ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DIRECTIVA DE 28 de Setembre de 2017
ASSISTENTS
1.- Sr. Josep Bochaca Tohà
2.- Sr. Joaquim Vilaplana Boloix
3.- Sr. David Gran Serrano
4.- Sr. Jordi Puche Medina
5.- Sr. Carles Ferrer Juanola
6.- Sr. Rubén Carro Cepeda

7.- Sr. David Prats Segarra
8.- Sr. Josep Roca Piñol
9.- Sr. Antoni Palacios Asensio
10.- Sr. José Carlos Blázquez Sanchez
11.- Sr. Xavier Costa Llonch
12.- Sr. Sr. Josep Mauri Pey

13.- Sr. Albert Pol Camps

EXCUSEN ASSISTÈNCIA
14.- Sr. Francesc Moradell Pont
15.- Sr. Raül Querol Prades
16.- Sr. Jaume Masferrer Coma
17 .- Sr. Jordi Jorba Canales

A dos quarts de set de la tarda, a la Sala d’Actes Narcís Masferrer, a la seu social de la FCC, a Barcelona, presidit pel
seu president, Sr. 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: S’aprova per unanimitat l’Acta
de la Junta anterior sense esmenes.
2. Informes FCC: Contactes mantinguts per Presidència i demés membres de la Junta. David Prats de la Comissió de
Cicloturisme informa de la reunió, convocada per la Diputació de Barcelona, per tractar de les Vies Blaves, que
afecten les lleres dels rius i es proposa l’adequació del Llobregat fins a Castellar de N’Hug, amb bifurcacions cap el
Cardener i l’Anoia, els diferents punts de vista des d’ecologistes a ciclistes, són un punt de partida per a un futur
projecte. La més consolidada és la del Besòs – Congost. El Francolí és un altre punt d’estudi. El President exposa la
reunió mantinguda amb l’Ajuntament de Barcelona per tractar la gestió del Velòdrom. L’absència del Sr. Manel
Herrando ha obert un problema de continuïtat. La Federació està obligada a atendre l’acollida i informació dels
usuaris a la instal·lació, vetllar per la comptabilitat i dirigir la dependència. La finalització de la pròrroga del contracte
a 31 de juliol de 2018, és un obstacle afegit. La incertesa d’un concurs públic deixa la porta oberta a un canvi de mans
en la gestió del Velòdrom. Les dades econòmiques presentades a l’Ajuntament de la liquidació del segon trimestre no
s’ajusten a la realitat i la seva interpretació ha ocasionat una pèrdua considerable de la subvenció acordada. La
setmana passada ha mantingut una reunió amb el responsable d’instal·lacions municipals exposant el fet del
tancament de la legislatura de la Junta, que una persona de substitució no dóna garanties de continuïtat. La FCC es
compromet a gestionar, interinament, per un grup col·legiat de personal fins al relleu definitiu. L’Ajuntament
subvenciona la FCC pels conceptes de personal, neteja, manteniment, telèfons i combustible (abans Gasoli i ara Gas
Natural), l’Ajuntament es fa càrrec de l’aigua i la forta factura de llum degut a les deteriorades torres d’il·luminació.
Cada trimestre es presenta el resum d’ingressos que crea el Velòdrom (activitats esportives o d’altres, inscripcions a
activitats i lloguers) i les despeses de manteniment, neteja, combustible i personal, el dèficit és la quantitat que dóna
dret a la subvenció acordada. L’empresa llogatera del Velòdrom segueix sense complir amb les seves obligacions
econòmiques vers la FCC i arrossega un parell de mesos de lloguer i un dipòsit que no ha fet efectiu. El President i
l’assessor econòmic de la Federació intentaran replantejar el dèficit del pactat en els dos primers trimestres. Un
problema afegit és la baixa per malaltia, des de fa tres mesos, de la persona que feia el suport de manteniment i caps
de setmana, amb expectatives de no immediata reincorporació; s’està gestionant que l’actual empresa de
manteniment implementi el contracte i posi a una persona a divuit hores setmanals. La FCC atén l’escola de Trial, la
pista de BMX i la Pista amb personal tècnic a compte pròpia. La instal·lació del Velòdrom ha rebut millores en els
últims anys de gran quantitat econòmica, ara s’han de reformar les impermeabilitzacions de les cobertes perifèriques
a l’espai d’espectadors amb una gran despesa. El President va oferir aprofitar el moment per cobrir-ho i cercar una
altra Federació per utilitzat l’espai central de l’anella de la pista. La il·luminació del Velòdrom, amb les altes torres i un
excés de consum, ja té un projecte de substitució. Les xarxes protectores de l’espai central del Velòdrom estan molt
deteriorades i s’han de substituir. Es farà un llistat amb les actuacions urgents al Velòdrom i es lliurarà a l’Ajuntament.
Seguiment llicències esportives, Carnet ciclista i Targeta bici. Es projecta el quadre de llicències actualitzat. Es
comenta la pèrdua del 20 i 25% de llicències de cicloturisme, RFEC o d’activitat física. Dels Carnet Ciclista (762) fets
amb la RFEC un 60% són procedents de llicències del 2016. De la targeta bici (634) un 30% són de llicències del 2016.
Seguiment comunicats d’accident – incidents RC. Tenint en compte la pèrdua de llicències el percentatge de RC és
paral·lel al de l’any passat. D’accidents no es tenen les dades facilitades per la Companyia. Per al 2018 hi ha 4
companyies interessades però cap proposta en ferm. El preu de les llicències de dia serà fonamental per poder exigir
que a totes les activitats federades es facin les llicències temporals a través de la nostra pòlissa, per poder complir
amb les cobertures legals vigents. Estat econòmic. El Tresorer ha deixat un estudi de la liquidés en caixa a 19 de
setembre i les previsions de pagaments d’administració i estructura, serveis externs i activitat esportiva. Exceptuant
el compte
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de cicloturisme, si es té en compte el romanent de les Delegacions hi ha un dèficit de 15.000€, afegint subvencions i
premis, pot pujar a 40.000€. Hi ha pendent de cobrar i no comptabilitzat els lloguers de Winterlow de setembre a
desembre, 20% pendent del Consell Català de l’Esport i subvencions pendents de l’Ajuntament. Es podrà afinar més a
la propera Junta. Curs Tècnics I – II i Curs Mecànica. El curs de Mecànica s’ha hagut de suspendre per no haver arribat
al mínim d’alumnes que cobrissin les despeses del curs. S’està realitzant el curs de Tècnics de nivell 1, amb 22
alumnes, els divendres i dissabtes en aquesta sala, Narcís Masferrer. Està previst començar al novembre, fins al març
del 2018, de manera totalment innovadora, el curs de Tècnics de nivell 2; és un curs car i s’espera una bona acollida
en demandes per la seva sortida laboral. Llibre 120 anys de Federació. Sr. Bernat López, fundador de l’editorial
Cultura Ciclista i col·laborador del Llibre Història de la FCC en el període que va fins a la guerra civil, 1.900 – 1.937 ha
hagut de recórrer a les hemeroteques per recopilar informació perduda. La FCC té els seus orígens en el Comitè
Regional núm. 6 de la “Unión Velocipédica Española”. El Sr. Ivan Vega, responsable de Premsa de la FCC, s’ha
encarregat del redactat dels períodes següents, 1.939 – 1.953 on s’estableix el nom de Federació i al 1.969 s’elegeix
democràticament el president per primera vegada; del 1.969 al 1.991 on s’adquireix el pis de Fontanella, patrimoni de
la FCC i es tanca del 1.991 al 2.016. Pràcticament s’ha finalitzat el procés de redacció, disseny, correcció i maquetació.
Queda l’estadística dels Campions del Món, Olímpics i participants al Tour, així com la revisió de les Actes i selecció de
fotografies. S’ha pagat la redacció, la correcció i la maquetació per poder-ho presentar a la sol·licitud de subvenció del
Consell Català de l’Esport sobre impacte esportiu i història. Quedarà pendent la impressió, en funció del nombre
d’exemplars, com a mínim un per a cada Entitat afiliada. A mitjans de l’any proper es pot acabar i la nova Junta ho
haurà de realitzar. Assemblea RFEC. La primera Assemblea Ordinària des de l’elecció del President actual es celebrarà
el proper dissabte. Hi poden assistir els 8 membres de la FCC, Presidència, Clubs, Esportistes i Àrbitres. Es projecta
l’ordre del dia, es destaca el de les taxes federatives - obligacions financeres com a més interesant per a la
simplificació del redactat actual. El President de la RFEC ha estat escollit, recentment, com a membre del Comitè
Directiu de la UCI. Degut a la modificació prevista en la web de la RFEC, s’ha optat per fer-hi assistir a la Cris per poder
observar i adaptar a la nostra allò que més ens convingui d’enllaç entre dues webs. Com a novetat la RFEC vol posar
en marxa un carnet a 20€ on només hi haurà cobertura de RC. Modificació procediments de gestió inscripcions
Ciclocròs i gestió pagaments taxes federatives. Actualment les inscripcions de cap de setmana es tanquen els dijous
a les 24 hores. Es proposa que el divendres a partir de les 0 hores es torni a obrir fins a les 14 hores del divendres
incrementant el preu de la inscripció. Així es vol evitar les constants demandes d’inscripció el divendres, mitjançant
correus o telefonades. Les proves d’entre setmana respectaran els terminis proporcionals de tancament. S’aprova per
unanimitat i s’autoritza a fer-ho extensiu a la resta de disciplines i especialitats que fan les inscripcions per línia
oberta. Es va crear una aplicació de llicències on els federats se’l podran baixar i tindrà validesa per inscriure’s en
proves de Catalunya, estarà actiu a partir de l’u d’octubre. Es proposa fer una prova pilot en les curses de Ciclocròs i
tenir una única taxa federativa que inclogui RC, taxes SC Trànsit, aprovació reglaments, inscripció a calendari, control
de cursa i arbitratge. El Club faria el pagament per línia oberta, generant l’albarà corresponent i es podrà baixar els
documents aprovats a través del programa Play Off. Quinze dies abans de la prova el Club farà el pagament i s’obriran
les inscripcions. Hi haurà un compte únic i es compensarà a les Territorials en la part convinguda.
3.- Seguiment Activitat Esportiva: Campionats de Catalunya. Queden pendents de celebració el de l’especialitat de
Descens previst a Vall Nord /Andorra), el d’Enduro a Pineda de Mar i el de Ciclocròs, seu a decidir. Dels dos candidats,
a les poblacions de La Garriga i Sta. Coloma de Farners, es valora la continuïtat de La Garriga i l’homenatge al
farnesenc Jofre Cullell, campió d’Espanya de BTT en júniors, sots campió d’Espanya de Ciclocròs i un llarg palmarès
internacional a la seva localitat. La prova de Sta. Coloma tanca el calendari i s’afegirà en el protocol de premis els de
Copa Catalana i Campionat de Catalunya. La Garriga es troba en que al 2016 es va celebrar a la territorial de
Barcelona. S’aprova per unanimitat adjudicar-lo a Sta. Coloma de Farners.
Seleccions Catalanes. Queden pendents les representacions als Campionats d’Espanya de Pista (Palma), Enduro
(Madrid), BMX (Móstoles) i els de Ciclocròs amb Copa d’Espanya al gener. En el de BMX, per primera vegada, hi ha
hagut una renúncia, per carta del pare d’un menor, degut a la situació actual política i ideologia paterna, la FCC no
obliga a formar part de la selecció, ho lamenta; hi podrà participar amb el seu Club. Centres de Tecnificació. Al CTER,
fons en Carretera/Pista i BTT, per poder donar correcta cobertura tècnica a l’alumnat de la disciplina de BTT, un cop a
la setmana, coincidint amb la sessió de Pista, es proposa la col·laboració d’un tècnic (Sr. Joan Llordella) durant dues
hores setmanals. Tanmateix aquest tècnic dissenyaria un circuit de BTT a Sant Joan de Les Abadesses. S’aprova per
unanimitat. Al Trial el nombre d’alumnes requereix d’un ajudant per atendre les zones de dificultat. S’aprova per
unanimitat. Ambdós tècnics seran compensats econòmicament, un amb acord de voluntariat i l’altra a través del
2

ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DIRECTIVA DE 28 de Setembre de 2017
tècnic titular actual. El CTER celebra el seu 10è aniversari, es farà un acte de celebració en una data per acordar amb
la projecció d’un vídeo i un trofeu per als exalumnes i tècnics del Centre. El Centre Blume-Velòdrom, velocitat-Pista,
seguirà com el curs passat, amb tres alumnes que segueixen i la incorporació de 4 de nous. Els desplaçaments es fan a
càrrec de la FCC, amb el vehicle propi de la Federació. El nou Centre de BMX, a Vila-sana (Lleida) es posa en marxa i
s’incorporarà al Pla anual 2017-18 que comença aquest octubre. El tècnic ha estat habilitat per la FCC per poder
exercir. El transport anirà a càrrec, com el del CTER, meitat FCC i l’altra l’Ajuntament. Calendari Cicloturisme. El
coordinador de cicloturisme recorda la proposta de reivindicar el punt conflictiu de la carretera de Fomento C245, el
Pont de Cornellà-St. Boi de Llobregat, sortint de Cornellà i passant pel, on s’ha fet un afegit posterior de 3m d’ampla
on hi han de passar els ciclistes en els dos sentits de la circulació i els vianants. Ja s’han realitzat totes les gestions
amb Ajuntaments de pas, Servei Català de Trànsit i Autopistes (Avertis). Ara s’està pendent de la resposta de la
Regidoria de Mobilitat de Cornellà, ja que l’espai de la sortida prevista coincideix amb una altra prova esportiva
programada. En quant a les inscripcions està proposat fer-ho com l’any passat, gratuït per als llicenciats i llicència de
dia per a la resta. La Diada Montserratina segueix, sense contratemps, amb el seu procés organitzatiu; queda el
protocol·lari acte de reunió amb el responsable de seguretat del Monestir. Calendaris 2018. El calendari de
Cicloturisme ja està publicat. El de carretera s’està confeccionant amb més lentitud, les demandes de curses no es fan
com marca el termini. El coordinador de BTT exposa que ja té tancat el de Copa Catalana i a l’Open de Barcelona té
més demanda que dates disponibles, l’Open de Girona no s’ha establert per manca d’informació. Hi ha proliferació de
demanda de Maratons. S’ha d’establir un calendari de Copa Catalunya més limitat per facilitar la participació. Els
Campionats de Catalunya s’aprovaran en la propera Junta, recomanant que es respecti l’adjudicació per la nova Junta
entrant.
4.- Acta de cloenda temporada 2017: El President proposa no organitzar l’Acte de Cloenda perquè la data possible,
l’onze de novembre, cau dins el procés electoral, amb tota l’àmplia gestió administrativa que comporta. Reconeix que
les Entitats que celebren els seus aniversaris de fundació, els organitzadors de les curses històriques, els guanyadors
dels Rànquings, Copes Catalanes i Escoles de Ciclisme han de tenir el seu reconeixement; encara que aquest es pot fer
en un altre moment. Els assistents intervenen exposant pros i contres. Es troben alternatives per lliurar els guardons,
com els sopars de Club, proves del 2018 o aprofitant l’assistència a l’Assemblea. Es passa a votació i el resultat és 6
no fer-lo, 1 sí i 6 abstencions. S’acorda lliurar els guardons de Clubs, Equips i Escoles guanyadors a l’Assemblea i els
reconeixements individuals a la primera cursa de la propera temporada.
5.- Convocatòria Assemblea Extraordinària 28 octubre: El President projecta un per un tots els documents. Al
document de Convocatòria (annex 1) comenta que demà serà publicat, com és preceptiu per respectar el termini
fixat. S’aprova per unanimitat. Al document del Reglament Electoral (annex 2) en fa la lectura i puntualitza que a
l’Article 2 ja s’ha incorporat la modificació dels Estatuts, Article 48, aprovada en la darrera Assemblea Extraordinària;
a l’Article 2 no podran ser membres de la Junta Electoral els que es presentin a les candidatures; a l’Article 4
l’antiguitat la fixa la data de l’Assemblea de convocatòria d’Eleccions (28 d’octubre); a l’Article 5 es comunica que el
document de suport a candidatures o aval es podrà descarregar de la web, demà, si s’aprova avui (annex 4), a les
candidatures no s’ha d’especificar els càrrecs de Tresorer, Secretari ni Vocals, només l’encapçala el President; a
l’Article 6 els Estatuts de la FCC no contemplen la Comissió Gestora en període electoral, s’ha redactat per omplir
aquest buit, només es constituiria si només quedessin 8 membres o un nombre menor, qui hauria de nomenar la
Comissió Gestora seria l’Assemblea, com ja s’haurà celebrat, l’aprovació del punt 6 donarà legalitat a la constitució de
la Gestora; a l’Article 7 posa de relleu que molts Clubs no tenen designat la figura de Vicepresident i que està en
estudi d’habilitar els Secretaris per fomentar la participació, la FCC posarà un administratiu de suport a cada col·legi
electoral. S’aprova per unanimitat. Al document de Calendari Electoral (annex 3) només s’afegeix que els Delegats
Territorials, que no hagin dimitit, romandran al Col·legi Electoral de la seva seu, fent suport a la taula. S’aprova per
unanimitat. El llistat del Cens registra els Clubs amb menys antiguitat d’un any, es notificarà als Clubs que no estan al
corrent de pagament de quotes de club, llicències temporals, arbitratges o taxes federatives d’activitat esportiva per
posar-se al corrent de pagament abans del 28 d’octubre. Al document de suport a candidatures (aval) es vàlid tant
per a aspirants a President com a Delegats territorials, es podrà fer arribar als candidats per via telemàtica adjuntant
fotocòpia d’un dels documents oficials d’identitat. S’aprova per unanimitat.
6.- Convocatòria propera Junta: Es preveu per al divendres 27 d’octubre, a les 18 hores, vigília de l’Assemblea
Extraordinària.
7.- Torn obert de paraules: El Delegat Territorial de Tarragona comunica que la PC Joves Ciclistes d’Amposta s’ofereix
per organitzar el Campionat de Catalunya de Màster 30. El President afegeix que a 28 d’octubre, quan es convoquen
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les eleccions, finalitzaran tots els Acords de Voluntariat de caire esportiu; la nova Junta podrà decidir en cada cas la
continuïtat o no del col·laborador.
I essent un quart d’onze s’aixeca la sessió d’avui, vint-i-vuit de setembre de 2017 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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FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME
CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

De conformitat amb el que disposa l’Article 20 dels Estatuts de la FCC, i per acord de la Junta
Directiva, es convoca ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA de la Federació Catalana de
Ciclisme, a celebrar el proper dia 28 d’octubre de 2017, dissabte, a les 10,30 en primera
convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la Sala “Narcís Masferrer”, entrada
16 del Velòdrom d’Horta – Miquel Poblet , Passeig Vall d’Hebron, 08035 , Barcelona. .

ORDRE DEL DIA :
1.- Presentació del President. Recompte dels membres assembleistes presents *. Elecció de
dos interventors per aprovar, per delegació, l’Acta juntament amb el President i Secretari,
Art. 25 dels Estatuts de la FCC.
2.- Presentació i aprovació, si s’escau, de la Convocatòria d’Eleccions a President i membres
de la Junta Directiva, a celebrar el dissabte 2 de desembre de 2017.
3.- Presentació i aprovació, si escau, de la Convocatòria d’Eleccions a Delegats Territorials, a
celebrar el dissabte 2 de desembre de 2017.
4.- Presentació i aprovació, si s’escau, del procediment de les eleccions, de les seus
electorals, del Reglament electoral i del Calendari electoral.
5.- Elecció de membres de la Junta Electoral
* La representació de les entitats esportives recau en el president, o en el cas
d’impossibilitat manifesta per exercir la representació, en la persona que ocupi la
vicepresidència.

Josep Bochaca Tohà
(President)
Barcelona, 28 de setembre de 2017

REGLAMENT ELECTORAL

ELECCIONS FCC

2017

Art.1.- Legislació aplicable
1. Text únic de la Llei de l’esport. Decret legislatiu 1/2000 de 31 juliol
2. Decret 58/2010 de 4 de maig, pel qual es regulen les federacions esportives catalanes i
Decret 55/2012 de 29 de maig, pel qual es modifica parcialment el Decret 58/2010.
3. Estatuts de la Federació Catalana de Ciclisme, aprovats i inscrits amb les
modificacions posteriors al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de
Catalunya
Art.2.- Elecció dels càrrecs del president, delegats territorials i membres de la junta
directiva
El president, els membres de la junta directiva i els delegats territorials son elegits, per un
període de 4 anys, per l’assemblea general mitjançant sufragi lliure, directe, presencial, igual i
secret entre tots els membres de l’assemblea, per majoria de vots. Es considera candidatura
guanyadora la que obtingui com a mínim la majoria simple.
Per poder ser candidat a membre de la junta directiva cal complir, com
a mínim, les condicions següents:
a) Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya.
b) Ser major d'edat.
c) Estar en ple ús dels drets civils.
d) No estar en situació d’inhabilitació per sanció ferma.
Tot el procés electoral es desenvoluparà d’acord amb el CALENDARI ELECTORAL que
figura com ANNEX 1 del present Reglament.
El procés electoral serà controlat per la Junta electoral, d’acord amb l’establert en el present
Reglament.
D’acord amb els Estatuts de la Federació, la junta directiva podrà estar formada per un màxim
de 18 membres.
Les eleccions, de president i membres de la junta, es duen a terme mitjançant candidatures
tancades en un nombre mínim de 9 membres.
Els 4 delegats territorials elegits en el mateix procés electoral s’incorporaran posteriorment
com a vicepresidents dins de la junta guanyadora.
Art.3.- Junta electoral
La junta electoral estarà integrada per 3 membres titulars i 3 membres suplents que seran
nomenats per sorteig entre els membres presents de l’assemblea general. Els components de la
junta electoral han de prendre possessió del càrrec en el termini que fixi l’Assemblea i a l’acte
de constitució han d’escollir el president. Haurà d’actuar com a secretari de la junta electoral,
amb veu però sense vot, el que ho sigui de la federació, i ha d’estendre acta de totes les
reunions i acords que prengui la junta electoral, amb el vistiplau del president. La junta
electoral que es constitueix d’aquesta manera ha de mantenir el seu mandat i les funcions fins
a la finalització del procés electoral.
La junta electoral té les funcions següents:
a) Aprovar el cens electoral i facilitar una còpia del cens electoral a totes les candidatures

formalment proclamades
b) Conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin.
c) L’admissió o la denegació de les candidatures i la seva proclamació.
d) Decidir sobre qualsevol incident que sorgeixi en el decurs del procés electoral.
e) Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que s’estableixin
legalment.
Totes les reclamacions davant la junta electoral s'han de presentar en un termini màxim de 3
dies hàbils després que s’hagi adoptat l’acord objecte d’impugnació. La resolució de la junta
electoral, que és executiva, s’ha de dictar en els 3 dies hàbils posteriors. Contra els acords de
la Junta Electoral es podrà interposar recurs ordinari davant el Tribunal Català de l’Esport en
un termini de 3 dies hàbils a partir de la notificació d’aquests acords, la resolució del qual
exhaureix la via administrativa.
Art.4.- Cens electoral
El cens de les entitats afiliades per a l’elecció dels càrrecs de la junta directiva l’ha de
proclamar la junta electoral. En el cens electoral constaran com electors la totalitat dels clubs i
associacions esportius o seccions esportives, amb un mínim d’un any d’antiguitat com
afiliades a la FCC. Aquest any d’antiguitat es considera en relació a la data de l’Assemblea
Extraordinària que aprova la convocatòria d’eleccions.
Tots els electors hauran d’estar al corrent de les obligacions amb la FCC a la data de
l’Assemblea Extraordinària que aprova la convocatòria d’eleccions.
El cens electoral estarà a disposició dels assembleistes a les dependències de la FCC i contra
el mateix es podrà interposar reclamació davant la Junta electoral en un termini de 3 dies
hàbils, que resoldrà d’acord amb el previst en el present Reglament.
Art.5.- Candidatures
5.1.- Presidència i membres de junta
Les eleccions es duen a terme mitjançant candidatures tancades en un nombre mínim de 9
membres, i es consideraran candidatures vàlides aquelles que comptin amb l’aval signat per
un nombre de entitats afiliades que representin, com a mínim, el 10% del total d’entitats del
cens publicat, tenint en compte que cada entitat pot donar el seu suport, mitjançant un aval, a
una o més candidatures. Aquest document de suport haurà d’estar signat pel president de la
entitat afiliada i adjuntar la fotocòpia del DNI i podran ser lliurats en format electrònic. El
model de document de suport (aval) es podrà descarregar de la pagina web de la federació a
partir de la data de la convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària, encara que es
podrà utilitzar qualsevol document que compleixi els requisits mínims del model.
Les propostes de candidatures es presentaran per escrit degudament signades per tots els
candidats i acompanyant fotocòpia dels seus DNI, a la secretaria de la FCC, adreçades a la
Junta electoral , dins el termini establert en el Calendari electoral, fent-se constar el nom i
cognoms dels membres de la llista encapçalats pel candidat a President.
Cap persona no podrà formar part de més d’una candidatura. Si un membre de la junta
directiva es vol presentar com a candidat a les eleccions, ha de presentar la dimissió i cessar
en el càrrec abans que s’iniciï el termini de presentació de candidatures.
Si només es presentés o restés vàlida una única candidatura , no es realitzarà l’acte de la
votació.
5.2.- Delegats Territorials
Les eleccions es duen a terme mitjançant candidatures unipersonals, i es consideraran
candidatures vàlides aquelles que comptin amb l’aval signat per un nombre de entitats
afiliades que representin, com a mínim, el 10% del total d’entitats del cens publicat, de
l’àmbit geogràfic corresponent a la Delegació Territorial, tenint en compte que cada entitat pot

donar el seu suport, mitjançant un aval, a una o més candidatures. Aquest document de suport
haurà d’estar signat pel president de la entitat afiliada i adjuntar la fotocòpia del DNI.
Les propostes de candidatures es presentaran per escrit degudament signades pel candidat a
delegat territorial i acompanyant fotocòpia del seu DNI, a la secretaria de la FCC, adreçades a
la Junta electoral, dins el termini establert en el Calendari electoral.
Si només es presentés o restés vàlida una única candidatura a delegat territorial, no es
realitzarà l’acte de la votació en el collegi electoral de la Delegació corresponent.
Art.6.- Comissió gestora
En el supòsit que varis membres de la junta directiva es vulguin presentar com a candidats a
les eleccions, hauran de presentar la dimissió i cessar en el càrrec abans que s’iniciï el termini
de presentació de candidatures. No podran incorporar-se a la nova junta directiva
posteriorment a la seva elecció i durant la primera meitat del seu mandat, aquells membres de
la junta directiva que no dimiteixin abans del procés electoral, els membres de la junta
electoral o els de la comissió gestora.
Si les vacants afecten menys del 50% dels membres de la Junta Directiva, incloent-hi el
president, aquesta continuarà administrant la Federació fins al dia de la proclamació de
candidatura guanyadora.
En el supòsit que la majoria dels membres de la junta directiva dimiteixin per presentar-se
com a candidats a les eleccions, però no el president, aquest, juntament amb els membres que
quedin en els càrrecs directius, es constituiran en Comissió Gestora amb l'objecte
d'administrar la Federació fins al dia de la proclamació de candidatura guanyadora.
En tots els altres supòsits, la resta de membre que no hagin cessat juntament amb els suplents
de la Junta Electoral, es constituiran en Comissió Gestora amb l’objecte d’administrar la
Federació fins al dia de la proclamació de candidatura guanyadora.
Art.7.- Votacions
La junta electoral controla l’acte de les votacions.
A tal efecte, s’entendrà que l’acte de les votacions es desenvolupa simultàniament en tots i
cadascuns dels col·legis electorals previstos a la convocatòria.
No s’admeten els vots per correu ni per delegació. Com a norma general, la representació
recau en el president/a de l’entitat. En cas d’impossibilitat manifesta del president/a per
exercir la seva representació en l’acte de les votacions, la pot exercir el vicepresident/a
acreditant-se mitjançant un certificat de la entitat signat pel president i el secretari.
Les eleccions es duran a terme mitjançant 4 collegis electorals, un per cada delegació
territorial. Les entitats afiliades exerciran el seu dret de vot en el collegi electoral
corresponent al seu domicili social. El col·legi electoral de Barcelona estarà situat a la seu
central de la Federació al Velòdrom d’Horta i els collegis electorals de Girona, Lleida i
Tarragona a les seus de cada Delegació Territorial.
A cada col·legi electoral hi haurà una mesa electoral amb una urna per a les votacions a la
presidència i a membres de la junta directiva, i una segona urna per a les votacions a delegat
territorial. Les 4 meses estaran presidides pel 3 membres titulars i un dels 3 membres suplents
de la Junta electoral.
El president de la Junta Electoral presidirà la mesa del collegi central de Barcelona. La Junta
Electoral designarà, de entre els seus membres, la presidencia de la resta de meses electorals.
Tots els electors en el moment d’exercitar el seu dret a vot s’hauran d'identificar amb el seu
DNI, permís de conduir o passaport.
L’horari de les votacions (de 16 a 20 hores) serà el mateix per a les 4 meses electorals.
Immediatament després del escrutini, els presidents de les meses electorals de Tarragona,
Lleida i Girona hauran de facilitar, al president del collegi electoral central de Barcelona, el

resultats de les dues votacions mitjançant les corresponents actes d’escrutini que també
podran ser signades pels interventors designats pels candidats.
Cada candidatura podrà nomenar un màxim de 4 interventors que podran estar presents en els
quatre col·legis electorals establerts.
Art.8.- Proclamació candidatura guanyadora
Es considera guanyadora la candidatura que obtingui la majoria de vots vàlids.
En cas d’empat en la votació, caldrà realitzar una nova votació entre els empatats el setè dia
següent, als mateixos lloc, hora i condicions.
L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora de la elecció del president i junta
directiva de la FCC així com de la elecció de delegat territorial, es realitzarà per part de la
junta electoral i es comunicarà, mitjançant certificació, dins el 3 dies naturals següents, a les
candidatures presentades, al Registre d’entitats esportives del Consell Català de l'Esport.
Si només es presentés o restés vàlida una única candidatura , no es realitzarà l’acte de la
votació , i la Junta Electoral en donarà compte al Consell Català de l’Esport de la Generalitat
de Catalunya, a fi que el Secretari general o la persona delegada faci la proclamació del nou
president i la junta directiva.
De la mateixa manera, si només es presentés o restés vàlida una única candidatura a delegat
territorial, no es realitzarà l’acte de la votació, i el president de la corresponent mesa electoral
territorial en donarà compte al president de la mesa electoral central de Barcelona.
Art.9.- Absència de candidatures vàlides
Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la junta electoral , amb
els membres suplents i si s’escau els membres de la junta directiva que no hagin cessat,
constituiran una comissió gestora amb l’únic objectiu d’administrar la federació i convocar i
realitzar noves eleccions en un termini màxim de 3 mesos.
Art10.- Seus, registre de documentació, impresos i notificacions.
La seu de la Junta Electoral serà la mateixa de la Federació Catalana de Ciclisme, Passeig Vall
d’Hebron, Velòdrom Municipal d’Horta-Miquel Poblet. Tota la documentació relativa a les
eleccions serà registrada al registre de la Federació Catalana de Ciclisme i lliurada al secretari
de la Junta Electoral. La documentació podrà ser lliurada directament o be per correu
electrònic a secretari@ciclisme.cat.
Els acords i documents oficials de les eleccions es publicaran a la web de la FCC,
www.ciclisme.cat, i a les dependències de la seu a Barcelona i a cada Delegació Territorial.
En el procediment electoral nomes es podran fer servir els impresos que la junta electoral
determini en el seu moment: Doc.1.- Presentació candidatura; Doc.2.- Nomenament
d’interventors; Doc.3.- Papereta de votació
L’acte de votació pels Clubs afiliats amb seu social a la territorial de Barcelona es realitzarà a
la sala Narcís Masferrer, porta 16 del Velòdrom Municipal d’Horta-Miquel Poblet, 08035
Barcelona.
L’acte de votació pels Clubs afiliats amb seu social a la territorial de Tarragona es realitzarà a
la seu de la Delegació, carrer Compte de Rius, 2-8-entresol, 43003 Tarragona
L’acte de votació pels Clubs afiliats amb seu social a la territorial de Girona es realitzarà a la
seu de la Delegació, carrer Gaspar Casals, 12 4º 2ª, 17001 Girona
L’acte de votació pels Clubs afiliats amb seu social a la territorial de Lleida es realitzarà a la
seu de la Delegació, Av. del Segre, 7 25007 Lleida
L’acte de votació s’iniciarà a les 16:00 h del dissabte 2 de desembre i finalitzarà a les 20:00 h
del mateix dia.

CALENDARI ELECTORAL
dissabte 28 octubre

ELECCIONS FCC 2017
11h

dilluns 30 octubre

divendres 3 novembre

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA - sala Narcis Masferer - Velòdrom d'Horta Barcelona

Constitució Junta Electoral i publicació Cens Electoral provisional

20 h

Finalització termini presentació reclamacions Cens Electoral

Publicació Cens Electoral final i inici del termini presentació candidatures a President i Delegats Territorials

dilluns 6 novembre

dilluns 13 novembre

20 h

Finalització del termini presentació candidatures i publicació candidatures presentades

dijous 16 novembre

20 h

Finalització termini impugnació candidatures presentades

divendres 17 novembre

20 h

Proclamació de les candidatures presentades i aprovades per la Junta Electoral

18 novembre a 1 desembre

2 desembre

Campanya Electoral

16h-20h Votacions en els quatre collegis electorals - seu FCC Barcelona i seus Delegacions Girona, Lleida i Tarragona

21h

Proclamació de resultats

Eleccions a President, Delegats Territorials i membres de la Junta Directiva

Document de suport a candidatures (aval)

L’entitat,..................................................................................................

membre de l’Assemblea General de la Federació Catalana de Ciclisme i

representada per ....................................................................................

com a President de l’entitat,

dóna suport a la candidatura encapçalada per,

..................................................................................................................

SIGNATURA

DATA ……………………………………………

S’adjunta fotocòpia DNI

