ACTA ELECTORAL NÚM. 03/17
Procés electoral FCJ i D.A.

ACTA DE PUBLICACIÓ PROVISIONAL DE CANDIDATURES.
INICI DEL TERMINI DE RECLAMACIONS
A la ciutat de Badia del Vallès, el dia 27 d’abril de 2017, sent les 14:01 hores i d’acord amb el
calendari electoral aprovat en aquest procés electoral per a l’elecció de membres a Junta
Directiva i President, es procedeix a la PUBLICACIÓ de l’única candidatura rebuda dintre del
termini establert a l’efecte i que és la candidatura encapçalada pel Sr. FERMÍN PARRA I
BERGUICES, i que a continuació es descriu,
-

FERMÍN PARRA I BERGUICES
Josep Manuel Cortés Garijo
Ignasi Sentís Pàmies
Isabelo Pacheco Saez
Alfons Arjona Alcazar
Albert Pujol Jané
Mònica Parra Sanchez
Susana Muñoz Guijarro
Joaquim Hernandez Nuñez
Elisabet López Roca
Pedro Carpintero Muñoz de la Peña

La candidatura rebuda compleix amb els requisits que tant els estatuts com el reglament
electoral estableix. En concret,








Les persones que ho integren són majors d’edat.
No tenen la seva condició suspesa per sanció disciplinària.
Estan en possessió d’una llicència amb una antiguitat mínima d’un any.
S’adjunten els DNI de tots els seus membres.
Consten les signatures dels candidats en prova de conformitat.
Consta així mateix, acreditada a la Federació la dimissió de tots els membres que es
presenten.
Aporten avals vàlids per un total de 32 clubs, que supera amb escreix el mínim legal de
8 clubs, és a dir, el 10% del total de vots de l’assemblea.

Un cop comprovats els esmentats requisits, aquesta Junta Electoral admet la present
candidatura i porta a terme la seva publicació provisional als efectes de que en el termini legal
corresponent pugui ser impugnada o no, per qualsevol membre de la Federació amb dret a
això.
I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 14:05 hores.
Badia del Vallès, 27 d’abril de 2017

Secretari de la Junta Electoral

