ELECCIONS 2021
FEDERACIÓ CATALANA DE JUDO I DISCIPLINES ASSOCIADES
JUNTA ELECTORAL

ACTA NÚM. 3
A la ciutat de Badia del Vallès, el dijous 22 d’abril de 2021 a les 11 hores, 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.

Desenvolupament de la sessió i acord presos:
Durant aquest període s’han rebut quatre reclamacions més al cens provisional, que després
de ser estudiades i comprovades per l’administració de la Federació, la Junta Electoral ha
decidit acceptar les seves peticions que han estat resoltes positivament i s’han inclòs al cens.
Els reclamants han estat,
Daniel Rey
Raúl Fernández García
Sandra Badrena
Club Judo Jita Kyoei Calonge-St. Antoni
Una vegada han estat ratificades en el cens provisional, aquest ha estat novament exposat
públicament als efectes de la seva comprovació i de noves reclamacions, si fos el cas.
Sense més a tractar, s’aixeca acta de la reunió, signada per la Secretària de la Junta Electoral i
que serà incorporada a la pàgina web de la Federació per coneixement general de tots els seus
membres i en especial d’aquells que han formulat les seves reclamacions i perquè els hi
serveixi també de notificació
Badia del Vallès, 22 d’abril de 2021.

Joan Rabell Unge
President de la Junta Electoral

Vanessa Garcia Núñez
Secretària en funcions Junta Electoral

