ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DIRECTIVA DE 2 de desembre de 2015
ASSISTENTS
1.- Sr. Josep Bochaca Tohà
2.- Sr. Joaquim Vilaplana Boloix
3.- Sr. Francesc Moradell Pont
4.- Sr. David Gran Serrano
5.- Sr. Jordi Puche Medina
6.- Sr. Raül Querol Prades

7.- Sr. Jaume Masferrer Coma
8.- Sr. Jordi Jorba Canales
9.- Sr. Rubén Carro Cepeda
10.- Sr. Carles Ferrer Juanola
11.- Sr. Antoni Palacios Asensio
12.- Sr. Josep Roca Piñol

13.- Sr. Josep Mauri Pey
14.- Sr. David Prats Segarra
15.- José Carlos Blázquez Sánchez
16.- Sr. Albert Pol Camps

A un quart de set de la tarda, a la seu social de la FCC, presidit pel seu president, Sr. Josep Bochaca Tohà es reuneix la
Junta Directiva per tractar els punts de l’ordre del dia.
1.- Accions i aclariments derivats dels assumptes tractats en la Junta Directiva anterior: Es fa un repàs dels punts de
l’acta de la sessió anterior. Del punt 8, acta cloenda, es dóna el llibret editat per a l’ocasió als no assistents a l’acte.
Del mateix punt 8, “creació el 13 de febrer de 1896, farà 120 anys de la Unió Velocipèdica Espanyola”, davant criteris
no coincidents s’ha demanat un informe per certificar la data exacte.
2. Informe dels contactes mantinguts per Presidència i demés membres de la Junta: S’ha obtingut de l’Ajuntament de
Barcelona l’acceptació de l’escultura de Miquel Poblet, en imatge en posició d’esprint, on està gravat el text de
“Millor ciclista català de carretera i pista 1947-1962”, per situar a l’Av. Rius i Taulet de Montjuïc. La inauguració es
farà coincidint amb el canvi de nom oficial del velòdrom i pista de BMX. La presència a la 32a edició del Trofeu del
Mundo Deportivo va constatar que el ciclisme no hi estava representat; es farà la comunicació sol·licitant que els
campions de ciclisme hi estiguin reconeguts. Presència a la presentació i exitosa cursa de ciclocròs del Gran Premi de
les Franqueses, puntuable per a la Copa d’Espanya. Organització de la marxa cicloturista Barcelona – Sitges, on per
primera vegada els participants anaven identificats amb dorsal i la inscripció es feia a través d’un club, amb
assegurança per als no federats. La lectura dels punts reivindicatius va ser a càrrec del guanyador del Tour de l’Avenir,
Marc Solé. La nombrosa assistència de no inscrits, alguns amb descontrol i puntuals manifestacions d’incivisme fa
plantejar la continuïtat de la prova. La RFEC ha iniciat una campanya de promoció i fidelització de llicències, “Yo soy
ciclista”, els vídeos guanyadors s’utilitzaran per publicitar la sol·licitud de noves llicències. S’ha constatat que un 20%
de llicències no es renoven. La FCC vol fomentar la llicència internacional, si es pot amb la col·laboració d’un
professional del ciclisme mediàtic. Els contactes amb les asseguradores han evidenciat l’increment de prima que
sol·liciten les companyies del ram, degut a l’alta sinistralitat. L’estudi ens manifesta que un 65% de l’accidentalitat
recau en el cicloturisme i el restant 35% pertany a la competició. S’ha mantingut una reunió per definir el pagament
dels àrbitres amb la corresponent retenció de IRPF. Es farà una nova reunió amb un expert fiscal per aclarir dubtes
sorgits. S’ha reunit al personal administratiu per tractar el calendari laboral 2016, segons conveni, festes, ponts,
jornades seguides i termini de vacances. Reunió amb l’assessor fiscal de la FCC, Sr. Esteve Permanyer, per tractar les
obligacions comptables i notificables a entitats oficials. La UFEC ha organitzat reunions per divulgar la situació legal,
fiscal i laboral dels clubs. La UFEC ha posat a disposició de federacions i clubs una oficina d’atenció als clubs amb un
assessor a cada territorial. Es prepararà un document explicatiu que es farà arribar als clubs. Presentació del guardó
commemoratiu dels 15 anys d’Ocisport rebut per la FCC. Realitzades les reunions amb ciclisme de base, per un cantó,
i equips de cadets i júniors. Amb la Secretaria General de l’Esport s’ha tractat sobre el projecte del 2n centre de
tecnificació, velocitat i BMX, amb la participació de la Residència Blume i les instal·lacions del Velòdrom; seguint el
mateix criteri de beques que al CTER i amb un total de 12 alumnes, 6 per especialitat. El segon punt tractat és el
projecte de la selecció catalana de fèmines S’23, amb participació prioritària a la Copa d’Espanya, presentant un
pressupost estimatiu, s’espera la resposta i la quantificació dinerària acceptada. Seguretat Vial ha seguit presentant
demandes de la senyalització vertical del 1,5 m, s’ha aconseguit un tram pertanyent a la Diputació de Barcelona i un
de Foment de la N-340 (Ordal-Vallirana-Avinyonet); queda pendent el de la C-245, Cornellà-St.Boi, que fa la unió
viària del Barcelonès amb el Baix Llobregat. La PC Baix Ebre ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona una senyalització
de tres trams, afectant els entorns de Tortosa, La Sènia, Roquetes i Benifallet. L’Ajuntament de Serós ha proposat la
senyalització del tram de Serós, on hi va haver enguany l’atropellament mortal. Presència a la trobada de les
agrupacions ciclistes per a la creació de l’Assemblea Catalana d’Entitats de la Bicicleta, on es representen els ciclistes
urbans i els cicloturistes d’alforja; no compten, de moment, amb la FCC.. Es proposa de posar a Les Gran Clàssiques de
carretera elits el nom del seu creador, per mantenir la seva memòria, Joan Casadevall, s’aprova per unanimitat.
Abans de seguir amb els demés punts, el tresorer fa un petit resum de la situació econòmica a data d’avui. Del total
pressupostat s’ha fet una despesa ja quasi de la seva totalitat, només pendent de 55.000€, que es superaran de llarg
amb els sous i pagues extraordinàries, proveïdors, tercer pagament obres del pis de Fontanella i regularització de
l’assegurança. Els ingressos, a 45.000€ del pressupostat, es veuran compensats amb l’emissió de llicències del 2016.
Aquest dèficit és sense comptar la partida pressupostada de les obres del trasllat de les oficines, realització prevista
per al primer trimestre del 2016.
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3.- Assegurances accidents anuals i temporals o RC 2016: La companyia d’assegurances FIATC, que no va fer ús de
l’anul·lació preventiva de les pòlisses de les assegurances d’accidents, seguirà com a asseguradora per al 2016, la
corredoria de mediació seguirà sent Unifedesport. Per tal de garantir una bona assistència, sense refusar centres del
llistat actual i amb una gran sinistralitat d’un 108%, s’ha accedit a permetre un augment d’un 10% al preu actual de la
llicència anual, mantenint el preu de les assegurances temporals de dia. Es manté el preu de la pòlissa de
responsabilitat civil, amb Catalana Occidente, a través de la corredoria RSM, actualitzant a 17.000 llicències i la
inclusió de menors amb llicència temporal de dia. S’exclou de la pòlissa la reclamació de danys, ho fa l’advocat de la
FCC i es manté la defensa penal. L’estudi fet de la sinistralitat de responsabilitat civil ens mostra 137 comunicats,
superior al 2014, concretant les dades per edats, vies i tipus de llicència.
4.- Llicències UCI (d’àmbit internacional) i d’Activitat física en la pràctica del ciclisme (d’àmbit català), preus,
procediment i calendari de sol·licitud: La FCC fa la interpretació de l’obligatorietat de la llicència única creant
l’alternativa que ofereix la catalana Llei de l’Esport. Les proves del calendari oficial de competició requerirà la llicència
UCI – RFEC i la tarja d’activitat física cobrirà les activitats del calendari d’activitat física, les marxes cicloturistes de
carretera o muntanya. S’introdueix la novetat de fer arribar als clubs les llicències emeses, amb un mínim de deu. Es
disposa d’un resum de totes les llicències tramitades, per territorials, anuals o temporals, així com per modalitats. Els
Consells Esportius competeixen en l’expedició de llicències temporals de dia, menysvalorant la utilitat de la federació.
Per poder atendre la demanda de sol·licituds de llicències de cicloturistes que no volen pertànyer a club, les
delegacions les podran emetre “sense club”, per no crear una competència deslleial als clubs federats la llicència es
veurà incrementada, quedant la cicloturista UCI en 100€ i 85€ la cicloturista d’Activitat Física, preu estimatiu d’una
quota anual de club. Es rectifica, de l’imprès Normativa de llicències 2016, l’edat a 14 anys del punt 1.2.1. Llicències
de ciclisme de base. A partir del dia 14 de desembre està previst iniciar el procés de sol·licituds de llicències. Es fixen
els preus de les llicències individuals, s’ajusten els preus en les categories fins a 29 anys, excepte en el cicloturisme,
on es repercuteix l’augment sofert a les assegurances. Es manté el preu de la llicència de clubs, tant de renovació
com de club nou. S’aproven les taxes federatives per a l’organització d’activitas esportives, mantenint els preus del
2015.
5.- Subvencions carretera i BTT 2016: Es mantenen les subvencions del 2015 per al 2016, a l’àmbit de la carretera
s’introdueixen una sèrie de novetats. Es crea un ajut per inscripció com equip de competició amb un mínim de
corredors. Per promoure la participació a la modalitat de pista, s’incentiva amb una subvenció per la presència d’un
mínim de corredors per equip a les proves del calendari. La subvenció de llicències es podrà gaudir en el moment de
sol·licitar-les, comunicant-ho a la FCC, no caldrà fer l‘ingrés i quedaran validades. Els ajuts a les escoles de ciclisme de
base veuran graonat l’import segons el nivell d’acompliment dels condicionants establerts.
6.- Trasllat oficines i pis Fontanella: Ja s’ha executat el 60% de les obres del pis de Fontanella, està previst que a finals
d’any estiguin finalitzades. Es dóna llum verda perquè es posi al mercat de lloguer. Del trasllat d’oficines dins del
Velòdrom es disposa d’un acord verbal de part de l’Ajuntament. A l’agost del 2016 venç el contracte d’ús de les
instal·lacions del Velòdrom entre l’Ajuntament i la FCC, està previst un contracte separat de l’ús de les oficines de la
resta del velòdrom i un espai per poder fer la gestió en el cas de fer-ho separadament. La setmana propera estan
convocats a la FCC l’arquitecta Sra. Gemma Biosca del bufet Millet associats, la constructora Novallar’13 SL i el
membre de la Junta delegat per fer-ne el seguiment, l’arquitecte Antoni Palacios.
7.- Sous administratius 2016: S’ha iniciat el primer procés de regularització de la catalogació dels grups i nivells
laborals, segons conveni (prorrogat el 2012-2014 fins el 2016) dels administratius. Hi ha sis administratius classificats
al grup 6 nivell 2 o 3, tots ells passaran al grup 5 nivell 2. Aquells que les millores addicionals absorbibles no els hi
compensi el nou sou base, veuran incrementada la retribució, cas de 3 administratius. Tots els inclosos en aquest
grup 5 nivell 2, del 2016, veuran incrementada la retribució en un 1%. Les dues administratives del grup 4 nivell 2,
mantindran la retribució actual. Tots 8 estaran supeditats a les millores que el conveni determini.
8.- Tractament de despeses del Comitè Català d’Àrbitres: Després de l’experiència a la RFEC i a d’altres federacions i
degut a la manifestació d’Hisenda feta el 31 de març del 2011, on classifica la remuneració arbitral com a no laboral,
sí administrativa, subjecta de la retenció corresponent d’IRPF, la FCC vol iniciar el procés de legalització i
transparència de les seves retribucions. Es proposa compensar les deduccions de IRPF, amb una mitjana del 16.5%
sobre l’arbitratge, quedant exempt la part corresponent als desplaçaments propis de l’activitat. Degut als dubtes
legals d’afectació real de les diferents situacions personals, perceptors de pensions, atur o d’altres, baixes per
malaltia, exempció d’obligatorietat per mínims amb una segona prestació, etc...es creu convenient convocar una
reunió amb un expert fiscal i laboral amb els representats del col·lectiu. Els pagaments els faria la FCC i el seu
cobrament als clubs es faria, la setmana anterior a la prova, junt amb les taxes federatives. Els col·legiats omplirien
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l’imprès 145 de dades personals de retenció i rebrien el resum de retencions fetes per la FCC a l’inici de l’exercici
anual següent.
9.- Inscripcions competició i control de cursa amb bicixips: Es seguirà fent com fins ara. El tancament de les
inscripcions on-line es farà els dijous a les 24 hores. Serà obligatori la inscripció prèvia a les curses. Es mantenen els
preus actuals de les inscripcions. Els bicixips, subvencionats el 2015 per la FCC, hauran de ser activats per al 2016.
S’obrirà un termini per fer les activacions. Es mantindrà la possibilitat de noves adquisicions i el lloguer on-line. Per
poder puntuar en un rànquing caldrà tenir el dorsal fix i el bicixip activat. Es fa una explicació detallada de la
diferència entre bicixips actius i passius, uns per precisió destinats a la carretera i els altres al BTT, amb les
corresponents diferències de preus.
10.- Avançament de calendari i sol·licitud de Campionats de Catalunya: La responsable tècnic facilita la situació dels
calendaris actuals de carretera, BTT-XC i DH, Opens infantils BTT i Gran Fons BTT. Detalla la data, seu, modalitat i lloc
dels Campionats de Catalunya sol·licitats. S’aprova per unanimitat la seva adjudicació. Queden sense destinatari els
de carretera en ruta júniors, Trial, els d’Enduro i BTT-DH i amb seu però sense data els de Pista, tant infantils com
adults. Com a novetat està la programació a la territorial de Girona del de carretera CRI, en totes les categories, de
part del CC Baix Ter, la presència al Circuit de Catalunya del de Cronogynkana i el debut de la UC Mig Món Súria com a
organitzador.
11.- Convocatòria propera Junta: Es preveu convocar la Junta a mitjans de febrer. El condicionament vindrà donat pel
tancament de l’exercici 2015 i l’auditoria del mateix. La voluntat és poder fer l’Assemblea anual ordinària la primera
setmana d’abril.
12.-Torn obert de paraules: No hi ha intervencions.
I essent dos quarts i cinc de deu s’aixeca la sessió d’avui, dos de desembre de 2015 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
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