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Eleccions a President i Junta Directiva 2018 
FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME 
 

A  C  T  A 
 

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
 

Esplugues de Llobregat, a 17 de Març de 2018. 

 

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE LA VOTACIO PER LES ELECCIONS I PROCLAMACIO 

PROVISIONAL DELS  RESULTATS  

 

A la sala d’actes del Consell Català de l’Esport, al C/ Sant Mateo s/n, d’Esplugues de 

Llobregat, a les 10,30 hores, comença l’Assemblea General Extraordinària de la 

Federació Catalana d’Atletisme. Presideixen la reunió els membres de la Junta 

Electoral constituïts com a Mesa Electoral. També hi son presents els Interventors 

anomenats pels candidats a les eleccions d’acord l’article 11è.6 del Reglament 

Electoral senyors Joan Cutrina Martí i Josep Mª Gil Albero . La sessió queda 

constituïda pels membres integrants de ple dret de l’Assemblea General Extraordinària 

de la FEDERACIO CATALANA D’ATLETISME, segons relació d’assistents relacionats 

en el butlletí d’assistència que s’adjunta a la present com annex inseparable. 

 

CONVOCATORIA: 

L’Assemblea ha estat degudament convocada amb l´únic punt de l´ordre del dia 

consistent en la votació per l’elecció del President i Junta Directiva de la Federació 

Catalana d’Atletisme. 

 

INTERVENTORS: 

Prèviament a tractar l’ordre del dia es demana que dos membres de l’Assemblea 

General s’ofereixin voluntaris per esser designats interventors amb la finalitat d’aprovar 

l’acta per delegació de l’Assemblea segons estableix l’article 29è1 dels Estatuts de la 

Federació. S’ACORDA designar interventors als Srs. Jaume Vilà Monés i Josep Martí 

Lledó. 

 

CANDIDATURES OFICIALS: 

La Junta Electoral ha explicat als assembleistes que en la reunió de la Junta Electoral 

de data 7 de març es varen proclamar dos candidatures oficials, la del Sr. Joan 

Villuendas Bornau i la de la Sra. Mercè Rosich Vilaró, i que per tan la votació es farà 
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respecte a aquests dos candidats.  Així mateix s’informa del funcionament de l’acte 

electoral segons les prescripcions del Reglament Electoral.  Una vegada fets els 

aclariments pertinents, es passa a l’acte d’intervenció del candidats que està previst en 

el l’article 11è.4 del Reglament Electoral: 

 

INTERVENCIO DELS CANDIDATS: 

La Mesa Electoral juntament amb els Interventors de cadascuna Candidatura han fet 

un sorteig per decidir l’ordre d’intervenció dels Candidats durant 15 minuts cadascun. 

En primer lloc intervindrà Mercè Rosich Vilaró i en segon lloc Joan Villuendas Bornau. 

 Fetes les dues intervencions es passa a realitzar l’acte material de les votacions. 

 

 ACTE MATERIAL DE LA VOTACIO: 

Es procedeix a anomenar en veu alta als assistents a l’assemblea per l’ordre que 

figura al cens electoral, els quals s’han d’anar apropant a la taula electoral, i han 

introduït les respectives paperetes de vot en l’urna disposada a l’efecte. 

 

Finalitzat l’acte material de les votacions, es procedeix al RECOMPTE DE VOTS, amb 

el següent, R E S U L T A T: 

 

-Total de membres del cens electoral amb dret a vot: 106       

-Total de membres que han votat..............................   73    

 

-Total de vots en blanc............................       0    

-Total de vots anulꞏlats............................       0 

 

-Total de vots vàlids obtinguts per cada Candidatura: 

 

Candidatura encapçalada pel Sr. JOAN VILLUENDAS BORNAU: 

Vots vàlids ..........................    37 

     

Candidatura encapçalada per la Sra.MERCÈ ROSICH VILARÓ: 

Vots vàlids ..........................   36  

 

ATES que la candidatura encapçalada per JOAN VILLUENDAS BORNAU ha obtingut 

la majoria de vots vàlids. 

ATES que l´article 13è.1. del Reglament Electoral i l´article 46è.1.  dels Estatuts 

estableixen que serà considerada guanyadora la candidatura que hagi obtingut la 

majoria dels vots vàlids. 
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PROCLAMACIO PROVISIONAL: 

Queda PROCLAMADA PROVISIONALMENT com a candidatura guanyadora de les 

eleccions a President i Junta Directiva de la Federació Catalana d’Atletisme, 

l´encapçalada per JOAN VILLUENDAS BORNAU 

Es donarà compte a la Secretaria General de l’Esport, a la Federació Espanyola 

d’Atletisme  i a l’UFEC com disposa l’article 13è.2. del Reglament Electoral. 

 

INCIDENCIES: 

1) No s’acredita al representant del Club Atletisme Palafrugell, Sr. Miquel Jofra 

Castells degut a que porta una delegació del Sr. Lluis Pagés Boix i va contra 

l’article4. Del Reglament Electoral. 

2) No s’acredita al representant del Club Agrupació Cultural i Esportiva de 

Riudellots, degut a que porta una delegació del Sr. Mateu Guitart  Molina i va 

contra l’article 4 del Reglament Electoral. 

3) No es deixa votar al Club Atletisme l’Aire degut a que en el moment que han 

arribat s’havia obert la urna. 

4) No es deixa votar al Club Unió Esportiva de Sants degut a que en el moment 

que han arribat s’havia obert la urna. 

 

Es dona per acabada la sessió a les  11’30  hores. 

I perquè així consti, en prova de conformitat, signen present els membres de la Junta 

Electoral, els Interventors per aprovar l’acta, i els designats pels candidats, en el lloc i 

data indicats en l’encapçalament. 

 

Junta Electoral/ Mesa Electoral 

 

 

Interventors per aprovar l’acta: 

 

 

Interventors dels candidats: 

Designats pel Sr. Villuendas Bornau: Designats pel Sra. Rosich Vilaró: 

        Joan Cutrina Martí           Josep Mª Gil Albero 

 

(Copia per arxiu – Signat a l’original) 

 


