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.., Federació C,,talana [IlII] ( d'Handbol 

JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'HANDBOL 
ELECCIONS 2021 

ACTA núm. 2 

A les 19 hores del dia 12 de març de 2021, es reuneixen els membres titulars 
de la Junta Electoral de la Federació Catalana d'Handbol escollits en 
l'Assemblea General que va tenir lloc el 3 de març de 2021, composada per: 

- Sr. Pedro López Rublo (AE Sant Martl Esport)
- Sr. José Maria Lfzan Carrasco (Joventut Handbol Mataró)
- Sr. Julià López Arenas Montes (H Sant Cugat)

Assisteix, amb veu sense vot, el Secretari de la Junta Directiva de la FCH, Sr. 
Gabriel Teodoro Lara que ho és, per compliment normatiu, de la Junta 
Electoral. 

Després de deliberacions, 

ACORDEN per unanimitat 

Primer.- Aprovar el cens provisional de clubs d'handbol sala i handbol platja. A 
tftol informatiu es fa constar el nom del president que consta inscrit en el 
Registre d'entítats esportives de la Generalitat i els clubs que tenen la Junta 
amb mandat caducat. 

Segon.- Aprovar el cens provislonal dels estaments d'àrbitres, que Inclou 
anotadors i cronometradors. de Jugadors l de tècnics d'handbol sala. 

Tercer.- Ordenar la publicació dels censos a la pàgina web de la FCH l la seva 
tramesa als clubs 

Quart.- Recordar als Interessats que, d'acord amb el Reglament Electoral 
aprovat a l'Assemblea del 3 de març de 2021, tenen fins tot el dia 17 de març 
de 2021 per impugnar o presentar reclamacions als censos aprovats. 

Cinquè.-Es recorda que els Clubs que tinguin el mandat caducat que tant per 
avalar a una candidatura com per l'acte de la votació, podrà actuar en 
representació de l'entitat segons consti al document lllurat amb segell de registre 
a la Secretaria General de l'Esport, ja que degut als terminis d'actualització de 
les Juntes directives al registre d'entitats de la Secretaria General de l'Esport, 
alguns clubs han realitzat eleccions l consta com a manda caducat. 

Sisè.-Ordenar que des de la Secretaria de la FCH s'enviï als clubs, en els propers 
dies, el llistat d'entitats amb dret a vot amb els càrrecs que consten al Registre 
d'entitats esportives de la Generalitat. 
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