ACTA JUNTA ELECTORAL Nº 2 , DEL 17 DE NOVEMBRE DE 2021

Amb format telemàtic i a les 20:30 hores del dia indicat en el encapçalament, amb la
participació de Josep Maria Esteva, Joan Carles Castellà i Antoni Ruiz. Exerceix de
secretari Sergi Noguera.

-

Un cop acabat el termini d’al·legacions al cens provisional, la junta electoral ha
rebut les al·legacions i documentació per esmenar la seva situació registral dels
següents clubs: CLUB TGCBINN, C.A IGUALADA, CLUB NO TE PARES, CLUB
TRIATLÓ BADIA DEL VALLES I C.N. TARRACO. Un cop comprovada la
documentació, s’acorda incloure a aquestes entitats en el cens definitiu.

-

En data de 8 de novembre, la junta electoral a ha rebut les dimissions com a
membres de la junta directiva de: Francina Guardiola, Thais Espina Santiago,
Laura Reyes Ruiz i Francesc Rubio Barceló.

-

S’acorda realitzar i aprovar el cens definitiu i no modificable, que està format per 46
MEMBRES. El número d’avals necessaris per presentar una candidatura per
l’establert en l’ art. 64 es de 5 . S’acorda que el cens definitiu quedi exposat al
públic en horaris d’atenció al públic a la seu de la federació.

-

Queden aprovats el models de presentació de candidatures i avals que es poder
sol·licitar per mail o presencialment a la federació. Queda obert el termini de
presentació de candidatures.

I sense res mes a tractar, finalitza la reunió a les 20:50 hores del mateix dia.
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