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

ACTA DE LA REUNIÓ Nº 4
Data: 4 de març de 2022

Reunits a les 18,30 hores a les oficines de la Federació Catalana d’Atletisme al C/ Trafalgar, 12,
entresòl, de Barcelona 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.
-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 per la secretari de la Junta Electoral senyora Manoli Huerga Muscat.

REVISIÓ I APROVACIÓ SI ESCAU DELS REPRESENTANTS DELS CLUBS AMB MANDAT EN VIGOR:

Segons permet l’article 5è punt 4 del Reglament electoral, s’examina la documentació
presentada el dia 4 de març de 2022 pels Clubs que es diran a continuació, i que sortien amb el
mandat caducat dels seus representants en la relació facilitada pel Consell Català de l’Esport.
Els tres clubs que han enviat la documentació han acompanyat la certificació dels membres de
junta i càrrecs designats en les respectives eleccions i acrediten la presentació amb acusament
de rebut via telemàtica al Consell Català de l’Esport de la documentació on consta la
celebració d’eleccions i la composició dels càrrecs en vigor de les seves Juntes directives electes.
Els Clubs que han presentat la documentació esmentada, la qual es dona com a vàlida, i per
tant s’aprova per la Junta Electoral, son els següents:

CLUB ESPORTIU PENEDÈS, CLUB D’ATLETISME OLÍMPIC FARNÉS i CLUB CASTILLEJO RUNNING TEAM.

D’acord a lo anterior, s’actualitzarà el llistat de representats de les Entitats afiliades a la Federació
amb expressió de la persona que ocupa la representació i la vigència dels seus càrrecs, en
relació a la nota informativa expedida pel Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de
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l’Esport en les que constin les incorporacions dels càrrecs dels clubs que han presentat la
documentació abans esmentada.

Sense més assumptes a tractar es dona per finalitzada la reunió a les 19,05 hores.

En senyal d´aprovació i conformitat de la present acta, els membres de la Junta Electoral la
signen en el lloc i data indicats a l´encapçalament.

Ricardo Amador Escobedo
President
(signat a l’original)

Iñaki Plaza Martínez
Vocal
(signat a l’original)

Carlos Herreras Martinez
Vocal
(signat a l’original)

Manoli Huerga Muscat
Secretaria
(signat a l’original)
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