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PROTOCOL AJORNAMENTS EQUIPS 2013-2014 

 

1. COM FER UN AJORNAMENT. 

Primer de tot, per estar més segurs, es imprescindible fer una trucada 

telefònica al delegat de l’altre equip informant de l’ajornament. 

Per tal de fer un ajornament d’un partit cal que entrem dins l’aplicatiu del CEEB 

que el trobem a la pàgina www.elconsell.cat . Per entrar al nostre espai a 

l’aplicatiu cal que introduïu el vostre nom d’Usuari i la contrasenya.  

Un cop estiguem dins l’aplicatiu hem d’anar a la pestanya Grups i d’allà clicar a 

Partits per tal de buscar el partit que volem ajornar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidament seleccionem el partit que volem ajornar i cliquem a la pestanya 

Nou ajornament. 

http://www.elconsell.cat/
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Un cop estem dintre del partit, per demanar la proposta d’ajornar-lo, hem 

d’introduir les noves dates del partit i perquè es fa l’ajornament (1er) i el canvi 

del terreny de joc (2on), si s’escau, i prémer el botó Enviar proposta (3er). 

 

L’ajornament estarà demanat i s’haurà enviat l’avís al correu personal i a la 

safata de l’aplicatiu de l’equip contrincant. Només faltarà l’accepti o faci una 

contraproposta. 
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2. QUE FER SI REPS UN AJORNAMENT 

 

Un cop rebut un mail al vostre correu personal i per tal de controlar i acceptar 

un ajornament d’un partit cal que entrem dins el l’aplicatiu del CEEB que el 

trobem a la pàgina www.elconsell.cat . Per entrar al nostre espai a l’aplicatiu cal 

que introduïu el vostre nom d’Usuari i la contrasenya.  

Un cop dintre veurem que en la nostra safata d’entrada hi ha un missatge nou i 

cliquem per veure’l. 

 

Seleccionem la safata d’entrada i anem al missatge del Nou ajornament on 

veurem el partit que te una petició.  

 

http://www.elconsell.cat/
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Un cop hem clicat al Nou ajornament ens apareixerà el Formulari del comunicat 

on ens informa del possible canvi proposat per l’altre entitat. 

 

 

Tot seguit, per acceptar l’ajornament o fer una contraproposta, hem d’anar a la 

pestanya Grups i entrar a l’apartat Ajornaments. 

 

Un cop dintre veurem tots els ajornaments que hem fet en tota la temporada. 

Es cerca el partit correcte i es clica per poder veure la nova proposta. 
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3. SI ACCEPTEM LA PROPOSTA 

Entrem dintre del partit i a la part superior hem de clicar Validar ajornament. 

 

El partit quedarà immediatament a la nova data acordada i s’avisarà als 

respectius delegats amb un correu tant al seu mail personal com al de 

l’aplicatiu. 

4. SI VOLEM FER UNA CONTRAPROPOSTA 

Dintre del partit que ens han demanat ajornar-lo, i volem fer una  

contraproposta, hem d’introduir les noves dates (1er) del partit i el canvi del 

terreny de joc (2on), si s’escau, i prémer el botó Enviar proposta (3er). 

 



 

6 
 

La contraproposata estarà demanada i s’haurà enviat l’avís al correu personal i 

a la safata de l’aplicatiu de l’equip contrincant. Només faltarà l’accepti o faci una 

contraproposta. 

 


