


decideix que es pot publicar a la web com a calendari provisional. S'aprovan les
dates i els organitzadors per als Campionats de Catalunya del 2018. 
Fins ara tots els costos bancaris per tramitar les inscripcions on-line eren assumits
per la FCC. S'aprova incrementar en un euro el preu d'inscripció on-line en totes les
modalitats per cobrir aquests costos.

6-D'acord amb els pressupostos aprovats en el 2017 i amb les últimes dades que
l'anterior Junta ens va transmetre, es preveu un dèficit superior als 150.000€ amb
inversions incloses.
Respecte  als  ingressos  previstos,  la  intervenció  de  l'Administració  Central  amb
l'aplicació del 155 ha boquejat el 20% de la subvenció per part del Consell Català
de l'Esport, CCE, per al 2017. Aquest ingrès de 52.000€ no és segur que quedi
ingressat durant el primer trimestre de 2018. Tot dependrà de com evolucioni la
situació política del país. 
Amb la  incertesa en la  subvenció  del  CCE, es preveuen uns pressupostos molt
restrictius  per  al  2018.  Alguns  membres  veuen  difícil  fixar  un  pressupost  amb
dèficit zero, amb tota probabilitat s'haurà de presentar un pressupost amb dèficit.
 
7-Abans de fixar les taxes federatives del 2018 es fa una revisió del nombre de
llicències expedides en el 2017. S'aprova un increment de l'1,8% en el cost de
totes les llicències federatives, menys pel ciclisme de base, des de principiants fins
a infantils, a on els preus es mantenen.
S'aprova activar des de l'1 de gener la distribució de la Targeta Bici només per
socis de clubs adherits a la FCC i a un cost de 25€.

8-D'acord amb els Estatuts de la Federació Catalana de Ciclisme, s'aprova que la
nova comissió executiva estigui formada, de forma provisional,  per 4 membres:
Jordi Jorba, Xavier Costa, Jesús Ruíz i en Joaquim Vilaplana.
Un dels temes a tractar per la Comissió ha de ser activar el procés de selecció d'un
nou Directiu per actuar com a Gerent de la FCC.
La Comissió presentarà el millor candidat a la Junta Directiva i aquesta l'haurà de
ratificar abans de la contractació.
S'aprova nomenar a Marta Vilajosana com a Directora de l'àrea Tècnica de la FCC.
S'activa la designació de coordinadors per algunes de les comissions esportives:
-Carretera:  Jesús  Ruiz.  Àngel  Edo  actuarà  com  assessor  tècnic  en  aquesta
modalitat.
-Btt: Xavier Costa.
-Ciclocròs: Pere Uyà.
-Trial: Dani Perramon.
-Fèmines: Sergi Güell.
Per la Comissió de Seguretat Viària, el coordinador serà en Salvador Bigas.
Per  la  resta  de  Comissions  I  Comitès,  les  designacions  es  comunicaran  en  la
propera reunió de Junta.

La propera Junta és convocarà quan quedi tancat l'exercici econòmic de 2017 i el
balanç comptable quedi en condicions de ser auditat. 

A les 22 hores i 32 minuts és dóna per acabada aquesta primera reunió de Junta
Directiva. 

Barcelona, 13 de desembre de 2017

Joaquim Vilaplana
President



 


