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

ACTA DE LA REUNIÓ Nº 5
Data: 7 de març de 2022

Reunits a les 19,05 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 DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PEL CLUB D’ATLETISME MALGRAT ALS EFECTES
D’ACREDITAR EL MANDAT EN VIGOR:

Segons permet l’article 5è punt 4 del Reglament electoral, s’examina la documentació
presentada pel Club d’Atletisme Malgrat als efectes d’acreditar el mandat en vigor del seu
representant:
Consta un correu electrònic del Club enviat a la Junta Electoral el dia 4 de març de 2022 (rebut
a la Federació el dia 6 de març), en el que acompanya un acusament de rebuda de la
Generalitat de Catalunya de modificació de la junta directiva. Aquest document no acredita
per si mateix la composició de la Junta Directiva del Club doncs no va acompanyat de cap altre
document.

El dia 7 de març de 2022 a les 11,32 hores la Federació ha rebut un altre correu electrònic del
Club al que acompanya un certificat de la composició amb adscripció de càrrecs de la Junta
directiva.
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L’article 5è paràgraf 3. del Reglament Electoral estableix:

“Article 5È.- Representant del Club amb càrrec vigent per exercir el dret a vot en nom
de l’Entitat.- 3. Per afavorir la màxima participació dels electors, i degut al retard en la
inscripció de les dades dels Clubs que pateix el Registre d’Entitats Esportives de la
Generalitat, que ocasiona la manca de presa de constància de les eleccions realitzades
en els Clubs i la manca de inscripció registral on consti expirat el mandat dels càrrecs de
les persones integrants de les Juntes directives dels Clubs, la Junta Electoral podrà
actualitzar aquestes dades durant el decurs del procediment electoral fins a cinc dies
abans de la data de les votacions. L’actualització durant el procediment electoral dels
càrrecs vigents dels Clubs a efectes de conèixer el nom de la persona habilitada per
l’exercici del dret de vot en nom del Club el dia de les votacions, en cap cas constituirà
una modificació del Cens electoral o relació nominal de Clubs amb dret a vot, doncs
aquest serà inalterable a partir del moment de la seva aprovació per la Junta Electoral
en la corresponent fase del procediment electoral.
Per tant, s’haurà de distingir el Cens de Clubs amb dret a vot inalterable des de la seva
aprovació per la Junta Electoral, de la relació de persones representants dels respectius
Clubs que es podrà anar actualitzant de la manera que a continuació s’indicarà fins a
cinc dies abans de les votacions. S’haurà de lliurar una còpia de la darrera actualització
als candidats i penjar-la a la web perquè es pugui consultar o descarregar respectant la
normativa de protecció de dades.
Atès que el precepte esmentat permet la presentació dels documents fins a cinc dies abans de
les votacions (les quals es celebraran el 12-març-2022), i atès que el certificat ha estat enviat
incomplint el termini establert que va finalitzar a les 24 hores del dia 6 de març de 2022, s’acorda
inadmetre aquest document amb tots els efectes que comporta aquesta inadmisió.
Sense més assumptes a tractar es dona per finalitzada la reunió a les 19,30 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

Iñaki Plaza Martínez
Vocal

(Signat a l’original)

(Signat a l’original)

Carlos Herreras Martinez
Vocal

M. Huerga Muscat
Secretaria

(Signat a l’original)

(Signat a l’original)
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