
 

   

Barcelona, 21 d’abril de 2017  

 

Benvolgut president,  

Mitjançant aquesta carta us notifiquem, d’acord amb la normativa que regula el procés per a 

l’elecció a Juntes Directives de les Federacions de Penyes, la relació de candidatures 

aspirants que han obtingut els avals mínims necessaris per a poder ser proclamades 

oficialment. Com ja sabreu, en aquelles zones on s’hagi presentat una única candidatura i 

hagi obtingut els avals indispensables, aquesta queda elegida automàticament sense 

necessitat de votació. En canvi, en aquelles zones on s’hagin presentat vàlidament -amb els 

avals necessaris- dues o més candidatures, caldrà fer una votació i sortirà escollida aquella 

candidatura que obtingui més vots (majoria simple). 

Per a les Penyes i candidatures de les zones on caldrà fer votació us recordem que el dret a 

vot es podrà exercir de dues formes, d’acord amb el procediment establert als annexos 1 i 2 

que us adjuntem: 1) Vot per correu. Per tal que el vot es consideri vàlid, caldrà introduir la 

papereta de votació de la candidatura escollida, o deixar-lo buit en cas que es desitgi votar 

en blanc, i que el sobre arribi al Club no més tard del dia 9 de maig de 2017 a les 20 hores. 

2)  Vot presencial. La facultat de cada penya d’exercir el vot personalment, acudint a les 

instal·lacions on es designin per fer la votació. 

Des del FC Barcelona, per tal d’afavorir la comunicació de totes les candidatures amb les 

Penyes, també us enviarem, via correu electrònic, la documentació electoral que aquestes 

us desitgin adreçar. L’enviament esmentat, que caldrà que arribi al Club abans del 30 d’abril 

a les 14 hores, a través del correu electrònic (penyes@fcbarcelona.cat), permetrà a totes les 

candidatures poder exposar les seves idees i projectes de la seva zona. 

Cordialment, 

 

PAU VILANOVA I VILA-ABADAL 

DIRECTIU DEL FUTBOL CLUB BARCELONA 

 

Per a qualsevol aclariment, informació i consulta sobre la temàtica esmentada, podeu trucar al Club al 

telèfon: 902 189 900 (departament de Penyes) o enviar un correu a l’adreça electrònica 

penyes@fcbarcelona.cat 

mailto:penyes@fcbarcelona.cat
mailto:penyes@fcbarcelona.cat

