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JUNTA ELECTORAL 
Eleccions  a President/a i Junta Directiva 2022 
FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME 
 

 
ACTA DE LA REUNIÓ Nº 2 

Data: 22-Febrer- 2022 
 
Barcelona, a 22 de febrer de 2022. 
 
Reunits a les 19,00 hores a les oficines de la Federació Catalana d’Atletisme, els 
membres integrants de la Junta Electoral, següents: 
 
-Representant de l’estament de jutges a l’assemblea de la FCA, el Sr. Ricardo 
Amador Escobedo, president de la Junta Electoral. 
-Club Cornellà Atlètic, membre de l’assemblea representat pel Sr. Iñaki Plaza Martínez 
-Club Esportiu Ironwill Barcelona, membre de l’assemblea representat pel Sr. Carlos 
Herreras Martínez. 
 
Assistits de la senyora Manoli Huerga Muscat Secretària de la Junta Electoral. 
 

1. La Sra. Mercè Rosich demana si serà vàlida, per portar la candidatura, la firma 
digital. S’aprova que es pugui presentar la candidatura amb firma digital i/o 
també de forma original. 

2. Els avals hauran de portar la firma manuscrita original o bé amb firma digital 
incorporada en el document de l’aval. 

 
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 15 fins el dia 21 de 
Febrer de 2022 segons acord de la passada reunió, per permetre la comprovació del 
cens i la interposició d’eventuals reclamacions per inexactituds del mateix.  
 
No s'ha produït cap reclamació ni impugnació contra el Cens Provisional.  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. 
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EXAMEN I APROVACIÓ SI ESCAU DELS REPRESENTANTS DELS CLUBS AMB MANDAT 
VIGENT: 
 
La Junta electoral procedeix a examinar la documentació que des de la primera reunió 
fins avui ha arribat a la Federació, en relació a l’acreditació dels càrrecs vigents de 
diversos Clubs amb els qual existia discrepància segons llistat del Consell Català de 
l’Esport. 
 
La Junta Electoral examina la documentació aportada pels Clubs. La documentació 
examinada compleix el disposat en l’article 5è apartats 3 i 4 del Reglament Electoral, 
doncs consta la celebració d’eleccions i el certificat amb la composició dels càrrecs de 
la junta directiva electa, i així mateix consta el resguard o comprovant telemàtic 
d’haver-se presentat la documentació al Consell Català de l’Esport per a la seva 
inscripció. 
 
Per tant, la Junta electoral aprova els càrrecs dels Clubs amb mandat en vigor dels 
Clubs següents: 
 
BARCELONA ATLETISME – UNIÓ COLOMENCA ATLETISME – CLUB G.A.LLUÏSOS 
MATARÓ - UNIÓ ATLÈTICA TERRASSA – CLUB ATLETISME FIGUERES – CLUB ATLÈTIC 
PALAFRUGELL - FORNAS ATLÈTIC CLUB DE VALLS I L’ALT CAMP FACVAC – CLUB 
GIMNASTIC DE TARRAGONA – CLUB ATLETISME CANOVELLES – CLUB STA CRISTINA 
D’ARO – UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ – ASSOCIACIÓ ATLÈTICA XAFATOLLS MOLLERUSA 
- ASSOCIACIÓ ESPORTIVA VENTALLÓ – CLUB ATLETISME VILAFRANCA – CLUB 
ATLETISME LA POBLA DE SEGUR – CLUB ATLETISME CALONGE – RTC RUNNING CLUB 

- SPORT CANET – CLUB ATLETISME LA SANSI. 
 
Els càrrecs acreditats dels Clubs esmentats anteriorment podran exercir en nom del 
Club el dret a vot el dia 12 de març de 2022, i així es farà constar al llistats adients. 
 
INICI DEL PERIODE DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES A PRESIDENT/TA I JUNTA 
DIRECTIVA: 
 
Seguint el Calendari Electoral establert a l’article 16 del Reglament, s’acorda que des 
del dia 24 de febrer fins el dia 3 de març de 2022 estigui obert el període de presentació 
de Candidatures tancades a President/a i Junta Directiva davant d’aquesta Junta 
Electoral amb requisits establerts en l’article 7è del Reglament. El termini final per 
presentar les Candidatures es tancarà a les 20,00 hores del dia 3 de Març de 2022, a 
la seu de la Federació Catalana d’Atletisme, C/ Trafalgar, 12, de Barcelona. S’acorda 
ampliar l’horari establert en l’article 17è del Reglament Electoral fins les 20,00 hores de 
l’esmentat dia 3 de març. 
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ELECCIONS A COMISSIONS: 
 
Es fa constar que durant el període d’exposició, no s’han rebut reclamacions al cens 
electoral provisional dels estaments d’atletes, jutges i entrenadors, i per tant queda 
aprovat el CENS ELECTORAL DEFINITIU. 
 
Fins el dia 25 de febrer de 2022 es podran presentar candidatures obertes a les 
comissions d’Atletes i Entrenadors, i candidatures tancades a la comissió de Jutges. 
 
PROPERA REUNIÓ: 
 
El membres de la Junta Electoral queden citats per reunir-se novament el dia 3 de Març 
de 2022 a les 20.30 hores per proclamar oficialment les Candidatures presentades. 
 
També es publicarà el resultat de les Comissions d’Atletes, Entrenadors i Jutges, a 
l’espera que surti el representant de cada comissió per incorporar al Cens definitiu. 
 
La reunió finalitza a les 21.30 hores. 
 
I perquè així consti i en prova de conformitat, els membres assistents signen el present 
Acta al lloc i data de l´encapçalament. 
 
 
 
 
 
Ricardo Amador Escobedo Iñaki Plaza Martínez    Carlos Herreras      M. Huerga Muscat 
 President   Vocal      Vocal       Secretaria   
(signat a l’original)  (signat a l’original)   (signat a l’original)       (signat a l’original) 
 


