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CENS INICIAL CLUBS (VOTACIÓ ELECCIONS)
LA FEDERACIÓ CATALANA DE JUDO I D.A., publica a continuació el cens inicial
de clubs, cens elaborat a partir del llistat que el que el Consell Català de
l’Esport ens ha remès molt recentment.
En aquest llistat o cens, apareixen els clubs que estiguin correctes i aquells
que els falta algun requisit.
Com esmenta la normativa legal vigent, per poder votar en les eleccions és
necessari- com a mínim- que es compleixin els següents requisits:
1- El Club ha d’estar inscrit en el Registre del Consell Català de l’Esport.
2- El President del Club i el seu Vicepresident ( en cas de tenir-ho) han
de tenir el seu càrrec INSCRIT en el registre.
3- Els càrrecs inscrits, tant de President com de Vicepresident, han
d’estar vigent, és a dir no ha d’haver caducat el mandat que cada
club té en els seus estatus.
No obstant, la normativa actual esmenta que si algun club no té
actualitzades les dades relatives a la vigència del mandat i el nom del
president o vicepresident, per PODER VOTAR EN LES ELECCIONS, haurà
d’acreditar que Sí es troba correcte mitjançant un acta notarial a aquest
efecte.
Per aconseguir aquest acta notarial, el secretari del club haurà de certificar
que el president – vicepresident, és qui és, i que el seu mandat està vigent.
Amb aquest certificat i amb el DNI, anar a un notari i que aixequin un acta
notarial.
Per tant, el primer que s’ha de fer és comprovar si el vostre club, el nom del
president i vicepresident coincideix amb el que apareix en el cens d’entitats.
Si No coincideix, us recomanem, que si el vostre club no apareix en el llistat o
cens del clubs que estan correctes o les dades no són correctes, dueu a
terme el més aviat possible, aquesta visita al Notari o si necessiteu més
informació, us podeu posar en contacte amb ISABELO PACHECO al tel. 616
469 251 i en última instància a la Federació, i intentarem ajudar-vos perquè
tingueu els vostres papers en regla.
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