
CIRCULAR Nº 12:

Convocatòria de la reunió de junta
Directiva 13.01.2023

En la pàgina següent teniu l’ordre del dia de la reunió de la Junta
directiva que farem híbrida en formats telemàtic i presencial.

Abans de l’ordre del dia volem detallar una mica el punt més rellevant en
quan significa un pas més en la millora de les eines utilitzades en la
RTL, i especialment en el rànquing.

El Francesc Gomis ha estat fent un seguiment de les dades introduïdes
al rànquing. S’ha adonat que hi ha algunes errades i que aquestes
augmenten a mesura que passa més temps des de la introducció de les
dades i la data del partit jugat. Tenim eines que ens permeten detectar
cíclicament les entrades duplicades i si algú ha introduït més de dos
partits, per exemple, però es fa confiança total en cada responsable de
l’equip en introduir les dades. Lligat a aquest fet creiem que una millora
seria introduir les dades en el mateix dia del partit, ja que és molt més
precisa la informació que al cap d’un mes.

Per aquest motiu hem estat fent un formulari que recollirà qui és el
responsable d’introduir les dades d’aquest. Amb aquest formulari ple
tindrem la informació per avisar dues vegades al responsable perquè
entri les dades.

Proposem el següent:

1. En la jornada 4 es tancarà la jornada 1 i 2, en la jornada 6 la
3 i la 4, i així successivament.

2. El dimarts de la setmana, que es procedirà a tancar les
jornades prèvies, s’enviarà un correu (i Whatsapp) al

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-I5fRFpo_20Ocf83D4XHkJU6kb5tp4de-DqOiJBOieoFOtg/viewform


responsable de l’equip i al president del club per tal
d’informar que cal entrar les dades.

3. Si algun equip no ho ha resolt, el divendres es reenviarà el
correu (i Whatsapp) afegint als dos membres de la comissió
de disciplina, Toni Sala i Agustí Sanz.

4. Al dilluns següent s’eliminaran les jornades corresponent del
formulari i la secretària procedirà a entrar les dades que
falten i a emetre una factura de 20€ al club l’equip del qual
no hagi regularitzat les dades.

5. Tancades les jornades la secretària procedirà a filtrar les
dades i a eliminar duplicats i errades detectables de les
jornades.

Com a prova aquest Nadal i fins al dia de la reunió farem la prova amb
les jornades 1 i 2 i, en la reunió, veurem quins clubs/equips no han
regularitzat la situació.

Tot aquest protocol requerirà el debat i l’aprovació de la JD. Un cop
consensuat i aprovat s’afegirà a la circular 1.



ORDRE DEL DIA

Dia: Divendres 13 de gener de 2023
Hora: 20.30, en primera convocatòria

21.00, en segona convocatòria

Lloc: Telemàtica (https://meet.google.com/jeh-amvd-vbj)
Presencial: Centre de Tecnificació de Les Borges Blanques

Ordre del dia
1. Acta anterior (darrera assemblea)
2. Proposta de funcionament d’introducció de dades al rànquing

(veure pàgina anterior de la circular)
3. Canvi planificació de la temporada 22-23
4. Canvi de secretària
5. Valoració de la participació a les competicions individuals
6. Tennis taula a les escoles
7. Torn obert de paraules

Edna Solans Viscasillas
Secretaria de la Representació Territorial de Lleida.

Les Borges Blanques,
28 de desembre de 2023

https://meet.google.com/jeh-amvd-vbj
https://docs.google.com/document/d/1dGIt3o4srutaSF9zuEWhqIJiu5Px9mu-Vh7Cnvov-E8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nmrvvd_69VgzgyyV8pEvhtkLPVa-KTA8fC8OXmjfVqg/edit?usp=sharing

