
ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DIRECTIVA DE 9 DE MAIG 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.- José C. Blázquez Sánchez 
 9.- Francesc  León Mañé 
 10.- David Prats Segarra 
 11.- Jordi  Jorba Canales 
 12.- Josep Roca Piñol 
 13.- Rubén Carro Cepeda 
 14.- Raül Querol Prades 

  
 
15.- Albert Pol Camps 
 
 EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
1.- Josep Mauri Pey 
2.- Josep Bru Segura 
3.- Josep Garcia Arroyo 
4.- F. Javier Lara Escalante

      
A dos 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: El President explica la dimissió del Sr. 

Josep Bru, tant de la Junta com de la Comissió d’Infantils, ens ha fet arribar un correu notificant-ho.  

2.- Informe dels contactes mantinguts per Presidència i demés membres de la Junta: Director del Servei Català de 

Trànsit, Sr Joan Aregio. L’ajornament de les taxes de Trànsit per la prestació dels Mossos, com a solució 

administrativa al Decret aprovat al Parlament. Museu Olímpic. Tractament del Programa de cinema “Ciclisme”. 

Avaluar la possibilitat d’organitzar una exposició de bicicletes i mallots històrics, amb motiu dels 100 anys del S. C. 

Català. Reunió amb l’arquitecte Sr. Lluís Millet, de la mà de l’expresident Sr. Alfons Molist, qui al 2008 va començar  

la redacció del Pla d’equipaments esportius de Ciclisme 2009, comanda feta per la Generalitat. Estudi del pla i 

propostes derivades. Secretari General de la Conselleria d’Interior, Sr. Xavier Gibert, amb els Srs. Joan Aregio 

(Director del Servei Català de Trànsit) i David Moner (President UFEC) amb les Federacions afectades per la 

implantació de les taxes pel servei de Mossos. Ratificació del procediment administratiu d’ajornament del pagament, 

mentre no s’aprovi l’esmena en el ple del Parlament. Les gestions realitzades des de la FCC: reclamació per 

l’irretroactivitat de la Llei i sol·licitud de devolució dels 4 pagaments realitzats, amb comunicat als respectius Clubs 

afectats. Carreteres compartides. Representats pel Delegat de Barcelona. Rebuts pel Sr. Ferran Camps, Coordinador 

de Seguretat Vial i sistemes de gestió a la Direcció General de Carreteres. Cada territorial ha de proposar tres trams 

on posar la senyalització del metre i mig, prioritzant-ne un. Aspectes que cal divulgar, com prioritat a tot un grup 

ciclista si el cap és dins la rotonda, envair el carril contrari en els avançaments de ciclistes, ús d’intermitents en els 

avançaments i circulació en paral·lel. De la reivindicació de la C17, es comunica que està fet l’escrit resposta i està 

per trametre als demandants. Es proposa i s’aprova per unanimitat que Presidència sol·liciti entrevista amb el 

Director General de Carreteres, Sr. Jordi Follia.  Pacte per la mobilitat de Barcelona. Representats pel President de 

l’U.C. Sant Andreu Sr. Andrés Tigero . Federacions de ciclisme adaptat. Cecs i deficients visuals, Discapacitats 

psíquics i Discapacitat Físics. Revisar el conveni del 2010, col·laboració i integració. Implicar les  quatre parts amb 

Direcció General d’Esports. Gerent d’Unifedesport, Sr. Lluís Gutiérrez. Presentació possibilitats de contractar amb 

ells les assegurances. Museu Olímpic. Cinema nostàlgic. David Prats va fer l’explicació de les diverses pel·lícules 

rodades sobre ciclisme del 1948 fins ara. Publicació del llistat amb 60 films. L’expresident Sr. Jordi Mariné va fer una 

pinzellada del Món del Ciclisme d’abans i d’ara. Cap de l’Àrea d’Alt Rendiment i Esport Federat, Sr. Carles Giralt. 

Xavi Ràfols i Presidència van argumentar els diferents programes bàsics de la subvenció de suport a la FCC 2012. 

Consorci de la Defensa de la Conca del Riu Besòs. Presentació de la bicicletada popular per la llera recuperada del 

Riu Besòs, organitzada conjuntament amb la Diputació de Barcelona. Centre d’Estudis de l’Esport de la Secretaria 

General, palau Melcior Colet. Presentació medalles de campió absolut 2012. Atorgament  de la medalla de plata als 

12 presidents de Federacions que han finalitzat mandat al 2011, de mans dels nous Presidents. Intergrup de la  

Bicicleta al Parlament, representats per Manel Herrando. Representant comercial Movistar. Valoració quantitats  

assignades telèfons i despesa real, modificacions i baixes. Reunió dels Clubs de Tarragona. Assistència de 24 Clubs. 

Presentació de la Delegació de Tarragona, Vicepresident i personal. Demanda de més suport al ciclisme de base. 

Reunions de Comissions: BTT, Ciclocròs, Econòmica, Seguretat viària i mobilitat, Esportiva i Cicloturisme. 
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3.- Informe Auditoria externa exercici econòmic 2011: Es reparteix fotocòpia de les conclusions. Spac, empresa 

contractada, comunica que els comptes anuals de l’exercici 2011 expressen la imatge fidel del patrimoni i de la 

situació financera de la FCC a 31 de desembre de 2011, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera 

que resulta d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables en ell continguts.  

4.- Modificació del pressupost 2012:  Per primera vegada s’inclou la comptabilitat del velòdrom dins del pressupost 
de la FCC. Es fa una comparació amb el pressupost aprovat en Assemblea. El romanent fa previsió a l’incobrament 
del segon termini de la subvenció i si això no succeeix liquidar el crèdit amb garantia hipotecària contret amb La 
Caixa. S’adjunten els dos documents. Es planteja si és procedent que la renovació de llicència de Club tingui el mateix 
import que l’alta, s’estudiarà la modificació per al 2013. Es demana si es pot modificar el preu per quilòmetre en els 
desplaçaments, actualment a 0,19€, poc real amb el cost actual dels combustibles. 
5.- Programa Esportiu: El Sr. President reparteix fotocòpia de l’organigrama del funcionament esportiu. Les 
comissions, dividides en estatutàries, d’activitats esportives i de no esportives. Quadre de les subvencions del 
Consell Català de l’Esport, amb comparativa d’assignacions des del 2009, amb els percentatges de disminució. Detall 
de les quantitats vinculades als diferents programes de gestió, organització, participació, promoció, activitat 
internacional, suport a les entitats federades i ARC (alt rendiment esportiu). Enumeració de les despeses 
subvencionables i no, amb dates de justificació dels dos terminis. Del programa ARC especifica els tres nivells, 
perfeccionament, tecnificació i alt nivell. Les fases, detecció i perfeccionament, tecnificació i alt nivell. L’estructura 
del programa. La divisió en tres camps d’actuació, fons (ruta, btt XC, pista i la no olímpica del ciclocròs), velocitat 
(pista, BMX i la no olímpica de descens) i equilibri Trial. Cadascuna especifica les edats respectives dels tres nivells 
d’assoliment. 
6.- Comissió de Tècnics: És l’òrgan col·laborador de la Junta Directiva que agrupa els tècnics de l’esport o assimilats 

de les disciplines pròpies de la FCC. Les seves funcions són: avaluació del programa anual d’activitats preparades per 

les respectives comissions, seguiment de les competicions i esportistes amb els seus tècnics d’equip, designar els 

esportistes per a les seleccions, preparació i execució del programa d’alt rendiment esportiu, elaborar el pla de 

formació per a la millora tècnica i proposar a la Junta Directiva tota iniciativa de millora. Es definiran, properament, 

els membres i les accions a realitzar. 

7.- Criteris subvenció 2012: Es reparteix un quadre de subvencions als Clubs per activitat esportiva 2012. El criteri 

atén nombre de llicències, classificacions, organització i assistència a les Assemblees. Es debat la conveniència o no. 

Havent aprovat, prèviament, la partida a la modificació del pressupost, s’aprova amb reserves, per unanimitat.  

8.- Designació Campionats de Catalunya: Presidència ha preparat un catàleg de tots els campionats, amb relació dels 

seus respectius premis i adjudicació d’escenaris. Es comenta detingudament. S’aproven per unanimitat les seus i 

dates de carretera (línia i CRI), BTT – XC, Raid majors de 15 anys, Marató MX, BTT infantils, Four Cross, Descens i 

BMX, queden per determinar Carretera Fèmines i Trial. S’adjunta document. 

9.- Comissió infantil: Amb la dimissió del coordinador de la Comissió, es refà l’estructura de la mateixa. Entra com a 

coordinador el Sr. Ernesto Mañanes i es mantenen la resta de membres. El tècnic Juan Pedro Carretero donarà 

suport a la tècnic Marta Vilajosana. S’obre la porta a l’entrada d’un nou membre de la Territorial de Lleida. 

10.- Noves assegurances: Es proposa la novetat de dues noves llicències d’àmbit català no competitiu, amb 

cobertura de RC i accidents. Una tindria una durada de 15 dies, “Benvinguda”, orientada a travesses, estades de cap 

de setmana, ...  amb pòlissa nova i s’hauria de comunicar setmanalment a la companyia AXA, amb preu de 20€. 

L’altra d’una durada de 3 mesos, “Vacances”, orientada a l’època estival, a partir de l’u de juliol, amb la mateixa 

pòlissa, amb comunicació mensual a AXA, amb preu de 30€. Es qüestiona si poden restar possibles llicències anuals. 

S’aprova per unanimitat, el temps donarà raó de l’encert o no.  

11.- Torn obert de paraules: El Secretari exposa el correu rebut en què el CC Ca N’Anglada sol·licita l’organització dels 

Campionats d’Espanya d’Infantils i Cadets del 2014, a Terrassa, la resposta s’ha de donar d’immediat a la Secretaria 

General de l’Esport i al CSD estatal, s’aprova per unanimitat. 
 

I essent tres quarts de deu  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
 


