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A TOTES LES ENTITATS AFILIADES
- ACTA DIGITAL – TERCERA FASE D’IMPLEMENTACIÓ
D’acord amb el que es va aprovar en l’Assemblea General Ordinària del 16/06/2018 i després d’un
procés de proves, la passada temporada es va executar la Primera i Segona fase de la implementació
de l’Acta Digital, dirigida als clubs participants en les competicions de Copa Catalunya, i Júniors i Cadets
Preferents, així com en els Campionats de Catalunya de Primera Categoria i Infantils Preferents,
respectivament.
Aquesta temporada 2019-2020, i tal i com ja es va comentar en la darrera Assemblea, es portarà a
terme la Tercera Fase de la implementació d’aquesta eina en les competicions de: Lligues Catalanes,
Campionats de Catalunya de 2a. i 3a. Categoria, Sots-21 Preferent Masculí, i Júniors, Cadets i Infantils
tan Interterritorials com de 1r. any.
Així doncs, les competicions en que s’està implementant actualment el projecte d’Acta Digital són:

- Lligues Catalanes
- Copa Catalunya
- Campionats de Catalunya de 1a., 2a. i 3a. Categoria
- Campionat de Catalunya Sots-21 Masculí Preferent
- Campionats de Catalunya Preferents
- Campionats de Catalunya Júnior, Cadet i Infantil Interterritorial
- Campionats de Catalunya Júnior, Cadet i Infantil de 1r. Any

havent-se atribuït a cada entitat, a tenor de l’acord pres per la Junta Directiva al seu dia, un número
determinat de tablets en funció del seu número total d’equips inscrits, i en base al següent barem:
Nº equips
0 a 10 equips
11 a 20 equips
21 a 30 equips
+ 30 equips

Nº tablets
adjudicades
1
2
3
4

Independentment, i a fi de donar resposta a les necessitats dels clubs i facilitar la seva tasca, la
Federació ofereix la possibilitat d’adquirir més tabletes, a un preu de 200,00€/tableta, d’acord amb les
següents característiques tècniques:
Tablet compatible amb l’acta digital, amb tarjeta de dades fins un màxim de 18 mesos. A partir
dels 18 mesos les dades quedaran eliminades pel tipus de contracte entre l’FCBQ i l’empresa
subministradora.

Circular
Nº 05 / 2019-2020

i tot seguint el següent PROCEDIMENT:
1.- Efectuar el pagament corresponent mitjançant transferència bancària al Compte Número:

ES72 2100 0941 2802 0002 1798
Concepte:

NOM ENTITAT-número de tablets sol·licitades- Acta Digital.
Exemple: FCBQ-3-Acta Digital.

2.- Trametre, degudament complimentada i signada, la “Sol·licitud de Tablets de pagament” que
s’acompanya a aquesta circular a actadigital@basquetcatala.cat (Comitè d’Àrbitres). L’FCBQ
comunicarà -via mail i al correu de notificacions oficials del club- a partir de quin dia es podrà/n recollir
la/es Tablet/, tot fent arribar “Les Normes d’utilització de tablets” per a cadascuna de les tablets,
que caldran lliurar, degudament signades i segellades, en el moment de recollida.
Barcelona, 30 de setembre de 2019

Signat l’original:
Toti Mumbrú-Gerent

SOL·LICITUD DE TABLETS DE PAGAMENT

El Sr./a.

amb DNI

President del club/entitat
S O L · L I C I T A:
Que li siguin lliurada/des

(Nº tablets)

tabletes, després d’haver efectuat la corresponent transferència

bancària per un import total d’euros

Signatura del President del club/entitat

Sr./a.
Data:

, i quin comprovant s’acompanya.
Segell del club/’entitat

