ACTA DE REUNIÓ
FEDERACIÓ CATALANA DE PENTATLÓ MODERN

JUNTA ELECTORAL
Núm. acta:

Data:

Hora:

Lloc:

4

19 gener 2021

11.00

Telemàtica

1. Assistents
Ramón Márquez Jiménez, assisteix
Miguel Ángel Jansà Moñino, assisteix
Lucía González Soler, assisteix

2. Temps de dedicació: 1 h aproximadament.
3. Ordre del dia:
1. Informació sobre la normativa del reglament electoral atès que només hi ha una candidatura
per estament per l’assemblea que s’ha de celebra avui de la Federació Catalana de Pentatló
Modern.
2. Proclamació provisional, si escau, dels membres electes per l’assemblea de la Federació
Catalana de Pentatló Modern.
3. Recordatori del següents períodes del procés electoral
4. Convocar la propera reunió de la Junta Electoral.

4. Desenvolupament de la reunió i acords
1. La Lucía González Soler informa que en el Reglament Electoral no s’especifica en cap apartat la
situació en la que només es presenta una persona candidata per estament.
En el capítol III apartat 4 i 5 s’indica el següent:
Apartat 4. Es considerarà guanyadora la persona candidata que obtingui major número de
vots.
Apartat 5. Es considerarà constituïda l’assemblea una vegada nomenats els membres
electes.

2. Una vegada revisat el reglament i atés que s’ha presentat un únic candidat a cada estament de
l’Assemblea de la Federació Catalana de Pentatló Modern, i que cadascun d’ells compleix el
requisits establerts la Junta Electoral proclama provisionalment membres electes de
l’assemblea a les següents persones:
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Cos tècnic
PEDRO PABLO PÉREZ MUÑOZ – DNI núm. 19851763A
Cos arbitral:
JORDI SALA PÉREZ – DNI núm. 53316416R
Esportistes
ALEIX HEREDIA VIVES – DNI núm. 47668824J
A partir de demà dia 20 de gener i fins al día 22 de gener de 2021, s’obre el període d’alegacions a
les eleccions, que es resoldran per part de la Junta Electoral el día 26 de gener de 2021.

3. La Junta Electoral detalla a continuació les dates dels següents períodes del procés electoral:
20 al 22 de gener de 2021

Presentació d’al·legacions a les eleccions.

23 al 26 de gener 2021

Resolució de les al·legacions a les eleccions i publicació de l’acta a la plana web de la
FCPM.

27/1/2021 al 2/2/2021

Presentació de candidatures a la Junta Directiva de la FCPM.

2 de febrer de 2021

Publicació de les candidatures a la Junta Directiva a la plana web de la FCPM.

3 al 5 de febrer de 2021

Presentació d’al·legacions a les candidatures per la Junta Directiva de la FCPM.

6 al 9 de febrer de 2021

Resolució de les al·legacions a les candidatures per la Junta Directiva de la FCPM i
publicació a la plana web de la FCPM
Campanya electoral de les candidatures

10 de febrer de 2021

Campanya electoral de les candidatures a la Junta Directiva.

11 de febrer de 2021

Eleccions a la Junta Directiva i publicació dels resultats de les eleccions a la plana web
de la FCPM.
La Junta Electoral proposarà la candidatura provisional que hagi obtingut més vots i
informarà a aquesta candidatura que disposa de 3 dies naturals per informar-la de la
composició de la Junta Directiva que ha de estar composada pels següents càrrecs:
Presidència, Vicepresidència, Secretaria, Tresoreria i 3 Vocalies

12 al 15 de febrer de 2021

Presentació d’al·legacions a les eleccions a la Junta Directiva de la FCPM.

16 al 18 de febrer de 2021

Resolució d’al·legacions a les eleccions per la Junta Directiva de la FCPM, publicació a
la plana web i proclamació de la nova Junta Directiva de la Federació Catalana de
Pentatló Modern mitjançant certificat de composició de Junta Directiva i comunicació
d’aquest resultats a:
- Junta Gestora de la Federació Catalana de Pentatló Modern
- Consell Català de l’Esport (CCE)
- Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC)
- Federación Española de Pentatlón Moderno
- Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Sant Boi
- Altres entitats, administracions i/o estaments que es consideri oportú
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4. Es convoca la propera reunió pel dimecres 26 de gener de 2021.

Sense més qüestions a tractar, na Lucía González Soler estén acta de la reunió i signa en Ramón
Márquez Jiménez, president de la Junta Electoral de la Federació Catalana de Pentatló Modern

Sant Boi de Llobregat, 19 de gener de 2021

Ramón Márquez Jiménez
President

3

