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NOTA ACLARATORIA
1.
VOTACIONS A REPRESENTANTS DE PERSONES FÍSIQUES DE L´ASSEMBLEA.
DISSABTE 8 DE MAIG DE 2021
El proper dissabte dia 8 de maig, es celebraran d´acord amb el calendari electoral les
votacions a membres de l´assemblea per estaments i per disciplina esportiva.
Només cal votar en dos estaments de la disciplina de judo. La resta ja han estat
nomenats de forma automàtica a l’haver-se presentat una única candidatura per cada
estament.
ESPORTISTES JUDO
Existeixen els següents candidats:
Candidats a esportistes de judo

1.- Jordi Yuste Gutsems
2.- Maurici Casasayas Soler

Només podran votar aquelles persones físiques que estan incloses en el cens d’
esportistes de judo.
Candidats a tècnics de judo :

1.- Joaquim Hernandez Núñez
2.- David Roca Genescà
3.- Raúl Fernández García

Només podran votar aquelles persones físiques que estan incloses en el cens de
tècnics de judo.
1.
2.
3.
4.

Les votacions es duran a terme a la seu de la federació.
L’ horari serà de 10h. a 13 h del migdia.
S´habilitarà una sala amb una urna per la votació.
Les paperetes estaran llestes i preparades a la mateixa sala de votacions,
conjuntament amb els sobres.
5. Cada membre federatiu amb dret a vot, disposarà d’una zona protegida en la
qual podrà en secret escollir la papereta que li sembli més adient.
6. L’urna estarà situada en una taula , on el personal de la federació comprovarà
la identitat del votant i que estigui en el cens corresponent.
7. Tot seguit podrà votar.

8. Podran estar presents a la sala , l’ interventor de cada candidatura a Junta
Directiva que hagi designat la Junta Electoral, dos votants , personal de la
federació i els membres de la junta electoral que ho desitgin, a més de
l’assessor legal de la federació.
9. Els electors o votants, no podran quedar-se a la sala un cop hagin votat.
10. Seran considerats vots nuls aquelles paperetes que continguin ratllades,
paraules insultants, dibuixos o difamacions.
11. En cas que hi hagi dues paperetes pel mateix candidat en el sobre, es
considerarà com un sol vot.
12. En cas que en un sobre es trobin dues paperetes diferents , el vot serà nul.
13. Si les paperetes estan trencades, el vot serà nul.
14. Un cop finalitzada la votació de tots els electors de cada estament, o arribada
l’hora de tancament de l’urna, es procedirà pels membres de la federació i de la
junta electoral a obrir les urnes i a comptabilitzar els vots, publicant-se els
resultats
15. S´estendrà una acta de la votació.
2.- VOTACIONS A CANDIDATURES A MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA. DISSABTE 15
DE MAIG DE 2021
El proper dissabte 15 de maig es duran a terme les votacions per escollir una de les
dues candidatures rebudes i declarades vàlides per la nova Junta Directiva de la
Federació Catalana de Judo.
1. Només podran votar aquells que estiguin inclosos en el cens federatiu i que
siguin membres de l´assamblea de la federació.
2. Les votacions es duran a terme a la seu de la federació.
3. L´horari serà de 10h. a 16 h de la tarda.
4. S´habilitarà una sala amb una urna per a la votació.
5. S´habilitarà una sala per a cada candidat, amb un màxim de tres persones.
6. Les paperetes estaran llestes i preparades a la mateixa sala de votacions.
7. Cada membre federatiu amb dret a vot, disposarà d’una zona protegida en la
qual podrà en secret escollir la papereta que li sembli més adient.
8. Les persones que votin en nomdels clubs, haurà d’ acreditar abans de votar, la
seva condició de representant , és a dir President o Vicepresident , la seva
identitat mitjançant el DNI i en cas que el seu càrrec no estigués vigent , haurà
d’ acreditar que és president o vicepresident mitjançant la corresponent acta
notarial, resguard de la sol.licitud de la modificació de junta directiva.
9. En el cas dels estaments de persones físiques, cada membre haurà d’ acreditar
la seva identitat amb el DNI i estar inclòs en el cens.
10. L’urna estarà situada en una taula , on el personal de la federació comprovarà
l´identitat del votant i que estigui en el cens corresponent, a més de les altres
circumstàncies que per llei sigui necesari acreditar.

11. Tot seguit podrà votar.
12. Podran estar presents a la sala , l’interventor de cada candidatura a Junta
Directiva que hagi designat la Junta Electoral, dos electors , personal de la
federació i els membres de la junta electoral que ho desitgin, a més de
l’assessor legal de la federació.
13. Els electors o votants, no podran quedar-se a la sala un cop hagin votat.
14. Seran considerats vots nuls aquelles paperetes que continguin ratllades,
paraules insultants, dibuixos o difamacions.
15. En cas que hi hagi dues paperetes per al mateix candidat en el sobre, es
considerarà com un sol vot.
16. En cas que en un sobre es trobin dues paperetes diferents , el vot serà nul.
17. Si les paperetes estàn trencades el vot serà nul.
18. Un cop finalitzada la votació de tots els electors de cada estament, o arribada l’
hora de tancament de l’ urna, es procedirà pels membres de la federació i de la
junta electoral a obrir les urnes i a comptabilitzar els vots, publicant-se els
resultats
19. S’estendrà un acta de la votació.

Badia del Vallès a 6 de maig de 2021

