JUNTA ELECTORAL
Eleccions a President i Junta Directiva 2018
FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME
ACTA DE LA REUNIÓ Nº 2
Data: 28- Febrer-2018
Barcelona, a 28 de febrer de 2018.
Reunits a les 19 hores a les oficines de la Federació Catalana d’Atletisme, els membres
integrants de la Junta Electoral, següents:
-

Club Atlètic Barcelonès
Club Cornellà Atlètic
Club Joventut Atlètica Sabadell
Secretaria

representat per la Sra. Maria Rosa Busquets Fuster
representat pel Sr. Manuel Moreno Velázquez
representat pel Sr. Francesc Carrión Robles
Manoli Huerga Muscat

APROVACIÓ DEL CENS DEFINITIU.
Els Cens Electoral Provisional ha estat exposat a la web de la Federació Catalana
d’Atletisme i al tauler d’anuncis d’aquesta Federació des del dia 21 fins el dia 27 de
Febrer de 2018 segons acord de la passada reunió, per permetre la interposició
d’eventuals reclamacions per inexactituds del mateix.
S'ha produït una reclamació respecte al Cens d’Entrenadors, una vegada comprovat s’ha
rectificat i s’ha penjat el nou. Els membres de la Junta Electoral han contrastat el llistat
de membres amb dret a vot i l’han signat.
Per tant, queda aprovat el Cens Electoral Definitiu de membres amb dret a vot
(electors), fent constar que no podrà ser objecte de cap modificació durant la resta del
procés electoral. El Cens Electoral Definitiu quedarà sota custòdia de la Junta Electoral a
les oficines de la Representació.
En relació al llistat de càrrecs amb mandats vigents enviat pel Registre d’Entitats
Esportives del Consell Català de l’Esport s’ha comprovat un per un i el resultat és el
següent:


Clubs que han portat documentació acreditativa amb el segell de la Generalitat
conforme està cursada l’entrada en el Registre de la seva Junta Directiva:

AGRUPACIÓ ATLÈTICA CATALUNYA:
Consta certificat del CCE conforme el 4.917 va ser elegida Junta Directiva amb el Sr.
Ricard Llorens amb mandat renovat.
CENTRE ATLÈTIC LAIETANIA:
Mandat de Junta Directiva renovat amb data 17.03.17 lliurat documentació al CCE amb
el segell d’entrada.
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CLUB ATLÈTIC VIC:
Mandat de Junta Directiva renovat amb data 25.04.16 lliurat documentació al CCE amb
el segell d’entrada.
UNIÓ ATLÈTICA RUBÍ:
Hi ha document registrat al CCE de presa de constància del president.
CLUB ATLÈTIC PALAFRUGELL:
Mandat de Junta Directiva renovat amb les eleccions celebrades el 30.09.14 segons
consta en el document presentat al CCE.
CLUB ATLETISME TERRES DE L’EBRE:
Mandat de Junta Directiva renovat amb les eleccions celebrades el 17.08.17 segons
consta en el document presentat al CCE.
CLUB NATACIÓ REUS PLOMS:
Mandat vigent segons CCE.
CLUB ATLETISME OLOT – TERRA DE VOLCANS:
Mandat renovat segons eleccions celebrades el 18.08.17 amb documentació segellada
per el CCE.
CLUB ATLETISME CAMBRILS:
Mandat renovat segons eleccions celebrades el 30.12.17 amb documentació segellada
per el CCE.
CLUB ATLETISME LA SANSI:
Mandat renovat segons eleccions celebrades el 12.01.18 amb documentació segellada
per el CCE.
CLUB JOVENTUT ATLÈTICA D’ARBECA:
Mandat renovat segons eleccions celebrades el 23.02.17 amb documentació segellada
per el CCE.
CLUB RIOS RUNNING TEAM:
Renovació dels càrrecs de Junta Directiva, celebrant les eleccions el 14.12.17 i
documentació segellada per el CCE.
CLUB ISS-L’HOSPITALET ATLETISME:
Renovació dels càrrecs de Junta Directiva, celebrant les eleccions el 07.O2.18 i
documentació segellada per el CCE.
CLUB ATLETISME SANT CELONI:
Renovació dels càrrecs de Junta Directiva, celebrant les eleccions el 30.12.17 i
documentació segellada per el CCE.
CLUB ATLETISME PARETS:
Renovació dels càrrecs de Junta Directiva, celebrant les eleccions el 18.01.18 i
documentació segellada per el CCE.
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CLUB COL.LECTIU D’ATLETES CARDEDEU:
Renovació dels càrrecs de Junta Directiva, celebrant les eleccions el 25.11.17 i
documentació segellada per el CCE.
CLUB D’ATLETISME L’AIRE:
Renovació dels càrrecs de Junta Directiva, celebrant les eleccions el 18.01.18 i
documentació segellada per el CCE.
CLUB PENYA APA ANEM-HI
Renovació dels càrrecs de Junta Directiva, celebrant les eleccions el 19.01.18 i
documentació segellada per el CCE.



Clubs amb el mandat caducat de la Junta Directiva i que no han aportat cap
documentació en referencia:

BARCELONA ATLETISME CLUB:
Mandat caducat amb data 19.02.18. No consta renovació del mandat de Junta Directiva
CLUB JOVENTUT ATLETICA SABADELL:
Mandat caducat l’any 2016 .No consta renovació del mandat de Junta Directiva
CLUB ATLETIC MOLLET:
El seu mandat caduca abans del 17 de març del 2018. No consta renovació de Junta ni
procés electoral.
CLUB ATLETISME GAVÀ:
No s’accepta degut a que no consta la data de les eleccions, ni que els resultats de les
eleccions siguin fermes. Només hi ha una acceptació del càrrec.
UNIÓ GIMNASTICA I ESPORTIVA BADALONA:
Mandat caducat i sense aportar cap documentació.
FORNARS ATLÈTIC CLUB DE VALLS I L’ALT CAMP:
Mandat caducat i sense aportar cap documentació.
RIPOLLET UNIÓ ATLÈTICA:
Mandat caducat i sense aportar cap documentació.
CLUB ESPORTIU CROS MATADEPERA:
El seu mandat caduca abans del 17 de març del 2018. No consta renovació de Junta ni
procés electoral.
ASSOCIACIÓ ATLÈTICA PALAMÓS:
Mandat caducat i sense aportar cap documentació.
CLUB ATLETISME ASCO – RIBERA D’EBRE:
Mandat caducat i sense aportar cap documentació.
ASSOCIACIÓ D’ALUMNES I EXALUMNES DE L’ESCOLA DEL TREBALL:
En el registre surt pendent d’actualització. A la Federació ens consta mandat caducat i
no tenim nova documentació.
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CLUB ATLETISME BAIX MONTSENY:
No consta renovació de la Junta Directiva que sigui presentada al CCE.
CLUB ATLETIC MAS PIERA:
Mandat caducat i sense aportar cap documentació.
CLUB ESPORTIU PICORNELL:
Mandat caducat i sense aportar cap documentació.
CLUB SERRA MARINA ALELLA:
Mandat caducat i sense aportar cap documentació.
CLUB ATLETISME I.E.STA COLOMA DOMINGO CATALAN:
Mandat caducat i sense aportar cap documentació.
CLUB ESPORTIU PEDALA.CAT BALAGUER:
Mandat caducat i sense aportar cap documentació.
CLUB ATLETISME ATLETESVNG.ORG:
No consta renovació de la Junta Directiva que sigui presentada al CCE.
CLUB ATLETISME NOU BARRIS:
Mandat caducat i sense aportar cap documentació on aporti la renovació de la Junta
COMISSIONS:
ELECCIONS DELS MEMBRES DE LES COMISSIONS DE CARÀCTER REPRESENTATIU :
Atletes, Entrenadors i Jutges.
Una vegada comprovades les sol·licituds per formar part integrant de les comissions
d’atletes i d’entrenadors, veiem que en el cas d’entrenadors el nombre de candidats no
sobrepassa el que fitxen com a màxim els estatuts de la Federació Catalana d’Atletisme
(Article 56.4) i per tant queda automàticament constituïda. No ha estat així en el cas de
la Comissió d’atletes, que són més de deu i per tant, es faran eleccions el proper
divendres, dia 2 de març, per escollir els 10 membres que la composaran.
Un cop celebrades les eleccions a la Comissió d’Atletes, els elegits restaran convocats a
una reunió el proper dimarts, 13 de març a les 19’30 hores, a les oficines de la
Federació, per tal de constituir aquesta Comissió i elegir un president. Aquesta data
també hauran de reunir-se la Comissió d’Entrenadors amb la mateixa finalitat. Aquestes
dues persones elegides passaran a formar part de l’Assemblea General.
Respecte al Comitè de Jutges només s’ha presentat una candidatura composta segons
relació adjunta en nota informativa.
INICI DEL PERIODE DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES.
Seguint el Calendari Electoral establert a l’article 15 del Reglament, s’acorda que des del
dia 1 fins el dia 6 de Març de 2018 estigui obert el període de presentació de
Candidatures tancades a President i Junta Directiva davant d’aquesta Junta Electoral.
D’acord l’article 16.3. del Reglament, el termini final per presentar les Candidatures es
tancarà a les 20,00 hores del dia 6 de Març de 2018, a la seu de la Federació Catalana
d’Atletisme, C/ Trafalgar, 12, de Barcelona.
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PROPERA REUNIÓ:
El membres de la Junta Electoral queden citats per reunir-se novament el dia 2 de Març
de 2018 a les 20’10 hores per estar en el recompte de vots de les eleccions de la
Comissió d’Atletes i poder publicar els resultats.
La reunió finalitza a les 20 hores.
I perquè així consti i en prova de conformitat, els membres assistents signen el present
Acta al lloc i data de l´encapçalament.
-

C.Atlètic Barcelonès
C. Cornellà Atlètic
C. J.A.Sabadell
Secretaria

representat per la Sra. Maria Rosa Busquets Fuster
representat pel Sr. Manuel Moreno Velázquez
representat pel Sr. Francesc Carrión Robles
Manoli Huerga Muscat

Juanta Electoral
(signat a l’original)
Barcelona, 28 de febrer de 2018
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