
ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DIRECTIVA DE 18 DE GENER DE 2012 

ASSISTENTS 

1.- Josep Bochaca Tohà 
2.- Joaquim Vilaplana Boloix 
3.- Rubén Carro Cepeda 
4.- Carles Ferrer Juanola 
5.- Jordi  Jorba Canales 
6.- Francesc  León Mañé 

 
 
8.- Josep Mauri Pey 
9.- Albert Pol Camps 
10.- David Prats Segarra 
11.- Jordi Puche Medina 
12.- Josep Roca Piñol 
13.- Josep Bru Segura  

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
1.- Raül Querol Prades 
2.- Josep Garcia Arroyo 
3.-  F. Javier Lara Escalante 
 
 

7.- Jaume Masferrer Coma 
 
 
A tres quarts de set de la tarda,  a la seu social de la FCC, presidit pel 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: El President fa un recordatori 
dels esdeveniments succeïts des de l’última Junta. Exposa que l’Assemblea del 24/12/11, va tenir  una 
duració de mitja hora i un cost molt alt,  caldrà buscar alternatives més econòmiques. Manifesta els 
problemes amb Play-Off per poder activar l’accés a les sol·licituds de llicències, ara ja solucionat. Justifica 
que no s’imprimeixen les llicències d’àmbit català per no haver rebut, encara, les targes. Es farà un 
comunicat al Comitè d’àrbitres amb la instrucció d’expedir llicències de dia, gratuïtes, per competir aquest 
cap de setmana als participants que no disposin de la vigent, 2012. 
 
2.- Informe dels contactes mantinguts per Presidència: El President demana confidencialitat sobre opinions i 
comentaris que no són reflectits a  l’Acta, la que és publicada. Va estar present a la presentació de “La Vuelta 
Ciclista a España”. Va realitzar la visita de cortesia al Secretari General   d’Esports, Sr. Ivan Tubau, comentant 
les subvencions. S’ha d’elaborar el Pla Anual, programa ARC. A finals de febrer es demanarà entrevista amb 
el Sr. Carles Giralt, interlocutor vàlid per a les subvencions.  El Sr. Carles Martín de la Ufec va oferir els serveis 
de gestoria, substituint els propis a partir de març. Reunió amb la Comissió de Trial. Trobada amb el Sr. 
Francesc Sallent, organitzador de la Transpir i  responsable de la gestió dels Centres de BTT. Cal una reunió 
amb l’Agència Catalana de Turisme abans de restablir el conveni a tres bandes i seguir amb el projecte. 
Conveni amb Open Natura, vàlid per a Entitats amb idèntica situació de gestió esportiva. Visita dels 
representants de la Federació d’esport per a cecs i deficients visuals; per al Campionat d’Espanya de Pista 
se’ls facilitarà la tramitació de les llicències, prestació de material i equipament per a una parella de nova 
participació. No s’ha rebut notícia de la Federació d’esport de paraciclisme de discapacitats psíquics i físics. 
Visita de la Sra. Carme Mas, expresidenta, tractant convenis i acords anteriors. Nous oferiments de revisions 
mèdiques, s’inclouran a la web. 
 
3.- Assegurança de RC i Accidents 2012: Dels tres candidats Axa, Zurich i Unifedesport, es va optar per 
Unifedesport. Groupama per a RC i L’Aliança per a Accidents. El criteri seguit va ser preus i centres 
d’assistència concertats. Després de canviar les condicions L’Aliança, el dia 4 de gener, es va signar per un 
mes i  s’espera  tancar per a  la resta de l´any durant la setmana vinent.  
 
4.- Normativa i procés Delegats Territorials: S’encomana redactar una nota d’aclariment a la web, s’ha de 
puntualitzar que el candidat amb més suports serà el designat i que calen el 10% de suports per accedir al 
càrrec. De moment n’hi ha un a Lleida, dos a Tarragona i un a Barcelona. 
 
5.- Comissions: Es fa un repàs de cadascuna de les comissions esportives i administratives. Les que ja s’han 
reunit expliquen els punts tractats. Cicloturisme reclama una entrevista amb el Director Català de Transit per 
tractar les restriccions establertes. Descens manifesta els seus dubtes sobre la competició que organitza 
C.S.C. Santa Bàrbara a la seva localitat, creu que sense federar, se’n farà el seguiment.  
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 COMISSIONS  

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  

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  a concretar 

Descens   

Josep Martos Coordinador 

Josep Roca   

Angel Aznar   

Un de Tarragona a concretar 

Ciclocròs   

Carretera menys de 15 a concretar 

Carretera de 15 a 29 a concretar 

Carretera Séniors -Màsters 30 

Carretera Veterans a concretar 

Fèmines   

Marta Vilajosana Coordinadora   resta 
membres a concretar 

 NO ESPORTIVES 

Econòmica   

Jaume Masferrer  

Joaquim Vilaplana  
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Jordi Jorba   

Albert Pol   

Comité de competició i disciplina 

Eudald Carol   

Manel Gómez  

Comunicació   

Iván Vega   

Mèdica  a concretar 

Seguretat Viària, mobilitat i transport a concretar 

Assessors de Junta a concretar 

La resta seran designades a la propera reunió. 
 
6.- Informe econòmic i prioritat de pagament a proveïdors:  El Sr. Tresorer manifesta les prioritats, 
com eixugar, encara que sigui provisionalment, el disposat del préstec amb garantia 
hipotecària, de La Caixa. El total utilitzat, 118.000€, grava al 6.25% d’interès, la resta 
175.000€ té un cost del 1%. Venciment trimestral i pagament dels terminis de 25.000€ 
amb data 17 de maig. S’explica el Pagaré a 18 mesos dipositat al Banc de Santander, 
oficina de Vilanova i la Geltrú, valor de 169.000€ d’aportació i de 179.000€ al venciment al 
maig del 2013.  És un capital immobilitzat si no hi ha un comprador interessat. Estudiar i 
pactar dels comptes de La Caixa els interessos, operacions per datàfons (0.8€ entitat 
pròpia i 0.9€ d’altres), transferències a un cost de 1€ i comissions de manteniment. Faran 
la gestió els Srs. Tresorer i Sr. Jordi Jorba.  Tractament individualitzat de proveïdors 
pendents de cobrament per establir prioritats. Es proposa una despesa de 22.970,07€. 
S’aprova. Explica la intervenció del Sr. Esteve Permanyer, assessor econòmic fins el juliol 
del 2011, coneixedor contrastat de l’economia de la FCC, des de la Presidència del Sr. 
Miquel Arbós, exposa la seva situació dins de la FCC i la seva opinió. Es compromet a fer el 
tancament de l’exercici del 2011, presentar-lo a auditoria i fer el pressupost del 2012.  
Explica els pagaments a curt termini, deutes del 2011 i provisions fins a fi de mes. 
Comenta les despeses de telèfon, en alguns casos desmesurades, s’estudiarà que els 
coordinadors de comissió i Delegats en disposin. 
 
7.- Compensació de transport i dietes en l’assistència a Juntes i Comissions: Se’n fa 

l’explicació, creada amb els criteris de quilometratge per distància del desplaçament, 

dietes segons més o menys de 150 km i preu de les autopistes. S’enviarà el document per 

correu a tots els membres perquè presentin les esmenes. 

 

8.- Inscripcions i d’altres novetats a la Normativa: La Comissió de carretera està estudiant 

posar un preu d’inscripció a partir de cadets, 3€ en categories de formació. Els Clubs 

organitzadors se’n beneficiarien per fomentar més curses. S’ha fet la previsió per a la 

disputa dels Campionats de Catalunya en línia i CRI, 5 i 6 de maig i 15 d’abril. S’explica el 

calendari de reunions per categories. El termini d’inscripció d’equips és el 15 de febrer. 

Les Grans Clàssiques es volen potenciar, restituir els premis en metàl·lic del 2010 amb la 
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contraprestació del cobrament d’inscripció, 5€ per corredor, a canvi rebrien la meitat de 

l’arribada, cotxe neutre i cotxe radio volta. 

 

9.- Torn obert de paraules: El material de la FCC es deixarà en dipòsit, 50€ i els arcs 

inflables a 300€. Per iniciar la competició de Trial cal fer una comanda de material de 

2.000€. Per no perdre la Copa d’Espanya de Júniors, d’Olost de Lluçanès, a càrrec de la FCC 

anirà l’arbitratge, drets federatius, arribada, cotxe neutre i ràdio volta, estimat en 

uns1.800€. S’instauraran els transponders a la categoria Júnior, fent una inversió de 

1.500€. A la categoria Elit, les 12 Grans Clàssiques disposaran de la meitat de l’ import de 

les arribades, ràdio volta i cotxe neutre, uns 12.000€. A descens la transmissió de dades té 

un cost de 2.000€. Els dorsals i plaques es buscarà el patrocini d’ Inverse a carretera i trial 

amb Giant a BTT. Es buscarà el pagament de les plaques a descens. Es faran tràmits per 

valorar el preu de l’Assegurança a tot risc de les bicicletes. S’informarà de l’assegurança de 

Responsabilitat civil per a Clubs. Es pregunta del no pagament dels drets federatius i 

assegurances d’un dia d’una Delegació Territorial, s’informa del no cobrament del seu 

personal administratiu pel què es pot considerar com una quantitat a compte, abans 

d’ajustar despeses. La propera setmana es mantindrà una reunió amb el Delegat 

Territorial, en funcions, per resoldre discrepàncies administratives.  

 
I essent un quart 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 
 


