
 
 

 

 

 

 

INSTRUCCIONS PER A LA CAMPANYA DE 
RATIFICACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA PENYA 

 

  



 
 

 

PAS 1 ► REVISIÓ DE LA JUNTA ACTUAL 
El Club ha penjat al registre documental de cada penya la relació dels 
3 càrrecs legals mínims que li consten; el president, el secretari i el 
tresorer. Aquest document està disponible a la categoria JUNTA 
DIRECTIVA i té per nom REVISIÓ JUNTA DIRECTIVA. Haurem 
descarregar-lo i obrir-lo. 

 

Si aquests tres càrrecs coincideixen amb els actuals de la penya, no 
caldrà pujar documentació extra al portal. 

 

En cas contrari (que algun dels integrants no sigui l'actual), 
significarà que hi ha hagut algun canvi de Junta Directiva 
no comunicat al Club en el passat. Per donar com a 
finalitzat aquest primer pas, caldrà que es pengi en el 
registre documental l'acta de l'Assemblea que va aprovar 
aquest canvi. Recomanem utilitzar la categoria JUNTA 
DIRECTIVA del registre documental per arxivar-la. 

  



 
 

 

PAS 2 ► OMPLIR LA LLISTA 

ADVERTÈNCIA PRÈVIA: Donat la importància de la condició de soci del club del president de la penya, abans de continuar 
amb aquest pas haurà d’assegurar-se que el president té informada la CLAU DE SOCI FCB / CARNET DE COMPROMÍS al 
Cens de Penyistes i que aquesta és correcta. En cas contrari, hauran d’editar el registre. 

 

 El següent pas requereix entrar al tràmit GESTIÓ DE LA JUNTA 
DIRECTIVA. Un cop dins, caldrà afegir cadascun dels càrrecs de 
la Junta actual (tots, a més dels tres esmentats abans). 

 

Per a cadascun d'ells, s'ha de prémer el botó AFEGIR CÀRREC. 
S'obrirà una finestra que permetrà escollir el penyista concret 
del cens i determinar el seu càrrec dins de la Junta. 

 

  



 
 

 

PAS 3 ► ADJUNTAR DOCUMENTACIÓ 
 

Un cop tinguem tots els membres assenyalats, dins el tràmit haurem d'anar 
a la pestanya DOCUMENTACIÓ i prémer el botó ADJUNTAR DOCUMENT. 
S'obrirà una finestra amb accés al registre documental de la penya, per poder 
assenyalar quin document recolza aquesta comunicació de composició de la 
Junta Directiva. 

 

 

Si en el PAS 1 vam veure que els 3 membres mínims legals que li 
consten al club SÍ COINCIDEIXEN amb els actuals (el cas més habitual), 
n'hi haurà prou amb marcar el document REVISIÓ JUNTA DIRECTIVA a 
través de la icona de la xinxeta que apareixerà a la seva esquerra. 

 

Si en el PAS 1 vam veure que els 3 membres mínims legals que li 
consten al club NO COINCIDEIXEN amb els actuals, caldrà marcar l'acta 
de l'assemblea que va aprovar el canvi i que han hagut de penjar 
prèviament seguint el pas 1 d'aquestes instruccions.  



 
 

 

PAS 4 ► ENVIAMENT DE LA JUNTA A VALIDAR 

 
Finalment, només queda fer clic al botó ENVIAR PETICIÓ. 

 

El club rebrà aquesta petició, revisarà la documentació i aprovarà o denegarà la sol·licitud en funció de les dades i 
documents aportats. En cas de no aprovar-la, es posarà en contacte amb la penya per comunicar el motiu de la 
denegació i així poder acompanyar-la en la correcta resolució de la incidència. 


