ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DIRECTIVA DE 29 de juny de 2015
ASSISTENTS
1.- Josep Bochaca Tohà
2.- Joaquim Vilaplana Boloix
3.- Jordi Puche Medina
4.- David Gran Serrano
5.- Raül Querol Prades
6.- Jaume Masferrer Coma

7.- Jordi Jorba Canales
8.- José C. Blázquez Sánchez
9.- Antonio Palacios Asensio
10.- Carles Ferrer Juanola
11.- Josep Roca Piñol
12- Rubén Carro Cepeda

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA
1- Francesc Moradell Pont
2.- Albert Pol Camps
3.- David Prats Segarra

A un quart i cinc 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 punts de l’ordre del dia.
1.- Accions i aclariments derivats dels assumptes tractats en la Junta Directiva anterior: Es dóna per aprovada l’acta de
la Junta Directiva anterior del 23-3-2015. No se’n fa cap comentari per part dels assistents.
2. Informe dels contactes mantinguts per Presidència i demés membres de la Junta: El President assisteix a l’Assemblea
General Ordinària de la UFEC. A destacar els bons resultats econòmics de l’entitat i la convocatòria del Congrés de
l’Esport Català per a l’11 de juliol, en els locals de l’INEF. En el Congrés es farà lliurament del Llibre que defineix la nova
estructura de l’esport a Catalunya. Caldrà tirar endavant diferents comissions i en alguna d’elles hi participarà la FCC. El
President, acompanyat de membres de la Comissió de Seguretat Viària, van assistir a un acte on el SCT va fer
lliurament d’una placa en reconeixement del treball fet per la FCC en benefici de la Seguretat Viària. El President va fer
lliurament de la llicència federativa al membre del Govern de la Generalitat, Francesc Homs, practicant regular del
ciclisme. S’ha firmat un acord de col·laboració amb l’entitat Bici & Go de cara a la Fira que es farà al març del 2016 a
l’Hospitalet de Llobregat.
Ja tenim citació a la Ciutat de la Justícia pel cas Jordi Olives. Hi estan convocats: el President, la Presidenta anterior,
José C. Blázquez i el Delegat de Lleida. S’ha fet la primera reunió per a la preparació del Festival de la Infància. Hi han
assistit el President i el Director del Velòdrom. Ha quedat clar que hi participarem sempre i quan no hi sigui el bike trial.
Diferents membres de la Junta valoren els resultats, des del punt de vista organitzatiu, dels Campionats de Catalunya:
Elits-Sub23 a Tarragona, negatiu la falta de motos, Infantils a Pals, tot bé, Trial a Sant Julià de Vilatorta, tot bé, CRI totes
les categories al Morell, negatiu falta identificació de cotxes, Descens a Espot, tot bé, Ruta a Terrassa, molt a millorar,
Pista a Tortosa, negatiu poca participació, Màster 30 a Santa Bàrbara, tot bé i Màsters 40-50-60 a Cambrils, negatiu
accident d’un agent motoritzat dels mossos.
3.- Assemblea 2015: revisió Acta i Pla d’actuació 2015: Presidència fa un resum del que va estar l’Assemblea Ordinària i
Extraordinària del passat 9 de maig de 2015. Es fa una referència explícita del que va estar la presentació i aprovació
del Pla general d’activació, activitats esportives i els seus objectius pel 2015. Es pretén donar un impuls important al
ciclisme de carretera començant per potenciar les escoles de ciclisme. La FCC organitzarà estades per als infantils i
cadets.
Es previst millorar la qualitat de les curses de carretera i en especial per a corredors en formació entre 15 i 18 anys. Un
altre punt important del Pla fa referència al ciclisme femení amb un seguiment més acurat per tal de presentar un
projecte concret per a la temporada vinent. Un cop estabilitzada l’activitat en el CTERipollès, la FCC vol diversificar la
tecnificació amb un segon centre més a prop de Barcelona.
Es planteja la necessitat de potenciar la comunicació i màrqueting. En aquest sentit tots els membres de la Junta estan
d’acord en destinar més recursos per tal de participar activament en mitjans de comunicació i en transmetre noticies
de forma immediata via twiter o facebook.
Es decideix presentar un calendari de reunions en les diferents Delegacions Territorials, entre els mesos de setembre i
octubre, amb la finalitat d’informar als Clubs sobre les obligacions fiscals. Aquestes reunions seran dirigides per
l’assessor econòmic i fiscal de la FCC.
4.- Informe gestió econòmica: El Tresorer de la FCC informa de la situació econòmica fins a maig de 2015, comentant la
taula pressupost amb els diferents conceptes tenint en compte el “realitzat acumulat”, el “total pressupostat” i el
“pendent pressupostat”. El resum és que la situació està controlada. Un punt important en quan a ingressos és que
s’ha cobrat la totalitat de la subvenció del Consell Català de l’Esport.
Ha quedat pendent d’aclarir el realitzat de 14.267,04€ en el concepte Trial-Camp. Cat.+Copa Catalana quan el
pressupostat era de 3.000€.
Es proposa negociar el més aviat possible amb les companyias d’assegurances de cara al 2016, tenint en compte els
problemes degut a l’excés d’accidentalitat amb Fiatc.
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5.- Situació obres del Velòdrom-circuit BMX: En l’exercici 2015, l’Ajuntament de Barcelona ha fet una inversió de
1.242.000€ en les instal·lacions del Velòdrom, restant pendent una inversió de 700.000€ més. En el circuit BMX s’hi han
detectat anomalies que caldrà resoldre i aquestes aniran a càrrec de la FCC. El cost previst és de 2.000€.
Està pendent la programació i protocol per a la inauguració de les instal·lacions del BMX, prevista per al dissabte 26 de
setembre.
6.- Projecte canvi oficina FCC i arrenjament pis Fontanella: L ’arquitecta Gemma Biosca del despatx Millet Associats va
ser la responsable de tirar endavant el Projecte per la remodelació i canvi d’ubicació de les oficines de la FCC, dins les
instal·lacions del velòdrom. A dia d’avui el Projecte ja està tancat i estem pendents d’una entrevista amb la nova gerent
de l’IBE. El Sr. Antoni Palacios, com a arquitecte i membre de la Junta, ha gestionat la petició de pressupostos per a
l’execució de les obres. S’han presentat 3 pressupostos: Sogesa: 95.000€, Manel-71: 100.962€ i Nova Llar: 89.500€. El
cost de referència era de 90.000€. Després d’escoltar les referències de les empreses comentades per Antoni Palacios,
s’aprova per majoria adjudicar les obres a Nova Llar.
Respecte al pis de Fontanella, el despatx d’Antoni Palacios ha sigut l’encarregat de presentar el projecte de
remodelació per aconseguir passar el pis a lloguer amb un mínim de condicions. El projecte ja està acabat i entrat a
l’Ajuntament. Es previst que durant el mes de setembre es doni llicència d’obres i ara cal presentar ofertes de almenys
2 professionals per poder iniciar les obres durant el mes d’octubre. En la propera Junta Directiva, prevista per
setembre, caldrà aprovar el millor pressupost.
7.- Estructura Federativa: aprovació de processos i quadres de tasques: El President explica els 3 blocs de processos:
estratègics, operatius i de suport. Als assistents se’ls hi ha repartit una taula resum on queden definits els responsables
d’àrees i els executors de cada activitat. La proposta és ben valorada i aprovada per unanimitat. També queda, aprovat
per unanimitat, que en la reincorporació d’Ariadna Calvo en mitja jornada la persona que ha fet la suplència se li renovi
el contracte, amb el temps i activitat que es consideri oportú.
8.- Preparació temporada 2016-Calendari UCI i actes 120 anys fundació Comitè UVE-FCC: La UCI tanca temporada el
juliol del 2016. Respecte a responsabilitats de diferents modalitats de cara al 2016, la proposta es la següent: Ivan
Oulego en el descens i Carlos Portillo en el Btt.
El President recorda que la FCC fou creada l’any 1.953 però anteriorment hi havia la UVE, organisme anterior a la FCC
que fou creat l’any 1.896. La proposta de fer una celebració pels 120 anys de la UVE es acceptada per unanimitat, així
com preparar un llibret que faci un recull històric des de l’any 1.896.
Es presenta la proposta de fer un canvi de logo de la FCC i queda per decidir en properes reunions de Junta.
9.- Convocatòria propera junta: Es proposa la data del dimecres 30 de setembre a les 18h
10.-Torn obert de paraules: S’inicia un debat al voltant de celebrar o no l’Acte de Cloenda 2015. Es tractarà en la
propera reunió de Junta.
I essent tres quarts de deu s’aixeca la sessió d’avui, vint-i-nou de juny de 2015 i de tot el transcrit, com a Secretari en
funcions, en dono fe i testimoni.

V.P. El President

El Secretari en funcions

Signat: Josep Bochaca Tohà

Signat: Joaquim Vilaplana Boloix
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