ACTA ELECTORAL NÚM. 04/17
Procés electoral FCJ i D.A.

ACTA DE PUBLICACIÓ DEFINTIVA
DE LA CANDIDATURA GUANYADORA EN EL PROCÉS ELECTORAL
DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE JUDO I DISCIPLINES ASSOCIADES.

A la ciutat de Badia del Vallès, el dia 2 de maig 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 DEFINTIVA 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 i no ha estat impugnada en el termini establert en el reglament electoral i
en el calendari electoral aprovat en el seu moment per l’assemblea general de la federació.
Un cop comprovats els requisits formals i una vegada ha transcorregut el termini legal de
impugnació sense que ningú hagi fet recurs o impugnació alguna a dita candidatura, correspon
a aquesta Junta Electoral, d’acord amb el article 10.2 del nostre reglament electoral i d’acord
també amb els nostres estatuts, portar a terme la seva PROCLAMACIÓ LEGAL COM A NOVA
JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE JUDO i DISCIPLINES ASSOCIADES I NOU
PRESIDENT EL SENYOR FERMÍN PARRA I BERGUICES.
Aquesta proclamació definitiva, es comunicarà mitjançant certificació al registre de Entitats
Esportives de Catalunya, a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i a la Real
Federación Española de Judo y Disciplinas Asociadas, als efectes legals que correspon i en
compliment del article 11.2 del reglament electoral i també dels nostres estatuts.
I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 14:30 hores.

Badia del Vallès, 2 de maig de 2017

Secretari de la Junta Electora.

