumnes de carretera i BTT i 6 de Trial amb més 
participació femenina, sol·licitud al Consell Català de l’Esport per obrir un centre de tecnificació de velocitat amb 
activitat  al velòdrom i estada a la Residència Blume. A l’apartat d’organització puntualitza finalitzar les Guies 
d’organització administrativa i esportiva, mesures de seguretat, autoprotecció, senyalització i regulació trànsit, 
material d’organització (panels vehicles, senyal, fons podi, cilindres arribada, substituint els arcs per normativa) 
carpes, inscripció on-line, bicixips  Carretera – CX - BTT, càmeres videofinish, fotocèl·lula DH- BMX, emissores, 
comunicació resultats, nous circuit BTT: Copa Catalana Marató i Copa Catalana Resistència.  
El president segueix amb la Gestió d’Equipaments  com Àrea Velòdrom d’Horta, adequació i millora del nou 
Circuit BMX,  remodelació zona Trial, adquisició material zona Gimnàs, iniciació Curs Tècnics de Mecànica de 
bicicletes (conjuntament amb el Gremi de bicicletes), incrementar usuaris Pista i circuit BMX, altres Velòdroms - 
circuits permanents BMX, increment material (Bicicletes Pista i BMX), suport entrenaments i  competicions, 
formació de Tècnics, incrementar usuaris Pista i Circuits BMX, potenciar el coneixement dels circuits permanents 
ruta, informació general  i preus reduïts a llicenciats FCC, suport entrenaments i  competicions promoció, formació 
de Tècnics, potenciar coneixement i incrementar usuaris.   
A l’apartat de gestió administrativa i d’estructura, detalla l’adequació del personal en funció de l’increment de 
llicències i activitat esportiva, llicències – assegurances – enviament – llicència  virtual (un acord amb l’empresa de 
gestió informàtica de la base de dades per poder tenir la llicència virtual al mòbil), condicionament noves oficines i 
nova sala d’actes, taxa arbitral anticipada – retenció fiscal, adaptació web i arxius  a la Llei de Transparència, 
renting vehicle- furgó per als desplaçaments de seleccions. 
Segueix el vicepresident 1r per Barcelona amb la gestió de comunicació: incrementar presència xarxes socials i 
mitjans, campanya seguretat vial – plataforma en Defensa de la Bicicleta davant les administracions, llibre Història 
Federació Catalana, incorporar Targeta bici per a usuaris bicicleta (assegurança RC), informació gestió 
administrativa, fiscal i laboral clubs. 
A gestió  econòmica: mantenir fons de maniobra, patrimoni FCC, increment activitats esportives.   
Pren la paraula la Sra. Marta Vilajosana per parlar del Pla d'actuació esportiu. El Pla d’actuació recull el conveni 
de col·laboració de la Federació Catalana de Ciclisme amb la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya. Valora el número de llicències, clubs associats i activitat esportiva programada per a la temporada, per a 
les 7 disciplines esportives de la federació. Una part important de les subvencions va directament a les actuacions  
relatives al Alt Rendiment Esportiu Català (programa ARC). La resta per les actuacions a la gestió  general 
d’organització d’activitats, participacions de les seleccions, promoció, organització de curses i participació  
internacionals.  Les seleccions catalanes han previst 45 sortides, a part preseleccions i estades, concreta per 
especialitat, data competició, participants i lloc. Fa un detall de cada disciplina i especialitat amb el nivell de la 
sortida. Detalla els Campionats de Catalunya per especialitat, categoria, data seu i organitzador. Fa un repàs de tots 
els calendaris, referint el campionat on pertany i les categories de participació. Detalla les proves de cada rànquing. 
Dins el programa ARC es quantifiquen els esportistes per especialitat. Ens mostra el nombre d’equips de 
competició inscrits a la FCC. Tanca mostrant els ciclistes que amb tota probabilitat estaran als Jocs Olímpics de 
Rio pels seus mèrits acreditats. El club Catalunya-Barcelona manifesta que són dues les curses de júniors suspeses, 
que els clubs s’esforcen en organitzar i algunes administracions locals posen els impediments per evitar-ho 
El Secretari sotmet a votació aquest punt i s’aprova amb 28 vots a favor,  10 de dobles i 8 de senzills, un de blanc i 
5 abstencions. 
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6.- Presentació i aprovació, si s’escau, de les propostes presentades pels assembleistes: No hi ha propostes 
presentades. 
7.- Torn obert de paraules: L’UC Les Franqueses pregunta per què els Màster 30 poden córrer amb els elits i els 
elits, quan no tenen cursa no ho poden fer amb els Máster 30. A part de preservar que aquesta categoria tingui les 
seves pròpies curses ja s’ha reglamentat les 19-49 perquè ho puguin fer tots junts. 
 
 
I essent tres quarts 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  
   
 
 
 
Sr. Josep Beltran Llaveria     Sr. Antoni Serra Sala 
 
El President       El Secretari 
 
 
 
 
Signat: Sr. Josep Bochaca Tohà     Signat: Albert Pol Camps 
 
 
 


