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A TOTES LES ENTITATS
-

PAGAMENTS DE LES DESPESES FEDERATIVES.

Davant la situació actual de la Covid-19 que ha suposat, de moment, la suspensió temporal de les
competicions oficials d’aquesta Federació, la Junta Directiva, en reunió celebrada el 05/11/2020, va acordar
la modificació dels Terminis de Pagament aprovats en la darrera Assemblea General Ordinària.
En aquest sentit, es presentaran les factures corresponents al concepte de “QUOTES” i “TARIFES DE
TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES” (quota Mutualitat+quota Llicència), però es posposa la data de pagament de la
“quota llicència” fins l’inici de la competició, i d’acord amb el següent quadre:

Nº

Concepte

Data
orientativa
d’emissió de
factura

“Quotes clubs”
“Quota Mutualitat” NO PROMOCIÓ

Data de
pagament

Mitjà de pagament

20/11/2020
12/11/2020

1
“Quota Llicència” NO PROMOCIÓ

A determinar
Transferència

“Quota Mutualitat” PROMOCIÓ
“Quota Llicència” PROMOCIÓ

-

21/12/2020
01/12/2020

2

A determinar

APLICACIÓ DEL TERCER ERTO ALS/LES TREBALLADORES DE L’FCBQ.

Tal com ja es va informar en la darrera circular, i motivat pel cessament de les competicions i activitats,
l’FCBQ ha tornat a aplicar un nou ERTO a tot el seu personal, que va entrar en vigor el passat 01/11/2020 i
que es mantindrà fins que no es puguin reprendre les competicions.

-

SUSPENSIÓ DE LES COMPETICIONS OFICIALS I DE LA RESTA ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS
FEDERATIUS.

Malgrat s’ha produït una suspensió imperativa de les competicions oficials i de la resta activitats esportives,
en cas que les autoritats aixequin les actuals prohibicions, l’FCBQ prioritzarà, en tot moment, la celebració
de les competicions oficials, deixant la resta d’activitats esportives i esdeveniments federatius (Fòrum BQ,
Festes del Bàsquet, Trofeu Molinet, etc.) pendents de celebració en funció de la disponibilitat econòmica i
de personal de l’FCBQ.
Barcelona, 9 de novembre de 2020
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