ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DIRECTIVA DE 12 D’ABRIL DE 2012
ASSISTENTS
1.- Josep Bochaca Tohà
2.- Joaquim Vilaplana Boloix
3.- Francesc Moradell Pont
4.- David Gran Serrano
5.- Jordi Puche Medina
6.- Jaume Masferrer Coma
7.-Carles Ferrer Juanola
8.- Josep Bru Segura

9.- Francesc León Mañé
10.- David Prats Segarra
11.- Jordi Jorba Canales
12.- Josep Roca Piñol
13.- Rubén Carro Cepeda
14.- Josep Garcia Arroyo
15.- Raül Querol Prades
16.- F. Javier Lara Escalante

17.- Albert Pol Camps
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA
1.- Josep Mauri Pey
2.- José C. Blázquez Sánchez

A tres quarts de set de la tarda, a la seu social de la FCC, presidit pel seu 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: No se’n manifesta cap. El President
explica la suspensió del Campionat de Catalunya CRI, les causes van ser la presentació fora de termini i el tram
proposat amb moltes dificultats de tancament amb seguretat. La Delegació de Lleida ho justifica. Es proposa el 9 de
juny per disputar-lo, al mateix lloc o a Cervera N-II. Davant de les queixes en la publicació dels calendaris es sol·licita
un coordinador per evitar la situació actual. S’ha rebut la sol·licitud d’una reducció en el lloguer dels locals, utilitzats
al velòdrom, per la Federació d’Esports d’Hivern. S’acorda fer una bonificació del 5%.
2.- Informe dels contactes mantinguts per Presidència i demés membres de la Junta: Assistència a l’acte “Ciclisme i
Literatura” al Teatre Romea de Barcelona. Visita al Director del Servei Català de Trànsit, Sr. Joan Aregio.
Restriccions de Trànsit. Campanya de sensibilització als conductors de vehicles a motor i ciclistes. Ajuntament de
Terrassa, rebuts per Tinent d’Alcalde i tècnics, per clarificar situació del circuit de BMX i restablir les relacions
institucionals. Queda pendent la reunió amb el Club BMX de Terrassa. Gestió amb el comercial de Movistar per
millorar les tarifes mensuals de consum telefònic. Signatura oficial de l’assegurança d’accidents a la seu d’Axa.
Presentació oficial de la Volta Ciclista a Catalunya, restablir relacions institucionals. Seu de la UFEC, restablir
relacions, concreció del servei d’assessorament laboral, Unifedesport i disseny-imatge. Consell Català de l’Esport,
rebuts pel Director Tècnic. Suport a l’acció de les Federacions, específicament el programa d’Alt Rendiment Esportiu.
UC Sant Cugat, motius de la suspensió de la Marxa Transcollserola, relació amb l’Ajuntament. CC One to one, oferir
suport al projecte d’adequació d’un circuit de BTT a Molins de Rei. Assistència de diversos membres de la Junta a les
etapes de la Volta a Catalunya. Unifedesport, Assemblea extraordinària de socis, renovació de càrrecs. Reunions de
descentralització econòmica amb els Delegats Territorials i administratius. Director General de l’Esport de la
Generalitat, Sr. Ivan Tibau, taxes mossos. Segona reunió amb la Federació Catalana de Cecs i deficients visuals,
acord per preparar un conveni amb les Federacions de Paralítics Cerebrals i disminuïts psíquics i la de Disminuïts
físics. Seu UFEC, reunió amb les Federacions afectades per les taxes dels mossos. Direcció General de carreteres,
carreteres compartides a partir d’un acord a la mesa de la bicicleta, amb proposta de trams concorreguts per a la
seva senyalització. Pendents de rebre l’informe de la C17, que està al caure ja que està redactat l’esborrany.
3.- Convocatòria Assemblea ordinària: S’acorda convocar Assemblea amb el següent redactat: d’acord amb el que
disposa l’Article 20 dels Estatuts de la FCC us convoquem a l’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE LA FCC que es celebrarà el
proper dia 12 de maig de 2012, dissabte, a les 16,30 en primera convocatòria i a les 17 hores en segona
convocatòria, a la Sala d’Actes de la seu de la INEFC de Barcelona, Av. de l’Estadi s/n, Anell Olímpic, Montjuïc, 08038
Barcelona, amb el següent ORDRE DEL DIA: 1.- Presentació del President. Recompte dels assembleistes presents. 2.Elecció de 2 interventors per aprovar, per delegació, si s’escau, l’Acta d’aquesta Assemblea. 3.- Ratificació, si s’escau,
dels tres nous membres de la Junta Directiva i dels 4 Delegats Territorials amb rang de vicepresidents. 4.Presentació i aprovació, si s’escau, de l’informe-memòria d’activitats esportives de la temporada 2011.5.Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici econòmic de l’any 2011. 6.- Presentació de les
modificacions del pressupost del 2012. 7.- Presentació i aprovació, si s’escau, de les propostes presentades pels
assembleistes. 8.- Torn obert de paraules. NOTES IMPORTANTS: 1.- Queda obert el termini de presentació de
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propostes dels assembleistes fins el dia 27 d’abril de 2012, fent-se avinent que d’acord amb l’article 17 g) dels
Estatuts totes les propostes han de tenir el suport d’un mínim del 10% del total de Clubs afiliats. 2.- La informació
sobre les matèries objecte de l’Assemblea estaran a disposició dels assembleistes a la seu de la FCC del Passeig de la
Vall d’Hebron, 185-201 (Velòdrom d’Horta) de Barcelona i de les Delegacions Territorials amb 15 dies abans de la
celebració de l’Assemblea.
4.- Tancament exercici 2011. Informe econòmic del tresorer: El Sr. Esteva Permanyer, assessor econòmic, presenta la
documentació corresponent als comptes anuals de l’exercici del 2011. Comenta els balanços i el compte de resultats.
El 2011 crea un superàvit de 537.515,25€ que eixuga pèrdues anteriors i crea un patrimoni net de 173.151,79€, amb
un efectiu de Tresoreria de 117.534,37€. Cal destacar que 169.594,28€ estan dipositats en pagarés al Banc de
Santander, per decisió de l’anterior Junta Gestora sortint de la Junta dimitida. A continuació presenta i detalla l’estat
financer de la gestió econòmica del CEM velòdrom corresponent a l’exercici 2011. Aclareix que totes les dades estan
dins l’exercici 2011 de la FCC, s’ha fet per primera vegada per desig de l’Ajuntament. S’aproven els documents i es
passa a la signatura preceptiva de tots els membres de la Junta, se’n fan tres còpies, una per al Consell Català de
l’Esport o Ajuntament, una per a l’auditoria i una per a la seva publicació.
Es reparteix als Delegats Territorials el llistat d’altes i baixes voluntàries de Clubs, afectant a Barcelona amb +24 i -2,
a Girona amb +11 i -1, a Tarragona amb +8 i -1 i a Lleida amb +5. S’adjunta el llistat dels Clubs amb un annex. També
se’ls hi dóna l’estat de drets federatius, d’acord amb la descentralització econòmica.
5.- Comissions esportives i administratives: S’actualitzen les comissions i queden de la següent manera:
Esportiva
Antoni Miret
Coordinador
Carles Ferrer
Joan Casadevall
Xavi Ràfols
José M. Narváez
BTT (Competició/Infantil/Pedalades)
Josep García
Coordinador
Josep Artigas
Josep Cano
Josep Mauri
Jordi Bonjorn
Lluís Solé
Cicloturisme
Rubén Carro Cepeda
Coordinador
Agustí Retamal Barroso
Andrés Tigero González
David Prats Segarra
German Viejo Puyal
Jaume Llopart Roig
Trial
Dani Parramon
Coordinador
Paco Sanchez
Blai Parramon
Oscar Uyà
Esther Torroella
BMX
Juanjo Villar
Coordinador
1 representant per Club
Descens
Josep Martos
Coordinador
Josep Roca
Angel Aznar
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Ciclocròs
Lluís Pareja
Toni Serra
Pere Uyà
Circuits permanents
Alfons Molist
Ismael Carrete
Raül Querol
Carretera menys de 15
Josep Bru Segura
Marta Vilajosana
Carlos Calmaestra
José Carlos Blázquez
Raül Querol
Carretera de 15 a 29
Francesc León
Jesús Ruiz
Ramon Tejedor
José Carlos Blázquez
Alejandro Barreau
Carretera Séniors -Masters30
Albert Banyeres
Quim Arroyo Hermoso
Quim Arroyo Garcia
Amat Artigas Towle
Carretera Veterans
José Manuel Narváez Cerezo
Juan Hernández Tapia
Juan José Mengual Digon
Salvador Gálvez Massó
Fèmines
Alba Diez
Mireia Abant (trial)
Raquel Acinas (ciclisme adaptat)
Sandra Santanyes (BTT)
Tamar Luque (Pista)
Elisabet Escursell (cadets)
Anna Laredo (júniors)
Joanna Smith (Élit)
NO ESPORTIVES
Econòmica
Jaume Masferrer
Joaquim Vilaplana
Jordi Jorba
Albert Pol
Comité de competició i disciplina
Eudald Carol
Manel Gómez
Comunicació
Iván Vega Garcia

Coordinador

Coordinador

Coordinador

Coordinador

Coordinadora
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Josep M. Garcia Planas
Mèdica
a concretar
Seguretat Viària, mobilitat i transport
Ramon Tejedor
Coordinador
Joaquim Vilaplana
Salvador Bigas
Andrés Tigero
Assessors de Junta
Gabriel Vela
Joan Casadevall
Josep Latorre
Josep Misser
Queda per formar la Comissió de tècnics.
6.- Situació taxes mossos trànsit: El dia 23 de març va sortir publicat en el DOGC, núm. 6094, el Decret del
Departament de Presidència, Llei 5/2012 del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. A la
subsecció vint-i-novena (pàgines 15409 i 15410) “Taxa pels serveis prestats pel Cos de Mossos d’Esquadra” Article
45 “Modificació del títol XXIII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya” on es
regula la taxa per prestació de serveis, s’inclou: “La vigilància, la regulació i la protecció de proves esportives que
afecten vies interurbanes o que tenen més incidència en el nucli urbà, sens perjudici de les competències
municipals”. Essent l’article 22.4-4 Quota, on es fixa la taxa “en 33.66€ per hora i persona”. L’article modificat
22.4-1 del Capítol IV, ha suprimit el paràgraf “llevat de les que organitzen entitats sense afany de lucre i
administracions públiques i no cobrin entrada per assistir a les proves o no es financin amb drets de retransmissió
televisiva”. Aquesta modificació de la Llei de taxes, sense avís previ i d’aplicació immediata, representa un
increment de la despesa molt important, afectant en el pressupost de les proves de competició i marxes
cicloturistes que es desenvolupen a la carretera. A més a més l’aplicació no ha tingut en compte les presentacions
de sol·licituds anteriors a la data de vigència legal.
Les gestions immediates d’aquesta Federació han estat les converses amb Director del Servei Català de Trànsit,
President de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i entrevista amb Secretari General d’Esports de la
Generalitat. Tots prenent interès en fer les gestions pertinents. A part estem convocats el 16 d’abril a ser rebuts
pel Director del Servei Català de Trànsit.
Les dues primeres activitats esportives afectades, han pagat les taxes. La FCC presentarà una reclamació
administrativa per recuperar aquests imports, presentats amb anterioritat a la promulgació de la Llei, a part
prendrà totes les mesures al seu abast per pal·liar l’aplicació del Decret.
L’esport català no s’ha assabentat fins quan s’ha executat el cobrament de les taxes. El cost per temporada està
estimat en 250.000€. L’UFEC va convocar el dimecres, 11 d’abril, a les Federacions afectades: automobilisme,
motociclisme, atletisme, triatló i la nostra, es va signar una petició d’audiència amb el Conseller d’Interior, Sr.
Felip Puig, com també es va signar un manifest d’afectació esportiva. S’acorda demanar, una nova entrevista amb
el Director General de l’esport (Sr. Ivan Tibau). També s’accepta la suspensió de les curses en carretera
programades per al 22 i 29 d’abril, aquesta Campionat de Catalunya d’Elits i Sub 23.
Es rep la notícia, al final de la Junta, publicada als diaris virtuals, que queda sense efecte el Decret, redactat per
error i no es cobraran les taxes. S’esperarà la confirmació oficial d’aquesta notícia abans de prendre cap acció.

7.- Convocatòria propera Junta: S’acorda per al proper 9 de maig, dimecres, a les 18 hores, per tractar la presentació
de la modificació dels pressupostos del 2012.
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

