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

 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
1.- Raül Querol Prades 
2.- Josep Garcia Arroyo 
3.- Josep Mauri Pey 
 

 
A un quart i deu 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: 
Assisteix per presentar el punt 4 l’assessor econòmic i fiscal Sr. Esteve Permanyer. 
1.- Accions i aclariments derivats dels assumptes tractats en la Junta Directiva anterior: No hi ha intervencions. 
2. Informe dels contactes mantinguts per Presidència i demés membres de la Junta: Assistència Comissió Delegada 
RFEC. Campionat Espanya CX, la falta d’uniformitat en la vestimenta i el nivell esportiu és un punt a millorar. La creació 
dels Rànquings RFEC és una motivació per a l’augment de participació als Campionats d’Espanya, s’inclouran proves del 
nostre calendari per facilitar l’obtenció de punts. Firma d’acord amb FCOC (Federació Curses Orientació de Catalunya), 
reciprocitat en participació dels federats d’ambdues federacions en curses BTT d’orientació. Es comunicarà als clubs 
organitzadors de Road books. Reunió Ajuntament de Barcelona, situació gestió velòdrom. Els deutes dels llogaters 
envers la FCC i les millores internes d’infraestructures. Reunió Servei Català de Trànsit Girona, Lleida i Tarragona. Les 
marxes cicloturistes de velocitat lliure com a punt de mira. Seguretat dels participants i problemàtiques particulars de 
les territorials. Empreses organitzadores de marxes, en contraposició a la tasca de la FCC, avalades per l’actual llei de 
l’esport. UFEC reunió de totes les federacions, llicència única. És un procés a tenir en compte en un futur, encara que 
amb els protocols interns d’actuació no en som massa perjudicats. Reunions per a ajuts Memorial Miquel Poblet, amb 
Diputació Barcelona, Secretaria General de l’Esport i Ajuntament BCN. L’exposició al Museu Olímpic i de l’Esport del 
material cedit per l’Ajuntament de Montcada del legat Miquel Poblet. Documental amb TVE, amb arxius de Nodo, RAI i 
Ajuntament de Montcada, i testimonis actuals de ciclistes de l’època. Traducció al català del llibre de la col·lecció 
“Libros de Ruta” de Juan Osés, amb el títol “Miquel Poblet, aquesta fou la seva vida”. S’aprova per unanimitat 
l’avançament de les despeses del material del Memorial. Assemblea comitè àrbitres. Procediments i pagament taxes. 
Substitució del format paper d’enviament de full d’inscripcions i actes pel procés telemàtic. Designació amb 15 dies 
d’antelació de les designacions, publicades a la web. S’ajorna el pagament previ de les taxes de part dels organitzadors i 
el pagament posterior FCC – Comitè d’àrbitres, cal cercar més informació dels casos especials, de doble prestació de 
serveis (FCC-RFEC), estudi de la diferència de retenció personal per retribucions laborals i arbitratge, afectació de les 
segones. Reunió clubs carretera cadet-júnior-elit. Calendari, subvencions i normativa. S’aprova per unanimitat. Reunió 
clubs carretera infantil. Calendari, subvencions i normativa. S’aprova per unanimitat. Reunió clubs organitzadors Open 
Barcelona BTT. Reunions amb Inverse. Equipaments esportius 2014, campions de Catalunya, seleccions, líders 
competició i vestimenta federats (botiga on-line), enguany també comanda de roba de carrer. Millores en el disseny. 
Patrocini per percentatge de facturació. Es debat el mallot de campions per als campionats territorials, no hi ha 
consens. Assistència acte Tricentenari, posar el logo als mallots de Campions de Catalunya. Reunió IBE activitats 
ciclistes BCN. Gestió del trofeu Inauguració, cadets i júniors a Montjuïc, previ etapa Volta a Catalunya, no es concedeix, 
està previst el descens urbà. Ja està concedida la prova d’handbikes de Copa d’Espanya, espai Maria Cristina/Rius i 
Taulet de Montjuïc. Amb motiu del 30è aniversari velòdrom, exposició de fotos, maquetes i plànols. Per a la 20a Marxa 
Cicloturista Barcelona-Sitges proposta de sortida des de les torres venecianes de la Pça. d’Espanya i avançament de 
data al 2 de novembre. Circuit permanent de BTT al vessant Ronda de Dalt del Velòdrom. Mesa de la bicicleta. Registre 
de bicicletes sostretes, amb el referent del número de bastidor (caixa eix pedals, part inferior). Recomanar que a les 
factures de compra hi figuri el número de bastidor com a codi d’identificació. S’ha de fer una notícia explicativa 
d’aquest protocol d’actuació. La Llei de Seguretat Vial està en fase de comissió abans del seu pas d’aprovació al Senat 
Espanyol. V Congrés de la bicicleta, organitzat ara per la Generalitat. Amb la notificació de la multa a la ciclista federada 
de Sant Quirze de Besora, per circular per la C17, s’ha demanat reunió amb el Sr. Francesc Xavier Flores Garcia director 
general de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
3.- Aprovació de la convocatòria d’assemblea: Proposada per al dissabte, 5 d’abril, al matí a la seu del Museu Olímpic i 
de l’Esport; la raó d’aquesta data i lloc és que durant les setmanes última de març i primera d’abril hi haurà una  
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exposició temporal de material ciclista de la vida esportiva de Miquel Poblet i s’aprofitarà perquè tothom pugui 
conèixer el museu (està prevista entrada gratuïta per a tots els assistents a l’assemblea). 
4.- Aprovació, si s’escau, dels comptes anuals 2013: Es reparteix el document, junt amb l’auditoria. El Sr. Permanyer 
destaca l’efectiu de tresoreria, amb un increment de 507.000€. Del resultat de l’exercici el descens de 112.000€ de 
subvencions oficials i l’augment de despesa ha fet rebaixar en 216.000€ la comparativa amb el 2012. Es tanca l’exercici 
amb un superàvit de 278.000€. Remarca que en el patrimoni net s’ha passat d’un romanent negatiu de 365.000€ a 
finals del 2011 a un de positiu actual de 770.000€. S’aprova per unanimitat. 
5.- Preparació dels pressupostos i ajuts a l’activitat esportiva 2014: Un cop aprovades les ajudes per unanimitat, punt 2. 
Es fa un estudi, partida a partida, comentant el detall i intencionalitat de la despesa. S’aprova per unanimitat un 
pressupost de 1.828.830€ de despesa per una previsió de 1.872.100€ de recaptació, deixant 43.270€ per a imprevistos. 
6.- Aprovació normatives tècniques i calendari  2014: Ja fa dies estan exposades a la web per a la seva consulta. Es 
donen per aprovades les normatives i el calendari, que segueix viu subjecte a modificacions. 
7.- Admissió noves entitats: es reparteix el llistat amb les 56 entitats donades d’alta al 2013, d’elles 32 són de 
Barcelona, 13 de Girona, 7 de Tarragona i 4 de Lleida. S’aprofita per repassar les entitats que per manca de pagament 
en les tres últimes anualitats, dada que va acompanyada amb l’absència d’activitat esportiva, són subjecte de baixa, la 
quantitat és d’onze. 
8.- Situació gestió velòdrom: Aquest mes de juliol s’acaba el contracte amb l’empresa llogatera de les instal·lacions del 
velòdrom. Les dificultats del pagament dels lloguers, per la davallada d’activitat esportiva fan presumir la no 
continuïtat o renovació del contracte. Amb nova o vella empresa explotadora del recinte el projecte és desplaçar les 
nostres oficines a la part exterior de l’anella del velòdrom, disposant de llum i ventilació natural, les condicions actuals 
de treball són insalubres. Al mes de març es tindrà una nova reunió amb l’Ajuntament.   
9.- Situació llicències i assegurances: Entre gener i febrer s’ha tramitat el 85% de la totalitat anual. L’assegurança 
d’accidents amb la nova companyia, Allianz, ha manifestat un greu procés de gestió. Hi ha moltes queixes en la 
tramitació de l’autorització de proves mèdiques. A través de la corredoria s’ha tramitat el disgust per la manca 
d’atenció idònia dels nostres federats. Es millorarà el canal de comunicació d’accidentats per solucionar el problema. 
10.- Fira de l'esport: Al mes de maig, a l’Arc de Triomf de Barcelona, es celebrarà la nova edició. S’habilitarà el material i 
personal per poder estar dignament representats. 
11.- Contracte de voluntariat: Actualment ja n’hi ha tres, s’ampliarà com l’eina per donar aixopluc legal al personal 
col·laborador sense vinculació laboral. La compensació, justificada amb desplaçaments i dietes, no podrà superar el 
75% del Salari Mínim Interprofessional, 483€ al mes. 
12.- Torn obert de paraules:  Es manifesten queixes sobre el grau de comunicació de les notícies de la web, tanmateix 
es fan retrets a l’arrossegament de rànquings, per no estar actualitzats en moltes ocasions. Es sol·licita que es 
confeccionin i publiquin les guies d’organització de proves de carretera i btt. 
 
I essent tres quarts de deu  s’aixeca la sessió d’avui, vint-i-sis de febrer 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

 


