ELECCIONS 2021
FEDERACIÓ CATALANA DE JUDO I D.A.
JUNTA ELECTORAL

ACTA NÚM. 5
A Badia del Vallès, el dijous 6 de maig de 2021, s’ha reunit la Junta Electoral per resoldre les
qüestions de la seva competència, es publica el següent acord pres per aquesta Junta de la
Federació,
Assisteixen a l’acte,
President titular de la JE:
Vocal titular de la JE:

Sr. Joan Rabell Ungé
Sr. Antonio Ramon Valle Solís

Ha disculpat la seva assistència la Vocal titular de la JE, Sra. Vanessa Garcia Núñez, que està de
baixa per malaltia.
Assisteix a la reunió de la Junta Electoral, l’assessor jurídic de la Federació, Sr. Marcos de
Robles Miralbell.

L’objecte d’aquesta reunió de Junta Electoral consisteix en resoldre totes aquelles qüestions,
incidències o recursos competència d’aquesta junta i d’acord amb el següent detall,
1r.- S’han rebut les següents reclamacions al cens que ja han estat resoltes. En concret són,
SERGI PONS – ASSOCIACIÓ ESPORTIVA KARATE JUDO LA LLAGOSTA. En referència a la inclusió
al cens. Se li contesta que Naiara González sí està inclosa al cens.
JOSE IGNACIO HERNANDEZ – CLUB DE JUDO PINEDA DE MAR. En referència a la inclusió cens
de diversos esportistes del seu club. Se li respon que la seva reclamació és extemporània (es va
presentar el dia 29 d’abril i el termini de reclamacions acabava el 23 d’abril).
JULIAN AZAÑON – CLUB DE JUDO SENTMENAT. Li és d’aplicació la mateixa resposta donada als
clubs, Club Judo Louis, Club Judo Ippon Farners, Club Esportiu Vall de Terri, G.E. i E.G. i el Club
Judo Jita Kyoei Calonge- St. Antoni, i que conté a l’annex a l’acta número 4.
JOAN ROJO. En referència a la inclusió del seu club, CLUB ESPORTIU JUDO SANTPEDOR. Se li
respon que està fora de termini (presenta la reclamació el dia 3 de maig i el termini acabava el
passat 23 d’abril).
FERRAN CABAÑÓ. Referent a la possible confusió amb el seu fill. Se li respon que la reclamació
és extemporània (va ser presentada el dia 4 de maig i el termini acabava el dia 23 d’abril).
RAÚL FERNÁNDEZ GARCIA. Sobre la seva reclamació gramatical al seu nom. Aquesta qüestió es
corregeix al cens.

La Junta Electoral pren l’acord de RATIFICAR les respostes donades als clubs reclamants
anteriors.
En referència a la petició del candidat PEDRO CARPINTERO MUÑOZ DE LA PEÑA, aquesta Junta
Electoral ha pres l’acord per unanimitat dels seus membres presents consistent en el següent,
1. Sol·licitud d’una còpia de l’acta d’assemblea de data 11 d’abril de 2021.
Sobre aquesta qüestió, la Junta Electoral entén que no és competent per resoldre, ja que
les actes de les assemblees formen part de la documentació de la federació.
2. Sol·licitud de la còpia del cens de clubs, on constin presidents i vicepresidents, i la data
amb dia/mes/any de la finalització del mandat de cada club.
La Junta Electoral informa al reclamant que a la pàgina web, apartat eleccions, figura el
cens de clubs. I en l’apartat per disciplines, en la relació de clubs, consta el nom del club,
adreça i telèfon. Això ha de ser suficient per poder conèixer totes les dades de les
respectives juntes directives. De totes maneres, no consten cap nom dels membres de la
junta directiva de clubs, ja que la federació no té l’autorització d’aquests i d’acord amb la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals.
3. La Junta Electoral es dóna per assabentada de la designació de l’interventor de la seva
candidatura.

Per tot això, aquesta Junta Electoral, acorda per unanimitat dels seus membres presents els
anteriors acords i ratificacions.
Sense més a tractar, s’aixeca acta de la reunió, signada per la Junta Electoral i que serà
incorporada a la pàgina web de la Federació per coneixement general de tots els seus
membres. Contra els acords que conté aquesta acta es podrà interposar recurs davant el
Tribunal Català de l’Esport en el termini establert per la llei a partir del següent a la notificació
que es farà a través de la pàgina web de la federació.
Badia del Vallès, 6 de maig de 2021.

Joan Rabell Ungé
President de la Junta Electoral

Antonio Ramon Valle Solis
Vocal de la Junta Electoral

