ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DIRECTIVA DE 17 de juliol de 2013

ASSISTENTS
1.- Josep Bochaca Tohà
2.- Joaquim Vilaplana Boloix
3.- Francesc Moradell Pont
4.- David Gran Serrano
5.- Jaume Masferrer Coma
6.- Jordi Jorba Canales

7.- Carles Ferrer Juanola
8.- Josep Roca Piñol
9.- David Prats Segarra
10.- Albert Pol Camps

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA
1.- Jordi Puche Medina
2.- Josep Garcia Arroyo
3.- Raül Querol Prades
4.- Rubén Carro Cepeda
5.- José C. Blázquez Sánchez
6.-Josep Mauri Pey

A un quart i cinc 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 derivats dels assumptes tractats en Juntes Directives anteriors: El secretari fa el recordatori
dels punts de l’Acta anterior i comunica que els nous Estatuts estan aprovats, falta només la comunicació oficial.
2. Informe dels contactes mantinguts per Presidència i demés membres de la Junta: Primera i Segona celebració de
Comissions de l’esport adaptat. Implantació de la legislació de Protecció de dades. Comissió “Amics del ciclisme del CC
Sprint”, encapçalada pel Sr. Josep Sahun, amb la proposta d’actes en memòria de Miquel Poblet. Trobada al C. C. E.
amb el Sr. Carles Giralt per tractar la justificació de despeses 2013, després de la incorporació de les tres federacions
de discapacitats. Conveni de col·laboració amb Podobio Sport Solucions, prestació de serveis de podologia,
fisioteràpia, biomecànica, entrenaments personals, i nutrició-dietètica. Presentació del II Campus Xavi Tondo pel Sr.
Alfonso Volpini Tondo. Presentació Campionats de Catalunya Ruta a l’Ajuntament de La Canonja. Trobada amb el
president de la RFEC Sr. José Luís López Cerron. Reunió al C.C.E. per presentar el resum del CTER 2012-13 i fer la
previsió econòmica per al 2013-14. Reunió CTER, Ajuntament de Ripoll, tècnics i famílies per programar el proper curs,
2013-14. Presència a l’Assemblea anual ordinària de la UFEC. Assistències diverses a les reunions informatives sobre les
inspeccions de la seguretat social a clubs i federacions. Visita a l’Ajuntament de Montcada per tractar l’arribada de la
Festa del Pedal al Pavelló Miquel Poblet i disposició del llegat de material esportiu que ha rebut de Miquel Poblet.
3.- Participacions esportives de la FCC fora de Catalunya: A l’abril, Trofeo Federación, a Guipúscoa, carretera júnior;
Campionat d’Europa de BMX a França. Al maig Campionats d’Espanya escolars de BTT, infantils i cadets a Lorca
(Múrcia) i Campionats d’Espanya de paraciclisme en carretera a Àguilas (Múrcia); Trofeo Internacional de Pista de
júniors a València i Campionats d’Espanya de paraciclisme. Al juny Campionats d’Espanya de carretera sots 23 i
Fèmines a Bembibre (Leon); Concentració de Pista, júniors i sots 23 a Galapagar (Madrid). Al juliol Campionats
d’Espanya Escolars de carretera, infantils i cadets a León; concentració de BTT XC i DH a La Massana (Andorra);
Campionats d’Espanya de BMX a Alacant i Campionats d’Espanya de Trial a Huetor-Vega (Granada). Queden pendents
les següents participacions: Campionats d’Espanya BTT XC i DH a Panticosa, Copa del Món de Trial a Pra Loup (França),
Carretera cadets “Txuma” Guipúscoa, Copa Europea de descens a Pila (Itàlia), BTT XC Méribel (França), Campionat
Espanya Pista totes les categories i Trofeu Joves Betetistes a Mende (França).
4.- Publicació del catàleg d’esportistes d’Alt Nivell, ARC i CTER: El llistat està format per 105 esportistes, 9 són d’Alt
Nivell, publicats al DOGC, 5 de trial, 2 de pista, 1 de ruta i 1 de BTT; 41 són de Futur i 55 són de Perfeccionament. Els de
perfeccionament inclouen als infantils i cadets seleccionats per als campionats d’Espanya i els alumnes del CTE de
Ripoll. Aquesta llista es revisa anualment i estarà disponible a Secretaria. Aquest any es van destinar 8.000€ als júniors
de carretera, pista i BTT, d’una assignació de destí concret, realitzant les proves de lactats amb el Dr. del CAR. Respecte
al CTER, un cop acabat el curs 2013, hem tingut 14 ciclistes en el Centre: 7 ciclistes amb beca interna, 3 ciclistes amb
beca d'entrenament i 2 ciclistes amb beca de seguiment. La resta han sigut 2 ciclistes en règim intern pagant totes les
despeses. Enguany s’ha reduït la subvenció del CCE a l’ Ajuntament de Ripoll en un 30% i a la FCC en un 40%. El CCE
valora en 8.000€ el cost de la beca interna, en 3.500€ la beca mixta i en 1.000€ la beca d'entrenament. En la resolució
final per el curs 2013-2014 ens ha garantit 7 beques internes, 1 beca mixta, 3 beques d'entrenament i 2 beques de
seguiment. En total 13 beques de les 12 del curs anterior. Amb la reducció de l’ajut, a l’Ajuntament de Ripoll li
comportarà pèrdues, qui està disposat a assumir-les si s’omplen les 14 places d’interns. Respecte a la FCC, malgrat la
importància de la reducció per part del CCE es mantindran els mateixos tècnics del curs anterior en les diferents
modalitats. Ara es fan tràmits per tancar el llistat definitiu, i a dia d'avui tenim confirmats 16 ciclistes en el Centre: 8
ciclistes de carretera, 7 ciclistes de trial i 1 ciclista de BTT. De tots ells 11 en règim intern, 7 amb beca i 4 pagant.
Respecte al curs anterior, ara tenim 5 baixes i 7 altes. Tots els alumnes cursen els estudis al Centre Abad Oliva de Ripoll.
Del seu rendiment acadèmic se’n fa un seguiment acurat com a condició de pertànyer al CTER. El nou curs començarà
al setembre del 2013 i acabarà el juny del 2014.
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Escoles de ciclisme, la comissió ha establert el reglament de condicionants per poder tenir reconeixement específic.
Girona té 7 escoles proposades per incloure en el catàleg, proposa que es faci d’acord amb els Consells Esportius
Comarcals, per tenir un millor abast territorial. Els Consells tenen accés a les escoles d’ensenyament i ofereixen una
millor divulgació del projecte, sempre estarien recolzades amb el suport d’un tècnic.
S’ha enllestit un curs de tècnics de nivell 1, amb 21 inscrits, tot un èxit de demanda. El Bloc Comú és a càrrec del CCE. El
Bloc específic l’imparteixen els tècnics de la FCC.
A instàncies de Girona, es parla llargament de la crisi del ciclisme de carretera. Es fa un viu debat de les causes, entre
elles la diversitat d’opcions esportives del jovent, la manca d’incidència a les escoles d’ensenyament i l’absència de
futur per als millors elits per passar al camp professional. Com a solució només s’apunta el suport a les organitzacions
de curses i el foment de base, no està a l’abast de la FCC suplir la manca d’equips professionals ni la creació d’equips
d’altres categories, tasca dels clubs dificultada per l’escassetat de patrocinadors.
5.- Actes homenatge de Miquel Poblet: El dia 22 de setembre es celebrarà, com homenatge al desaparegut recentment
Miquel Poblet, un Òmnium de Pista amb la invitació de 10 equips d’Espanya, França i Portugal. Es farà el mateix cap de
setmana que els Campionats de Catalunya de Pista per donar-hi una major projecció. El mateix dia, amb motiu del
centenari de la “Festa del Pedal”, el cicloturisme faria l’homenatge a Miquel Poblet; sortida del Velòdrom d’Horta, petit
parlament al Pavelló Miquel Poblet de Montcada i destinació a Sant Cugat, seu del club organitzador. Tanmateix la
Marxa Pelegrí Pi, organitzada pel Plana Lladó de Mollet, també farà homenatge a Miquel Poblet davant el pavelló que
duu el seu nom. A la Montserratina es lliuraria una insígnia commemorativa de Miquel Poblet. S’està gestant una
exposició al Museu Olímpic i de l’Esport, a Montjuïc-Barcelona de records esportius de Miquel Poblet; donat que ara
aquest material està inventariat i embalat en caixes, la FCC s’ha ofert per a la seva catalogació. Amb el Secretari
General de l’Esport, comptant amb el seu patrocini, es vol fer un reportatge de la vida esportiva de Miquel Poblet,
recopilant material del Nodo, RAI, premsa de l’època i demés. A nivell d’Ajuntament de Barcelona hi ha el projecte de
confecció d’una línia d’arribada ciclista a l’Avda. Rius i Taulet de Montjuïc, amb la corresponent placa commemorativa,
en record als esprints que va guanyar el gran campió. “Volta” Ciclista a Catalunya Associació Esportiva, organitzadora
de la Volta a Catalunya, prendrà una iniciativa, a la propera edició de l’esdeveniment, per commemorar el seu record.
Per les moltes incidències amb l’Ajuntament de Montcada s’ha fet la reunió amb la regidoria, tècnica i gabinet de
comunicació, per posicionar la FCC com entitat jurídica de referència. Hem d’agrair la iniciativa i esforços de la Comissió
“Amics del ciclisme del CC Sprint”, encapçalada pel Sr. Josep Sahun, on també hi són dos expresidents de la FCC entre
d’altres destacats membres del ciclisme de l’època, que es mouen davant les entitats oficials per aconseguir una
implicació real i uns actes d’homenatge a Miquel Poblet amb el màxim lluïment. Es fa un llarg debat sobre la iniciativa
de l’esmentada Comissió de posar el nom de Velòdrom Miquel Poblet a l’actual Velòdrom Municipal d’Horta. Hi ha
arguments molt diversos, sense arribar a una majoria, més aviat es manifesta igualtat de posicionaments. Es deixa en
mans de l’Ajuntament que n’és el propietari, la FCC només actua com a gestor, que prengui la decisió corresponent.
6.- Calendari 2014 RFEC i UCI: El President comunica el termini per presentar activitats a incloure’s en aquests
calendaris que donen més relleu a les proves i faciliten punts als esportistes. Ja hi ha algunes marxes que presentaran
la documentació per ser proves UCI. Els clubs organitzadors de BTT-DH es queixen de l’elevat cost dels cànons i
arbitratge. L’empresa organitzadora de les proves de Copa Catalana Internacional de BTT-DH, Ocisport Serveis
Esportius S.L., acaba enguany el contracte; s’acorda per unanimitat la renovació per dos anys, amb el compromís
d’organització d’un mínim de 6 proves en territori català.
7.- Informe del Campionats de Catalunya celebrats fins ara: Es fa un repàs de tots els campionats realitzats, carretera
CRI a Mont-roig del Camp, carretera infantils a Sant Joan Despí, BTT-DH a Vielha, carretera Màsters 30 a Freginals,
carretera cadets, júniors i totes les fèmines a Sant Quirze de Besora, carretera elits i sots-23 a La Canonja, BTT-RAID a
Lliçà d’Amunt, BTT-RAID infantil a La Roca del Vallès i trial a Sant Antoni de Vilamajor. Només és just manifestar algun
contratemps d’organització amb el de carretera fèmines. Queden pendents el de carretera veterans a Torelló, BMX a
Mataró i els de pista al Velòdrom de Barcelona al setembre.
8.- Subvencions 2013: Donades les retallades en la subvenció del CCE, s’acorda per unanimitat treure les subvencions
que es concedien per nombre de llicències de club, organització de proves puntuables en circuits catalans i assistència
de clubs a les assemblees. Es mantenen les de classificacions de carretera i BTT, rànquings, opens i copa catalana, com
també les de carretera per equips inscrits a la FCC.
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9.- Actualització de Comissions: Amb motiu de la baixa del coordinador de la comissió 15-29, es replanteja unificar en
una sola comissió de carretera les actuals diversificades per edats. Cada vegada és més difícil trobar voluntaris valuosos
per tirar endavant les comissions. A partir de setembre, en la propera junta, es faran les propostes i s’actualitzaran.
10.- Novetats econòmiques: Es comunica que s’ha rebut la subvenció del CCE corresponent a la part pendent del 2011,
50.191,33€ i la part principal que quedava del 2012, 147.940€, queden només del 2012 la quantitat de 24.000€.
El procés de pagament de la subvenció del 2013, 236.000€ té indicis de retardar-se fins el 2014. Actualment hi ha un
deute fins a 31 de desembre de 2013 comptabilitzat de 673.000€ i un total de romanents de 732.000€, aquest
superàvit de 58.000€ s’eixugarà, amb escreix, quan es comptabilitzin les sortides fetes fins ara i pendents de realitzar.
S’ha programat una despesa de 100.000€ mensuals fins acabar l’any. Els pagarés del Banc de Santander ja han vençut i
es negociarà per treure’n un interès fins al març del 2014 i ajustar al màxim les comissions amb La Caixa. No hi ha
previsió de disposar del crèdit de 125.000€ per no haver de fer el pagament d’interessos. És preocupant els 41.879,79€
de deutes dels llogater del Velòdrom i demés petits lloguers de locals del mateix.
11.- Inspeccions de la Seguretat Social a clubs i federacions: Després del ressò mediàtic s’estan fent reunions
promogudes per l’UFEC i el CCE. Segons la informació recollida afecta a percepcions econòmiques de part d’àrbitres,
monitors o tècnics, esportistes i voluntaris. Àrbitres: No és una relació laboral, és administrativa. No requereix afiliació
a la Seguretat Social. Com es considera que no sobrepassaran els 9.000€/any, se’ls farà la retenció mínima del 2% i la
declaració imprès model 190. Monitors i tècnics: És una relació laboral, requereix afiliació a la Seguretat Social. No es
contempla quantitat mínima exempta. Esportistes: Les compensacions per dedicació (no és el cas del ciclisme) i premis
estan subjectes a la retenció del 21%. Voluntaris: Si reben una quantitat fixa mensual han d’estar donats d’alta a la
Seguretat Social, no hi ha mínim exempt. Tenen dret a la compensació justificada per desplaçaments i dietes. Membres
Juntes Directives: No hi ha retribucions, si perceben compensacions se’ls aplicarà la retenció del 42%. Conflictivitat dels
declarants: Si un perceptor de retribucions econòmiques té més d’un pagador té obligatorietat de declarar a hisenda a
partir dels 11.200€. (Un sol pagador són 22.000€). Els pensionistes i aturats se’ls hi redueix la prestació mensual
pública. Els menors si declaren fan perdre als pares la desgravació corresponent. Alternatives: A part de la
regularització voluntària sense sanció ni retroactivitat de 4 anys, justificació de qualsevol percepció econòmica
mitjançant desplaçaments (0.19€/km) i dietes (fins a 26€ diaris), on ha de constar la data, lloc de desplaçament, motiu i
missió, cal adjuntar tiquets de pàrquings, peatges, rebuts de menús, bitllets de transport públic, etc... En cap cas no es
permet la percepció de diners de lliure disposició. Hi ha una moratòria fins a 30 de setembre, potser prorrogable a 31
de desembre. A la secretaria General de l’esport s’ha obert un registre de federacions i clubs que hagin regularitzat la
seva situació, s’ha promès que es lliuraran de les revisions dels 4 últims anys. S’ha d’aconseguir una normativa
específica per a l’esport a nivell estatal, qui té les competències, amb un mínim de percepció exempt de cotització en
proporcionalitat al sou mínim interprofessional (fixat en 21,51 euros/dia o 645,30 euros/mes). Es prepara una proposta
de llei, amb el suport i coneixement de tots els representants dels partits polítics, perquè s’aprovi un canvi legal, que
contempli un mínim exempt de percepció de rendiments del treball de part d’entitats sense ànim de lucre.
12.- Convocatòria propera Junta Directiva: Es proposa el 25 de setembre, dimecres, com a data inicialment prevista per
a la propera junta.
13.- Torn obert de paraules: El secretari participa als assistents de les dues baixes, per motius personals, comunicades
per correu, la de F. Xavier Lara Escalante i la de Francesc León Mañé, quedant amb 16 membres la composició de la
junta actual. La junta manifesta el seu agraïment, a ambdós companys, per la seva dedicació i gestió a favor de la FCC.
I essent tres quarts d’onze s’aixeca la sessió d’avui, disset de juliol de 2013 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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