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ASSISTENTS 
1.- Joaquim Vilaplana Boloix              
2.- Francesc Moradell Pont 
3.- David Gran Serrano 
4.- Jordi Puche Medina   
5.- Raül Querol Prades 
6.- Jaume Masferrer Coma  
  

  
7.- Jordi  Jorba Canales 
8.- Rubén Carro Cepeda 
9.- Josep Garcia Arroyo 
10.- Josep Roca Piñol 
11.- David Prats Segarra 
12.- Josep Mauri Pey 
13.- Albert Pol Camps 

 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
1.- Josep Bochaca Tohà 
2.- Carles Ferrer Juanola 
3.- José C. Blázquez Sánchez 
 
  

 
A un quart i cinc de set de la tarda, a la seu social de la FCC, presidit pel seu Vicepresident, Sr. Joaquim Vilaplana, es 
reuneix la Junta Directiva per tractar els següents punts de l’ordre del dia: 
1.- Accions i aclariments derivats dels assumptes tractats en la Junta Directiva anterior: Del punt 12è, es comenta l’èxit 

d’assistència a l’acte de cloenda. Es demana millorar la temporalitat de l’acte, es va córrer massa, els guardonats han 

de romandre més estona al seu homenatge particular. La massificació d’assistència va comportar manca de silenci a la 

part posterior de la sala. 

2. Informe dels contactes mantinguts per Presidència i demés membres de la Junta: Trobada amb el responsable de 

Solobici per establir un conveni de col·laboració. Reunió a la seu de la FCC amb els representants dels Centres BTT, 

amb uns dotze assistents, per tractar de la redacció d’una nova normativa, establir els criteris d’implantació territorial i 

confeccionar el pla d’actuació. Visita a l’Ajuntament de Montcada i Reixac amb la finalitat de concretar el compromís 

de la cessió del material esportiu de Miquel Poblet, per a l’exposició prevista del Museu Olímpic. Rebuda als màxims 

responsables de la Federació de Cecs per fer el seguiment de l’activitat traspassada. Visita a la Federació de 

discapacitats físics per concretar la contractació del tècnic de part de la FCC, que començarà al gener proper amb un 

contracte fix discontinu de 9 mesos. Anada a TV3 per tractar amb el cap d’esports sobre la col·laboració en el 

documental de la vida esportiva de Miquel Poblet. Reunió amb l’Ajuntament de Tarragona, CCE  i CC Campo Claro  per 

sondejar les possibilitats econòmiques de crear un equip elit continental de carretera, on no es va arribar a cap acord 

per manca de recursos. Visita al sots director del Servei Català de Trànsit, Sr. Xavier Almirall, per avançar en les 

mesures per resoldre la problemàtica de l’ús de carreteres, tant en les proves de competició com en les marxes 

cicloturistes; diferenciació entre les marxes cicloturistes (amb neutralitzacions, agrupaments i la possibilitat de trams 

cronometrats) i les cicloesportives (de caire competitiu, amb temps d’arribada). Debat sobre el nou reglament de 

circulació. Rebuda a la Federació d’orientació per establir un conveni de col·laboració per a la participació dels federats 

d’ambdues parts de forma creuada. 

3.- Assegurances accidents i RC 2014: L’assegurança d’accidents s’ha mantingut amb la corredoria d’Unifedesport, la 

companyia és Allianz. L’assegurança de responsabilitat civil es fa amb la Companyia Catalana Occidente, amb la 

corredoria RSM, augmentant cobertura i àmbit d’aplicació, comunitat europea, Andorra i Suïssa. Les dels menors 

segueixen amb la companyia Mapfre, amb la corredoria d’Unifedesport. No hi ha canvi amb l’assegurança d’assistència 

en viatge, a través d’AXA i RSM. Les assegurances de dia es faran igual que la d’accidents i RC. Les temporals de dia a 

preu reduït pertanyen a una pòlissa col·lectiva de la UFEC, a disposició de totes les federacions que ho sol·licitin. 

4.- Adjudicació de les seus dels Campionats de Catalunya 2014: Les diverses demandes i propostes aconsellen ajornar 

l’adjudicació per a la propera junta, s’ha de gestionar amb coordinadors i clubs els detalls definitius. 

5.- Memorial Miquel Poblet: Un cop més es posa sobre la taula el canvi de nom del velòdrom. S’ha demanat l’opinió als 

expresidents i n’hi ha 4 a favor del canvi i 3 de mantenir-lo. Es sotmet a votació i per unanimitat es ratifica l’acord de 

l’acta de 17 de juliol, punt 5, amb l’afegit que la proposta de canvi de nom es vinculi a la remodelació o cobriment del 

velòdrom. 

6.- Pla d’actuació 2014: S’ajorna per a la propera junta directiva. 

7.- Procés de preinscripció i pagaments de les activitats esportives: Per unanimitat s’acorda mantenir les 

preinscripcions prèvies on line, amb un increment quan es facin presencials, facilitant la preparació dels xips. Els preus  
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proposats s’accepten com a correctes, són els d’aquest 2013, només es contempla un augment en la modalitat 

presencial, de 12€ a 15€ en les categories, de carretera, de Sènior, Màster 30 i Veterans. No s’accepta l’obligatorietat 

d’inscriure’s prèviament, amb o  sense pagament, comportant la impossibilitat de participació. Es veu positiu la 

correlació de la numeració de dorsals de totes les categories, en carretera, facilitant la participació conjunta en les 

proves que el calendari estableix. S’ha establert que la categoria Elit i Sots 23 i fèmines utilitzin els xips propietat de la 

FCC, per als cadets i júniors se’n farà una comanda del nou model. 

8.- Informe econòmic: El flux de caixa amb data 5 de desembre dóna un romanent positiu de 474.000€. Es torna a 

justificar la seva excepcionalitat igual com es va fer a l’anterior junta. Hi ha pendent el venciment de pagaments 

corresponents als 2013 que reduiran aquest romanent. S’exposa l’estat de la negociació amb la Caixa amb motiu dels 

ingressos en efectiu operats per finestreta. Només serà possible fer-los els dimarts i dijous mitjançant un codi de barres 

facilitat per la FCC, es sotmetran a una penalització de 6€ per cadascun d’ells, iniciant el funcionament restrictiu a partir 

del 15 de gener. S’exposa la negociació econòmica mantinguda, a la baixa, amb les assegurances, amb la seva millora 

de despesa s’ha pogut mantenir, un any més, el preu de les llicències. Es reparteix el llistat de tots els clubs 

presumptament morosos, segons dades de comptabilitat; s’han llistat per territorials i especificant el concepte 

endeutat. El programa informàtic de confecció de llicències ha bloquejat aquests clubs fins a rebre el justificant 

d’ingrés. La quota anual del 2010, per dificultats d’acreditació de pagament, es dóna per condonada. 

La baixa maternal de l’administrativa Ariadna Calvo, prevista pel febrer proper, ha fet necessària la contractació d’una 

nova persona. S’ha cregut convenient confiar la substitució a l’ exbecari del curs 2012-13 Sr. Jorge Monfor, ell 

desenvolupà les pràctiques col·laborant en la confecció de llicències, els seus coneixements informàtics, el seu 

comportament i dedicació així ho ha fet decidir. El contracte començarà l’u de gener amb una durada de 6 mesos. 

9.- Convocatòria propera Junta: S’acorda el dilluns, 27 de gener com el dia proposat per a la següent junta. 

10.- Torn obert de paraules: Es reparteix el redactat, fet pels nostres serveis jurídics, sobre la problemàtica de 

l’organització d’activitats i/o competicions esportives a Catalunya per societats o empreses mercantils. La introducció 

de marxes no federades, sense atendre el calendari de la FCC, suscita un debat d’actuació immediata. El document 

jurídic, com argument davant del Servei de Trànsit o el Departament de Medi Ambient en BTT, és l’eina de reivindicació 

perquè se’ns tingui en compta i es federin les proves. L’Esport Ciclista Català ens assabenta del reconeixement que 

rebrà a Madrid de part del COE, on rebrà una placa commemorativa al seu centenari fundacional. 

I essent tres quarts de deu  s’aixeca la sessió d’avui, setze de desembre de 2013  i de tot el transcrit, com a Secretari,  
en dono fe i testimoni. 
 

V.P. El Vicepresident         El Secretari 
 
 
 
 
Signat: Joaquim Vilaplana Boloix         Signat: Albert Pol Camps

 


