
ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DIRECTIVA DE 8 d’octubre de 2014 
 
 

ASSISTENTS 

1.- Josep Bochaca Tohà              
2.- Joaquim Vilaplana Boloix 
3.- Francesc Moradell Pont 
4.- Jordi Puche Medina   
5.- Jaume Masferrer Coma 
6.- Raül Querol Prades  

  
7.- Jordi Jorba Canales 
8.- Carles Ferrer Juanola 
9.- Rubén Carro Cepeda 
10.- Josep Roca Piñol 
11.- David Prats Segarra 
12.- Albert Pol Camps 

 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
1.- David Gran Serrano 
2.- Josep Garcia Arroyo 
3.- Josep Mauri Pey 
4.- José C. Blázquez Sánchez 

 

A dos quarts de set de la tarda, a la seu social de la FCC, presidit pel seu president, Josep Bochaca Tohà es reuneix la 
Junta Directiva per tractar els següents punts de l’ordre del dia. 
1.- Accions i aclariments derivats dels assumptes tractats en la Junta Directiva anterior: El secretari fa un resum dels 
punts de l’Acta anterior, manifesta que ningú li va manifestar cap opinió ni esmena en la seva tramesa als membres de 
la junta, i es dóna per aprovada. Del punt 11, aportació de Girona es fan un parell d’aclariments, s’està amb el 
compromís de preparar el reglament de biciatló per al proper 2015 i per al 2015 s’uniformarà el termini de validesa de 
les llicències de menors amb les d’adults, de 1 de gener a 31 de desembre. La caràtula i color serà el mateix per a totes 
les categories. 
2. Informe dels contactes mantinguts per Presidència i demés membres de la Junta: Amb motiu de l’exitosa celebració, 
participació i assistència del Trofeu Ciutat de Barcelona i 30è aniversari del velòdrom, es reparteix el record de la fusta 
d’afzèlia (Camerun) i del llibret amb la història del velòdrom. Tortosa va fer una exitosa vetllada, al dia següent,  amb 
molts dels ciclistes que van participar a Barcelona. S’ha fet presència als actes d’acomiadament del president de la 
UFEC, Sr. David Moner i de la presentació del Sr. Gerard Esteva com a nou president, qui té anunciada una visita de 
presentació a la seu de la FCC, velòdrom, el propvinent 27 d’octubre. Amb motiu de la setmana de la bicicleta, 
coincidint amb La Volta, del 22 al 29 de març, a Montjuïc, s’ha gestionat la celebració d’una cursa de cadets, una Copa 
Catalana de BTT i un descens urbà. Es va estar present a la Via Catalana, tram de l’Esport, d’acord amb l’adhesió al dret 
a decidir i es va convocar als clubs i  publicar a la web invitant-los a assistir-hi. El Pla d’autoprotecció ha sigut el motiu 
de debat de les jornades celebrades per la Diputació, recollint l’exigència de diversos municipis, es va acordar crear un 
document propi per a cada esdeveniment esportiu. Està en elaboració una guia d’organització d’activitats, partint dels 
documents elaborats per Girona i Tarragona. S’ha mantingut el contacte amb el Monestir de Montserrat per a 
l’organització de la tradicional Diada Montserratina. La Mesa de la bicicleta i el Departament de territori i sostenibilitat 
proposen el tema de Cicloturisme per a la celebració del 5è Congrés de la Bicicleta en el 2015. Es presenten 2 
esdeveniments per incorporar al Congrés: la Fira Girona Bike World programada pel 1r cap de setmana de maig o el 
Saló Internacional de Turisme programat per al 17-19 d'abril a Barcelona. 
3.- Situació actual del contracte de gestió i explotació del Velòdrom Municipal d’Horta, cessió a Winterlow, obres a les 
instal·lacions i remodelació oficines FCC: La signatura de la pròrroga del contracte de gestió i explotació Velòdrom 
Municipal d'Horta i la cessió d'ús a l’empresa de serveis Winterlow de les pistes de futbol, bàsquet, bar, magatzem i 
oficines ja s’ha signat amb una durada fins el 2016. Ara ens trobem, que a part del deute ajornat amb pagarés, ja hi ha 
dues mensualitats impagades, una de les clàusules obre la rescissió del contracte a les tres mensualitats. Del u de gener 
al u de maig està previst la substitució de la fusta de la pista del velòdrom i la remodelació de la pista de BMX, en la 
seva inauguració  es farà el canvi de nom del Velòdrom, afegint-hi el nom de Miquel Poblet. S’aprofitaria el mateix 
termini per fer l’actuació d’adequació del canvi d’oficines, prèviament cal obtenir de l’Ajuntament un compromís de 
continuïtat, amb proposta de 25 anys de part de la FCC, degut a la inversió econòmica que suportarà la FCC en l’obra. 
4.- Canvis en el personal administratiu i tècnics esportius: A la Delegació de Barcelona s’ha produït una baixa per 
malaltia de llarga durada, que gestionava les curses i la part econòmica corresponent, com també el seguiment 
econòmic de les quotes de clubs i de llicències temporals. A part l’administrativa de recepció s’ha agafat una 
excedència d’un any per maternitat. S’ha contractat una persona per a recepció vinculada amb l’excedència. S’ha 
ampliat un contracte de 10 hores a 20 d’un tècnic perquè gestioni les curses. Es dedica una persona a fer tot els 
procediments de gestió, control i derivació de les assegurances d’accidents, a part de substituir la part econòmica 
desatesa per la baixa per malaltia. S’aprofita que s’esmenta el calendari per comunicar que el 15 de novembre es vol 
tancar el calendari autonòmic, de competició i cicloturisme de carretera, els corresponents a RFEC i UCI ja estan 
publicats. Es demana que s’informi de les restriccions de Trànsit, per al 2015, per poder fer les sol·licituds. A l’apartat 
de tècnics s’exposa que de l’acomiadament, acceptat improcedent de part de la FCC, del Sr. Joan Medina, ja 
indemnitzat, l’ha recorregut. Sosté un desacord amb el període dels serveis prestats a la federació 
A partir de setembre ha quedat en suspens el contracte al tècnic per discapacitats i es preveu signar un nou contracte a 
partir de gener de 2015 amb una vigència de 9 mesos. 



ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DIRECTIVA DE 8  octubre de 2014 

2 
 

 
 
Girona  demanda la contractació d’un tècnic per atendre la seva territorial. No es pren cap acord al respecte, falta 
concreció de situació laboral o contractual del mateix. En aquest moment els tècnics contractats o voluntaris estan 
vinculats a instal·lacions concretes, com CTER, velòdroms o tasques de formació o escoles. 
5.- Proposta nous horaris del personal i atenció al públic: Es proposa, a la Delegació de Barcelona, fer l’atenció al públic 
de 10 a 13 i de 16 a 19 hores, excepte la tècnic de velòdrom que ho farà dos dies a les 20 hores, tant presencial com 
telefònicament. El personal desenvoluparà la seva jornada laboral dins la franja de 9 a 14 i 15 a 19 hores. Girona atén 
de 17 a 20 hores. Lleida ho fa de 18,30 a 21 hores. S’aprova que a partir del u de novembre es posi en funcionament 
l’horari de Barcelona. A la web s’ha de fer l’actualització dels contactes telefònics, correus electrònics i contestador. Es 
queda per a la propera junta el plantejament d’ampliar la jornada continuada durant el mes de juliol com es fa a l’agost 
a Barcelona, Girona manifesta que s’ha d’atendre totes les tardes de tot l’any. 
6.- Resum de la temporada 2014. Inscripcions. Control de xips en carretera. Control de xips en BTT. Assegurances 
accidents i RC. Precalendari 2015: Vist el procés d’enguany es proposa tancar les inscripcions de carretera el divendres i 
que tots els corredors tinguin un xip vinculat al dorsal i placa, les inscripcions d’elits, S’23, sèniors i màsters es fan 
inacabables a l’haver d’assignar els xips de lloguer i inscriure’ls. Al BTT estudiar l’ús de control per xips, d’ús anual. Es fa 
un repàs de la mala atenció rebuda pels accidentats, amb denegacions d’assistència si no era competició o 
entrenament. Es fan propostes perquè el redactat de la pòlissa  no ens faci repetir els errors del 2014. Si es destina una 
persona als accidents podrà vetllar perquè el redactat de les causes dels accidents s’ajustin a l’estipulat a la pòlissa. 
S’estan gestionant propostes per al 2015 i totes elles, com a mínim, dupliquen el preu  degut a l’accidentalitat del 
col·lectiu ciclista, principalment en la pòlissa anual. La pòlissa de RC no ha causat problemàtica. S’intentarà que la 
pòlissa d’accidents inclogui el rescat i la repatriació, si s’aconsegueix es suprimiria la pòlissa de l’assistència en viatge. 
Es recrimina a cicloturisme que hi hagi coincidència de data en dues proves, això és un precalendari i es cercaran 
solucions amb les dates lliures. Omple un gran debat l’organització de la Marxa cicloturista no federada de Reus, que 
per segon any consecutiu crea un gran perjudici d’imatge a les competències de la federació. Per majoria s’aprova que 
es dialogui amb el club organitzador. 
7.- Acte de cloenda 2014: S’ha fet una reserva de la sala de l’INEFC per al 15 de novembre. S’aprova realitzar l’acte, 
com a consolidació i acollida dels dos anteriors, limitant els guardons a partir de cadets. Es presenten i s’escullen els 
millors esportistes catalans, José Antonio Hermida (BTT) en masculins i Helena Casas (Pista) en fèmines. Es faran les 
distincions als clubs que commemoren 25 o 50 anys des de la seva fundació, així com el reconeixement als 
organitzadors històrics. A títol individual es concedirà la medalla d’or a David Moner, com a President d’Honor de la 
UFEC.   
8.- Informe del Delegats Territorials: Donat que ja han fet continues intervencions, se’ls hi ofereix si volen fer algun 
afegit nou. Girona demana per la continuïtat de les revisions mèdiques de competició, s’aprova seguir amb els dos anys 
de validesa i el seu control amb el programa de llicències. El delegat del Baix Ebre comunica la placa commemorativa 
lliurada al Sr. Pere Ayuso amb motiu de l’organització de la Volta al Montsià. El Delegat de Barcelona ens posa al 
corrent del CTE Ripoll, en la seva tercera temporada de funcionament. El dia 15 de setembre es va celebrar la reunió 
amb els pares, alumnes i tècnics (Joaquim López - CTER, Carles Torrent - carretera, Daniel Parramon – trial i Xavier D. 
Ràfols – formació i escoles), amb la presència del vicepresident primer Joaquim Vilaplana. Hi ha 16 alumnes, 7 de trial, 
8 de carretera i un de btt, d’ells en són 6 amb beques complertes (paguen 120€ mensuals), 5 amb mixta (260€) i 5 de 
privats (320€). Destaca, a part de la consolidació i futur del Centre, la gran acollida entre les famílies en quant a 
expectatives esportives i rendiment escolar.  
9.- Convocatòria propera junta: Es proposa el dimecres, disset de desembre com a dia idoni. 
10.-Torn obert de paraules: S’aprova sol·licitar la baixa del cotxe turisme, cedit per la UFEC a la FCC, per al seu 
desballestament. Es reclama col·laboració per trobar algun vehicle per atendre les sortides. Es demana la creació d’un 
criteri per a la captació de patrocinadors, on consti la incidència i els espais on visualitzar la publicitat. 
 

I essent les deu i deu s’aixeca la sessió d’avui, vuit d’octubre de 2014  i de tot el transcrit, com a Secretari,  en dono fe i 
testimoni. 
 
V.P. El President         El Secretari 
 
 
Signat: Josep Bochaca Tohà         Signat: Albert Pol Camps

 


