C O V I D - 1 9. Nota a 25/03/2020
LA CLOTA.
Davant la situació provocada pel coronavirus i en funció de l’actual Estat d’Alarma,
vigent de moment fins a l’11 d’abril de 2020, es modifiquen les Bases del Sorteig de
La Clota.
Els diferents pdf que informen i expliquen les Bases es poden consultar al web.
Fonamentalment s’han canviat dues coses:
1.- Totes les dates del procés del Sorteig s’han ajornat :
-El període de lliurament a FEM CIUTAT dels formularis i documentació adjunta serà des del 2
de juny fins al 31 de juliol de 2020 , de 9 a 14 h i de 15:30 a 18 h -dl-dj-, i de 9 a 14 h –dv-.
-La publicació al web de la Llista Provisional de persones admeses al sorteig serà el 7/09/2020.
-El període de reclamacions a la Llista Provisional serà entre el 7/09/2020 i el 10/09/2020.
-La publicació al web de la Llista Definitiva de persones admeses al sorteig serà el 15/09/2020.
-El Sorteig es realitzarà el 2 d’octubre de 2020.
-La publicació al web del Resultat del Sorteig i l’Ordre de la Llista de Reserva i Adjudicació, així
com la Llista d’Espera serà el 7 d’octubre de 2020.
-La reunió amb els 150 primers del Sorteig, prèvia a la signatura dels Contractes de Reserva,
serà el 16/10/2020.
-La signatura dels Contractes de Reserva d’Habitatge serà a partir del 26/10/2020.
ATENCIÓ: S’HAN CANVIAT LES DATES DEL PROCÉS, PERÒ NO LES CORRESPONENTS ALS
REQUISITS. És a dir la majoria d’edat i la consideració de residents en els barris –amb
antiguitat mínima de residència d’un any- s’han d’acomplir a data de 31 de març de 2020.
2.- El Sorteig es realitzarà informàticament, i no mitjançant bombo amb boles, i
segueix sent públic.

Des de FEM CIUTAT SCCL volem transmetre un missatge de tranquil·litat i
responsabilitat. Hem establert uns protocols de grups de teletreball aplicant
mesures de contenció per evitar la propagació del virus i protegir els nostres
treballadors, col·laboradors i socis, sempre seguint les recomanacions de les

autoritats sanitàries, garantint les funcionalitats necessàries per seguir
desenvolupant les promocions, així com els apartats administratius, legals i fiscals.
També es garanteix l’atenció telefònica al 934 882 010, de 9 a 14 hores, fins l’11
d’abril. A mesura que es produeixin novetats anirem comentant qualsevol canvi.

Gràcies,

Barcelona, 25 de març de 2020.
Consell Rector de FEM CIUTAT, SCCL.

===============================
Notes publicades anteriorment, que ja no són vigents:

C O V I D - 1 9. Nota a 16/03/2020
LA CLOTA.
Els propers dies i en funció de l’evolució de la situació podrien haver canvis que
modifiquessin les Bases del Sorteig de La Clota.
En el seu cas, de produir-se canvis en qualsevol aspecte (modificació/ampliació/
ajornament,.., dels terminis d’inscripció i del període de recepció dels formularis i la
documentació; o canvis de la data del Sorteig; o qualsevol altra; etc..), us aniríem
informant tant en la pròpia web com per e-mail als interessats que han omplert el
formulari del web de La Clota.

A hores d’ara es mantenen les dates previstes de recepció dels formularis i la
documentació entre l’1 d’abril i el 12 de juny de 2020.

ATENCIÓ:
L’horari d’atenció al públic i d’atenció telefònica serà de 9 a 14 hores, des d’avui fins
al 27 de març. A mesura que es produeixin esdeveniments anirem comentant
qualsevol canvi.

Gràcies.

