
ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DIRECTIVA DE 4 de febrer de 2015 
 
 

ASSISTENTS 
1.- Josep Bochaca Tohà              
2.- Joaquim Vilaplana Boloix 
3.- Jaume Masferrer Coma 
4.- Jordi Jorba Canales 
5.- Rubén Carro Cepeda 
6.- David Prats Segarra 
 

 
7.- Antonio Palacios Asensio 
8.- Albert Pol Camps 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
1.- Francesc Moradell Pont 
2.- David Gran Serrano 
3.- Jordi Puche Medina   
 
 

 
4.- Raül Querol Prades 
5 .- Carles Ferrer Juanola 
6 .- José C. Blázquez Sánchez 
7.- Josep Roca Piñol 
8 .- Josep Mauri Pey 
9.- Josep Garcia Arroyo

A un quart 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 punts de l’ordre del dia. Les inclemències del temps fan que s’excusi  l’assistència a la 
majoria de membres i que el Sr. Jordi Puche abandoni la reunió abans de començar l’acte. Es dóna la benvinguda al nou 
membre de la Junta Sr. Antoni Palacios, que serà ratificat en la propera Assemblea Ordinària. 
Prèviament es fa un recompte de membres assistents, degut a que segons els Estatuts de la FCC, Capítol 3 – Junta 
Directiva, Art. 30 – 2, no hi ha la meitat dels membres, es proposa realitzar una reunió de treball, on els acords es 
ratificaran o modificaran en la propera junta directiva, donant publicitat de l’acte a tots els membres del tractat avui 
per al seu coneixement.. 
1.- Accions i aclariments derivats dels assumptes tractats en la Junta Directiva anterior: Del punt 4, “Obligacions 
financeres 2015”, “Inscripcions on-line” després de la reunió amb els organitzadors de carretera, amb les seves 
aportacions, la FCC es compromet a fer una informació extensiva a tots els corredors, implica la participació esportiva a 
la recollida prèvia de dorsal, placa i xip, ratificant l’acord pres de no admetre les inscripcions presencials el mateix dia 
de la prova. Del punt 6 “Calendari 2015 i adjudicació Campionats de Catalunya”, s’adjudica el de carretera cadets i 
júniors en ruta a la PC Nicky’s, a Terrassa (Barcelona); el de descens a la PC Colomina a Espot (Lleida); el d’Enduro al CC 
Fornells de la Seva a Fornells de la Selva (Girona), el de Trial al CC Calma a St. Julià de Vilatorta (Barcelona) i el de 
carretera de veterans en ruta al CC Montmell a Cambrils (Tarragona). Del punt 8 “Diversos”, “Llei de l’impost de 
societats”, reclamar de nou l’informe a l’assessor fiscal de la FCC per poder comunicar als clubs les seves obligacions i 
procés d’actuació declarativa oficial. 
2. Informe dels contactes mantinguts per Presidència i demés membres de la Junta: No se’n fa esment. 
3.- Llicències i assegurances 2015 i accidents pendents 2014: En el tancament de gener s’ha superat en 1.200 el 
nombre de llicències del mateix període del 2014. S’ha rebut la pòlissa d’accidents temporals amb FIATC, la de RC amb 
Catalana Occidente i la d’assistència en viatge amb AXA per a les nostres seleccions, ens falta rebre el d’accidents anual 
amb les seves concrecions finals de redactat. S’ha fet un primer redactat de la queixa oficial al “Defensor de 
l’assegurat”, amb el llistat de tots els accidentats desatesos per Allianz. Es van atenent els pagaments del centres 
assistencials, per treure pressió als federats afectats, la corredoria manté el compromís de fer-se’n càrrec de la 
despesa. 
4.- Obres Velòdrom, pista BMX, noves oficines i pis Fontanella: Segueixen al ritme establert les obres del Velòdrom i la 
previsió del calendari per a la seva inauguració. La remodelació de la pista de BMX ha tingut algun contratemps en el 
disseny del traçat i probablement endarrerirà el seu acabament. El projecte de les noves oficines ha sofert un canvi en 
la interpretació del seu pagament; és probable que ho assumeixi l’ajuntament a canvi de no augmentar l’assignació 
anual, que compensava la pèrdua d’ingressos amb el nou contracte adjudicat a l’empresa inquilina. El pis de Fontanella 
ja està lliure de llogaters, està pendent de la liquidació final per consums; el nou membre Sr. Antonio Palacios, degut a 
la seva professió, farà una visita per estudiar les millors opcions de lloguer i la seva remodelació.  
5.- Calendaris i canvis normatius 2015: Els calendaris es van actualitzant constantment. La setmana propera estarà 
actualitzada la normativa 2015, amb totes les propostes de les diferents comissions. Es reparteix el quadre d’opcions 
de participació que dóna dret cada tipus de llicència. Es comenta la novetat de la categoria Cicloturista Open Esport i la 
seva limitació a no córrer proves de màsters (30-40-50 i 60), podria crear un greuge a l’obtenir una equiparació de 
drets amb els posseïdors d’una llicència de més preu. Es proposa per unanimitat que les proves Open 17+ no podran 
coincidir amb curses de júniors, elits-S’23 o M-30. També es novetat el quadre de premis en metàl·lic a les proves Open 
17+.  
6.- Ajuts a clubs, equips i organitzadors: Es mantenen les ajudes concedides al 2014 amb unes millores d’increments i 
conceptes. A l’ajut de clubs afiliats a la FCC, amb equips de competició de carretera, s’actualitzen les subvencions per 
llicència en 40€ en cadets i 70€ en júniors. A la categoria Elit-S’23 s’equiparan les quantitats a Rànquing individual, 
quedant en 750€, 500€ i 300€ al 1r, 2n i 3r. Es crea un ajut a les participacions d’elits-S’23 a la Copa d’Espanya, fixades 
en 300€ per prova. 
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En el capítol d’ajuts a clubs organitzadors es fan millores respecte al 2014. A les Grans Clàssiques els desplaçaments de 
cotxe neutre i ràdio volta els assumirà la FCC. A les voltes per etapes i proves de més d’un dia consecutiu de júniors i 
cadets la FCC es farà càrrec del muntatge de les arribades i del vehicle de ràdio volta i cotxe neutre. A la Copa Catalana 
de cadets i júniors s’afegirà el pagament del cost arbitral del control de bicixips. A la Copa Critèrium es farà el 
pagament del cost arbitral del control de bicixips. A la Copa Catalana de BTT es farà el pagament de les taxes del 
calendari UCI-RFEC. Als Opens territorials es farà el pagament del cost arbitral del control de bicixips i es subministrarà 
un parell de rotlles de 500m per a la senyalització del circuit. En descens es farà el pagament de la taxes UCI i arbitral, 
es subministrarà un parell de rotlles de 500m per a la senyalització del circuit. En els ajuts al ciclisme de base la novetat 
està en fer el mateix tractament per participació tant a la carretera com al BTT. 
7.- Pèrdues i guanys del realitzat al 2014 i proposta pressupost 2015: Davant el document fet arribar a tots els 
membres de la junta, es fa una lectura exhaustiva partida a partida. Les modificacions introduïdes són les detallades: a 
“Ingressos federatius – Inscripcions cicloturisme” es rebaixa de 25.000€ a 10.000€; a despeses “II Serveis externs – 
Gestions externalitzades” consultar a comptabilitat si es poden unificar els conceptes “Serveis d’ambulància” i “Serveis 
mèdics – curses”; a despeses “III Activitat esportiva – Secció cicloturisme – Estada i Acte Fi temporada i Altres” reduir 
de 20.000€ a 15.000€; a despeses “III Activitat esportiva – Secció carretera 19-39 M/F” modificar el 39 amb un 70 o un 
signe + i suprimir l’apartat “Secció carretera 40 +” i al final a “Despeses extraordinàries – Despeses excepcionals” 
modificar de 0€ a 15.000€. Cal destacar que un 31,8% del pressupost es destina al pagament de les assegurances 
esportives, disparant el capítol de despesa per serveis externs, un 37,44% del pressupost. Administració i estructura 
ocupa un 25,26% i l’activitat esportiva està en un 37,3%. El pressupost assumeix un dèficit de 131.600€, en part per la 
desproporció entre l’augment de les assegurances i el baix augment del preu de les llicències. 
8.- Proposta data i lloc Assemblea ordinària 2015: Es proposa la data del dissabte, 25 d’abril, al Centre Internacional de 
Vela de Barcelona, c/ Moll de la Vela s/n, Sant Adrià de Besòs, Fòrum de Barcelona. 
9.- Convocatòria propera junta: Es proposa el dilluns, vint-i-tres de març com a dia idoni per donar compliment al 
termini de convocatòria de l’Assemblea anual i preveient comptar amb el tancament de l’exercici 2015 i l’auditoria 
corresponent. 
10.-Torn obert de paraules: Es proposa i s’aprova, amb el vot particular en contra del secretari argumentant la mala 
gestió de les assegurances d’accidents 2014, la compra de dues accions de la corredoria d’assegurances 
d’Unifedesport, ampliant de una a tres l’accionariat de la FCC a l’asseguradora vinculada a la UFEC. El preu de cada 
acció és de 1.500€. 
 

I essent dos quarts de deu s’aixeca la sessió d’avui, quatre de febrer 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

 


