
  

 

 

 

 

De:  Presidència  

A:  Assembleistes    

  

 

ASSUMPTE:  ACREDITACIÓ, REPRESENTACIÓ I VOTACIONS A L’AGE FCH 2021 

  

El dimecres  3 de març de 2021 a les 19.00h (en primera convocatòria) i a les 19.30h 

(en segona convocatòria) se celebrarà de forma telemàtica l’Assemblea General 

Extraordinària de la FCH accedint al següent enllaç: https:// fchandbol.ecomitia.org/ .   

  

Per poder accedir a l’assemblea caldrà acreditar-se prèviament fent arribar a 

secretaria@fchandbol.com la comunicació de credencials (doc. 1), i el model delegació 

de representació (doc.2), si s’escau.   

 

Aquests documents s’han d’enviar  abans del 24 de febrer de 2021, atès que s’han de  

parametritzar els accessos.  Els clubs que no s’hagin acreditat dins el termini no podran 

assistir a l’assemblea.   

 

Informem que només es podrà acreditar una persona per club per poder assistir a 
l’assemblea degut a la configuració de la plataforma.   
 

Adjuntem un manual amb les instruccions de connexió i funcionament de l’assemblea i 

per tal de verificar que ningú tingui problemes mitja  hora abans de la connexió la 

plataforma estarà connectada per resoldre qualsevol incidència (a partir de les 18:30 

hores). 

 

Pel que fa a la representació dels clubs, val a dir que aquests només poden estar 

representats pel seu president/a, o en cas d’impossibilitat manifesta, en el/la 

vicepresident/a. 

 

Pel que fa al sistema de votació i el barem de vots per club, s’aplicarà el que 

s’estableix als vigents estatuts. És a dir, clubs inscrits al Cens i que tinguin d’1 a 5 equips 

participants a les competicions de la FCH durant l’actual temporada, 1 vot; de 6 a 10 

equips, 2 vots; i més de 10 equips, 3 vots.  

  

Adjuntem a la present, un quadre del Cens de l’Assemblea on es veu reflectit el nom del 

President que ens consta i el nombre de vots que li pertoquen segons els equips inscrits.  

  

 

        

 

                                                                     

 
Jaume Fort Mauri 
President 
 
Sant Joan Despí, 16 de febrer de 2021 
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