1-Accions i aclariments dels assumptes tractats en la Junta Directiva anterior.
No es fan comentaris d'interès.
2-Contactes mantinguts per presidència i membres de Junta.
11 de juliol-Reunió a la Diputació de Lleida amb l'assessor d'entitats, Antoni Fo,
l'alcalde de Vila-sana, Joan Sangrà, Delegat Generalitat de Lleida Joan Segura,
acompanyat d'en Norbert. Objectiu: Continuitat del CTE de Bmx a Vila-sana 201819 i activar l'inversió de millores en el circuit per part de la Diputació.
12 de juliol-Reunió amb en Gerard Figueras, Secretari General del CCE, per tractar
criteris de subvencións a nous projectes presentats per clubs de la FCC. Atendrà
totes aquelles solicituds que vinguin recolçades per la FCC. Caldrà incorporar-les en
el Pla d'Actuació annual.
27 de juliol-Reunió a tres bandes: Unifedesport amb Pili Navarro, Ayax amb José
Luis Muñoz i la FCC amb en Germán. Objectiu: Avaluar la marxa de la sinistralitat
del 2018, revisar inidicatius i analitzar la tendencia. Resposta: Ayax no disposa de
dades i només es pot comprometre a donar-ne fins el mes de juliol a finals de
setembre. Les dades del Sr. Muñoz li diuen que el resultat dels primers 5 mesos és
positiu però encara no ho pot quantificar.
12 de setembre-Convocatoria de Gerard Figueras a tots els presidents de
federacions. Objectiu: Donar explicacions i fixar un calendari per fer arribar les
subvencions del 2017-18 a les diferents federacions. Exposa que:
-Aprovada la resolució provisional del Comitè Executiu del CCE (6/9/18)
-Provisió de pagament del 80% a finals d'octubre
-Revisió de les justificacions mitjançant el nou sistema d'auditories
-Pagament del 20%, abans d'acabar l'any,en funció de les justificacions.
Previsió de subvencions 2018-19
-Previsió pressupostaria
-Convocatoria anticipada en el darrer trimestre del 2018
-Previsió de resolució en el primer trimestre del 2019 per abonar el 80%.
13 de setembre- Reunió amb el nou director del Servei Català de Trànsit, Juli
Gendrau, acompanyat d'en Salvador Bigas. Objectiu: Colaboració de les dues
entitats per activar una campanya de seguretat viària.
14 de setembre- Reunió amb els serveis laborals de la UFEC amb l'objectiu de
signar un acord per rescindir el contracte laboral amb Maria Juan Labarta. Acord
signat.
19 de setembre- Reunió amb els serveis financers de la UFEC amb l'objectiu
d'aconseguir una bestreta a l'espera de rebre la subvenció del CCE. Acord signat
per la quantitat de 90.000€ que garantirà el funcionament i activitats esportives
programades per la FCC.
3-Comitè arbitral.
Per raons de tipus personals, la presidenta del comitè arbitral i guanyadora de les
eleccions a principis d'any, Arianna Pol, ha presentat la dimissió. El passat dijous
dia 27 va tenir una reunió amb els representants de les delegacions per fer-ho
públic. A la vegada va presentar un succesor de la seva confiança, en Josep
Fernández, Tote. Les delegacions han donat suport a la seva proposta. L'objectiu es
evitar noves votacions. En breu en Joaquim Vilaplana és reunirà amb en Tote, per
tenir un canvi d'impresions i coneixa la opinió dels delegats. La intenció es fer
públic el nomenament i convocar-lo per la propera Junta com a nou membre.

4-Seguiment del pressupost 2018.
En Jordi Jorba presenta la evolució del pressupost fins el 30 de setembre de 2018.
En l'apartat d'ingressos destaca la caiguda en llicències en el ciloturisme autonòmic.
Era una partida pressupostada i per tant es preveu que aquesta partida no afectarà
els resultats finals d'any. En la comparativa de marge, la xifra és equivalent entre
2018 i 2017.
5-Altes i baixes clubs 2018.
Es presenta una taula resum 2018 amb l'evolució d'altes i baixes dels clubs en totes
les delegacions durant els 3 últims anys.
Delegació Barcelona amb 462 clubs i amb un increment de 43 clubs.
Delegació de Girona amb 118 clubs i amb un increment de 5 clubs.
Delegació de Tarragona amb 115 clubs i amb un decrement de 6 clubs.
Delegació de Lleida amb 88 clubs i amb un increment de 4 clubs.
Fins el 25 de setembre de 2018, la FCC té un total de 783 clubs donats d'alta.
S'acorda de forma unànim que per al 2019, tots els clubs donats d'alta per fer
gestions també hauran d'estar al corrent de pagament.
6-Formació de tècnics.
En Joaquim Vilaplana comenta que en el ciclisme espanyol, la FCC és la única que
pot impartir cursos de formació a tècnics a on els certificats seran homologats per
Ensenyament. O sigui són titulacions oficials. En la resta de comunitats, les
federacions ho poden fer, inclús des de la RFEC, però en cap cas seran
homologades per l'ensenyament reglat.
Fins ara la FCC havia donat formació de Nivell I, aquest any per primera vegada es
donarà formació de Nivell II amb el titol de Tècnic de Ciclisme, apart del curs de
Nivell I.
7-Torn obert de paraules.
Es proposa la data del 12 de desembre per la pròxima reunió de Junta a on caldrà
aprovar les propostes econòmiques i esportives per la temporada 2019.
Es proposa la data del 19 de gener de 2019, dissabte, per convocar l'Acte de
Cloenda 2018.
I sense que hi hagin més temes a tractar, a les 21,45 hores es dòna per acabada
aquesta quarta reunió de Junta Directiva.
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