ELECCIONS 2021
FEDERACIÓ CATALANA DE JUDO I DISCIPLINES ASSOCIADES
JUNTA ELECTORAL

ACTA NÚM. 2
A la ciutat de Badia del Vallès, el dilluns 19 d’abril de 2021, s’ha reunit la Junta Electoral per
resoldre les qüestions de la seva competència, dintre del període de reclamacions al cens
provisional.
Assisteixen a l’acte,
President titular de la JE:
Vocal titular de la JE:
Vocal titular de la JE:

Sr. Joan Rabell Ungé
Sra. Vanessa Garcia Núñez
Sr. Antonio Ramon Valle Solís

Ha disculpat la seva assistència el Secretari de la Junta Electoral i de la Federació, Sr. Alfons
Arjona, per raons laborals, i actuarà en la seva absència com a Secretari d’aquesta reunió de
Junta Electoral la vocal, Sra. Vanessa Garcia.
Assisteix a la reunió de la Junta Electoral, l’assessor jurídic de la Federació, Sr. Marcos de
Robles Miralbell.
La sessió comença a les 10:15 i finalitza a les 11:30 del matí.
Desenvolupament de la sessió i acord presos:
Primer.- Vanessa Garcia sol·licita a la Junta Electoral que es tingui en compte, de cara a
properes reunions, els seus horaris laborals, ja que és professora d’un col·legi i no pot deixar-lo
en horari lectiu.
Se li respon, per part de la Junta Electoral, que es tindrà en compte la seva petició per
properes convocatòries de reunió.
Segon.- Per part del lletrat assessor, s’informa a la Junta Electoral de les reclamacions que
s’han produït a data d’avui, d’acord amb el següent,
Club Judo Meta Castelldefels. Al estar repetit al cens, s’ha eliminat un dels dos.
Club Esportiu Judo Lloret. La mateixa situació que l’anterior.
Club Judo Amposta. Al no haver pagat la quota federativa, no ha d’estar inclòs al cens. Se li va
remetre correu electrònic informant-li el passat 16 d’abril.
Javier Parreño. Se li inclou al cens de Tècnics de Jiu-jitsu, ja que no hi era per un error
administratiu.
Joan Gómez Guinart. Se li inclou al cens de Tècnics de Judo, ja que no hi era per un error
administratiu.

La Junta Electoral es dóna per informada i ratifica la situació d’aquests clubs i els canvis
efectuats al cens.
Tercer.- S’informa a la Junta Electoral que s’han rebut per escrit dos reclamacions, d’acord amb
el següent,
Reclamació de José Ignacio Hernández, en representació del Club de Judo Pineda de Mar.
Aporta el Sr. Hernández comprovants d’haver presentat nova documentació de la Junta
Directiva del club, però amb data 15 d’abril de 2021.
La Junta Electoral estudia la reclamació i després d’informar-se legalment, pren la decisió de
no incloure’l al cens perquè la data límit o la data de tall per regularitzar la situació dels clubs
va ser el passat 11 d’abril, data de la convocatòria de les eleccions. En conseqüència, la
presentació de la nova Junta Directiva a la Generalitat de Catalunya va ser en posterioritat a la
data de convocatòria d’eleccions.
Reclamació de Ferran Piqué i Anguera, en reclamació de diversos aspectes en relació amb la
representació dels clubs a l’assemblea i la seva inclusió al cens. La Junta Electoral, després
d’assessorar-se, entén que per alguns aspectes del seu recurs, aquesta junta no és competent,
en concret per aquelles qüestions que afectin a l’assemblea. Pel que fa a la petició de que es
publiqui l’acta de les reunions de la Junta Electoral, contestar-li que efectivament així es farà. I
pel que fa al llistat d’entitats que envia la Secretaria General de l’Esport i la seva publicació, és
una decisió que li correspon a la Federació i no a aquesta Junta Electoral, per tant ho hauria de
sol·licitar directament a Federació.
La Junta Electoral remetrà a ambdós recurrents la resposta fundada i per escrit.
La Junta Electoral informa que la proclamació definitiva dels censos es portarà a terme, segons
el Calendari Electoral, el proper dissabte dia 24 d’abril de 2021 i aquest cens serà inamovible
durant tot el procés electoral.

Sense més a tractar, s’aixeca la sessió a Badia del Vallès a les 11:30 hores del dilluns 19 d’abril
de 2021.

Joan Rabell Unge
President de la Junta Electoral

Vanessa Garcia Núñez
Secretària en funcions Junta Electoral

