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S’obren les votacions online de la 10a Convenció Ordinària de Clubs de Futbol Sala des

del dimarts 25 fins al dijous 27 de maig, a través de la intranet federativa, on tots els

clubs amb equips de futbol sala poden exercir el seu dret a vot.

Activat el període de votació online. A partir del dimarts 25, i fins el dijous 27 de maig, a

les 23.59 hores, tots els clubs federats amb equips de futbol sala tenen temps per votar

els punts vinculats de la 10a Convenció Ordinària de Clubs de Futbol Sala.

Així doncs, resta oberta la votació per una nova edició de la Convenció, que enguany

adopta un format telemàtic.

La Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol ha anat informant,

mitjançant reunions presencials a les delegacions territorials, dels punts a tractar en

aquesta Convenció de Clubs.

Uns punts que es poden consultar públicament a la documentació penjada al web

federatiu i que, ara, amb el període de votació activat, es sotmeten a votació.



Així doncs, el dimarts 25 de maig, tots els clubs federats amb equips de futbol sala

rebran una notificació,  a  través de la  intranet federativa,  amb l’ordre del  dia  de la

Convenció.

Aquest  correu  té  un  accés  restringit  amb  la  signatura  segura  del  president  o

vicepresident de l’entitat, com a representant del club amb dret a vot.

Una vegada s’accedeix, es redirecciona a una pàgina segura on es mostra l’ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Activitats de la temporada 2020-2021

2. Tancament de l’exercici econòmic 2020

3. Pressupost de la Lliga Catalana de Futbol Sala 2021

4. Pla General d’Actuació 2021-2022

Clicant sobre de cada punt es pot accedir a la documentació pertinent per a la seva

consulta.

Cada punt que es sotmet a votació té l’opció del Sí, No o Abstenció.



Una vegada votats els cinc punts de l’ordre del dia, el representant amb dret a vot de

l’entitat ha de clicar, en el marge inferior de la pàgina, el botó ‘VOTA’. D’aquesta manera

quedarà registrat el seu vot.

El termini per poder realitzar les votacions finalitzarà el dijous 27 de maig, a les 23.59

hores. L’endemà, el divendres 28 de  maig, serà quan es durà a terme el recompte de

vots i es publicaran els acords de la 10a Convenció de Clubs de Futbol Sala.

Uns  acords  que  seran  traslladats  a  l’Assemblea  General  Ordinària  de  la  Federació

Catalana de Futbol per a la seva ratificació.

Tota  la  documentació  de  la  Convenció  de  Clubs  de  Futbol  Sala  està  disponible  a

l’apartat específic de la pàgina web federativa, al qual s’hi pot accedir directament fent

clic AQUÍ.

 


