JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’HANDBOL
ELECCIONS 2017
ACTA núm. 2
Sent les 18h del dia 17 de febrer de 2017, 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 10 de
febrer de 2017, composada per:
-

Handbol Esplugues, representat pel Sr. Juan Camilo González Ruíz
AE Sant Martí Esport, representat pel Sr. Pedro López Rubio
CH Sant Llorenç, representat pel Sr. Gabriel Hernández Doña

Assisteix, amb veu sense vot, el Secretari de la Junta Directiva de la FCH, Sr. Francisco Hidalgo
Martínez que ho és, per compliment normatiu, de la Junta Electoral, i el Sr. Xavier-Albert Canal
Gomara, advocat de la FCH, igualment amb veu però sense vot.
Previ a l’Ordre del Dia el Secretari, Sr. Francisco Hidalgo Martínez manifesta que, atès que
participarà d’una candidatura a les eleccions, és la darrera sessió a la que assisteix, fet del que
ha informat al President de la FCH.
Després de deliberacions,
ACORDEN per unanimitat
1.- Aprovar el cens provisional de Clubs d’handbol sala i handbol platja. A títol informatiu es fa
constar el nom del president que consta inscrit en el Registre d’entitats esportives de la
Generalitat i els clubs que tenen la junta amb mandat caducat.
2.- Aprovar el cens provisional dels estaments d’àrbitres, sense incloure anotadors i
cronometradors, de jugadors i de tècnics tant d’handbol sala com handbol platja.
3.- Ordenar la publicació dels censos a la pàgina web de la FCH i la seva tramesa als clubs.
4.- Recordar als interessats que, d’acord amb el Reglament Electoral aprovat a l’Assemblea del
10 de febrer de 2017, tenen fins tot el dia 21 de febrer de 2017 per impugnar o presentar
reclamacions als censos aprovats.
5.- Es recorda que els Clubs que tinguin el mandat caducat que tant per avalar a una candidatura
com per l’acte de la votació, d’acord amb el Decret 58/2010 de la Generalitat com l’article 5.3
del Reglament electoral, podrà actuar en representació de l’entitat la persona que acrediti
notarialment la representació de l’entitat membre.
6.- 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.
7.- La propera reunió serà el dia 22 de febrer de 2017 a les 19 hores a la seu de la FCH.

La reunió es tanca a les 19:48h.
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