ACTA: Nº 3

ACTA REUNIÓ JUNTA ELECTORAL ELECCIONS 2021

Reunits en sessió telemàtica, el 25 de novembre de 2021 a les 20:30 hores els
membres de la Junta Electoral: Sr. Josep Maria Esteva Paytuvi (President), Sr. Joan
Carles Castella Marchan , Sr. Antoni Ruiz Catalan i el Sr. Sergi Noguera Cano qui
actua com a secretari sense dret a vot.
S’obra la sessió i es passa a fer la verificació de l’única candidatura presentada el 23
de novembre i per tant dins del termini establert en el calendari electoral , que
encapçala la Senyora Francina Guardiola Flix, per tal d’analitzar si compleix amb els
requisits establerts en el reglament electoral i estatuts de la federació i que son els
següents:

-

-

Art. 56, respecte a les condicions personals i requisits que tenen que complir els
aspirants a candidats a president o membre de la Junta Directiva.
Art. 63, respecte al número mínim de candidats vàlids que tenen que composar
les llistes segons l’ art. 36 i que per tant és un mínim de 6 dels quals 3 tenen
que ser dones.
Art. 64 , i en relació a l’art 27, respecte el número d’avals mínims vàlids que és
el 10% del cens electoral definitiu .
Art. 65, respecte els requisits formals què tenen que tenir els avals.
Art. 66 , respecte el haver presentat la dimissió abans del inici del termini de
presentació de candidatures.

ANÀLISIS CANDIDATURA DE LA SRA. FRANCINA GUARDIOLA FLIX.
AVALS PRESENTATS:

6 ( Avals mínims cinc, segons art. 64 )

AVALS VÀLIDS:

6
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ANÀLISIS DE LES CONDICIONS DELS MEMBRES QUE COMPOSEN LA LLISTA
TANCADA DE LA CANDIDATURA A PRESIDENT I MEMBRES DE LA JUNTA
DIRECTIVA:
TOTAL ASPIRANTS A CANDIDATS: 6
TOTAL DONES: 3
* Amb l’escrit de presentació de candidatura s’adjunta fotocòpia del DNI de tots els
seus integrants.
Membres que compleixen amb l’establer en l’art. 56 i sense incompatibilitats:
FRANCINA GUARDIOLA FLIX ( Presidenta )
THAIS ESPINA SANTIAGO
LAURA REYES RUIZ
FRANCESC RUBIO BARCELO
NICOLAS ALFREDO SAENZ BRIASCO
ANTONI PALLARES GRIMA
TOTAL INTEGRANTS VÀLIDS CANDIDATURA: 6 (Compleix amb els mínims exigits
en l’art. 63, respecte el número de components (6 com a mínim) i el de 3 dones en la
candidatura).
Per tant i per les funcions atribuïdes a la Junta Electoral en l’art 61 del reglament
electoral i dels estatuts, per unanimitat aquesta acorda:
Admetre la candidatura la que encapçala la Sra. Francina Guardiola Flix
complir amb tots els requisits establerts del reglament electoral i estatuts .

per

Per tant i en aplicació de l’art. 72 del reglament electoral i estatuts i al quedar només
valida una única candidatura, la Junta Electoral per unanimitat acorda:
Proclamar com a guanyadora de les eleccions a president i càrrecs
representatius de la federació a la candidatura constituïda per les següents
persones:
-

FRANCINA GUARDIOLA FLIX ( Presidenta )
THAIS ESPINA SANTIAGO
LAURA REYES RUIZ
FRANCESC RUBIO BARCELO
NICOLAS ALFREDO SAENZ BRIASCO
ANTONI PALLARES GRIMA
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Pel que es disposa en l’art 72 del reglament electoral i estatuts, ja no es realitzarà
l’acte de votació previst pel dia 11 de desembre de 2021 en quedar només una
única candidatura proclamada vàlida.
S’ordena a la secretaria de la federació que es procedeixi a les comunicacions
previstes en els articles 71 i 72 del reglament electoral i dels estatuts.
Per unanimitat, la Junta Electoral ordena a la secretaria de la federació que publiqui
aquesta acta a la web de la federació, es trameti a tots els clubs i es publiqui al taulell
d’anuncis de la federació.
I sense res mes a tractar s’aixeca la reunió a les 21:05 hores del dia 25 de novembre
de 2021.
V. P.
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