ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL
Identificació de la sessió
Número: 4/2017
Data: 5.5.2017
Lloc: Via Augusta 13-15, 1ª Planta (Barcelona)
Hora: de 10,00h a 10,30h
Assistents amb veu i vot
Sr. Ignacio Soler-Cabot Serra
Sr. Enric Gimeno Vilar
Sr. Jordi Andreu Folch
Assistents amb veu i sense vot
Sra. Isabel Pérez Espinosa, Secretaria de la Junta i assistent jurídic
S’obre la sessió, i es tracten els següents assumptes
Primer.- Habilitació de presidents de Mesa a les seus electorals
En virtut de l’article 10 del Reglament, la Junta Electoral de la Federació habilita com a Presidents
de les Meses a cadascuna de les seus electorals les següents persones:
•
•
•
•

Seu Electoral de Tarragona: Sra. Meritxell Ibáñez Pellicer
Seu Electoral de Lleida: Sr. Jordi Sans Griño
Seu Electoral de Girona: Sra. Laura Abelló Miñana
Seu Electoral de Barcelona: Sr. Javier Casadesús Garcia i Sra. Isabel Pérez Espinosa

Les eleccions seran controlades per la Junta Electora, a la qual correspon resoldre qualsevol
incidència que tingui lloc a les seus, que haurà de ser immediatament comunicada a la Junta pel
seu coneixement i resolució.
Les votacions es desenvoluparan sense interrupcions de 10h a 18h.
Segon.- Paperetes oficials
A cada seu electoral estaran a disposició dels electors les paperetes oficials de cadascuna de les
candidatures i els sobres. Seran nuls els vots emesos en paperetes no oficials i aquells que
continguin més d’una papereta de candidatures diferents.
D’acord a l’article 10 del Reglament, existirà un lloc ocult a la vista del públic amb paperetes on
l’elector podrà introduir el seu vot en un sobre abans d’emetre’l.

Tercer.- Actes d’escrutini
Fet el recompte de vots, es redactar l’acta d’escrutini de cadascuna de les seus electorals, amb
indiciació del total de vots emesos, els vots corresponents a cada candidatura, els vots en blanc
i els nuls. S’inclouran en el seu cas les observacions que els Presidents de Mesa o els interventors
considerin.

Cada candidatura, a través dels seus interventors podran sol·licitar còpia de l’acta d’escrutini de
cada seu.
Quart.- Publicació de resultats
La Junta electoral publicarà per mitjà de l’Acta de sessió els resultats de les votacions. Hi haurà
un termini de tres dies hàbils per presentar reclamacions contra l’acte de votacions i els
resultats.
Un cop resolts els dubtes i les reclamacions, la Junta Electoral emetrà l’acta de Proclamació de
candidatura guanyadora.

Sense altra particular, s’aixeca la sessió quan són les 10’30h del matí.

A Barcelona, el 5 d’abril de 2017
Isabel Pérez Espinosa
Secretaria
Junta Electoral

Vist-i-plau

Ignacio Soler-Cabot Serra
President
Junta Electoral

