
JUNTA ELECTORAL FECT 
 

ACTA Nº 4 

 

ACTA DE PUBLICACIÓ DEL CENS DEFINITIU DE LA FECT 

 

 

A la localitat de Barcelona i reunida la Junta Electoral de la FEDERACIÓ 

ESPORTIVA CATALANA DE TWIRLING, via e-mail, nomenada per l’Assemblea 

General de data 27 de març de 2013, per actuar en el procés electoral de la FECT de 

2013, i en us de les atribucions, han acorat el següent: 

 

1. El passat dia 28 de març, l’Assemblea General a petició de la Junta Gestora de 

la FECT, va acordar l’obertura del procés electoral tal i com es disposa als 

Estatuts de la FECT i la normativa esportiva en vigor. Es va escollir als 

membres de la Junta Electoral i el Calendari Electoral. 

2. Amb data 2 d’abril, tal i com disposa el Calendari Electoral es va fer públic el 

Cens Electoral Provisional (2/4/13 fins el 8/4/13), contra el qual es va poder 

efectuar reclamacions en el plaç establert. 

3. En el citat plaç que va finalitzar el dia 8/4/13 es varen 9  reclamacions per part 

dels interessats: 

 

1. C.T. Els Alfacs 

2. C.T. L’Hospitalet 

3. C.T. Gornal 

4. C.T. Can Parellada 

5. C.T. Blanes 

6. C.T. Deltebre 

7. C.T. Badalona 

8. C.T. Two & Two 

9. C.T. Costa Brava 

 

4. La Junta Electoral va resoldre totes i cadascuna de les reclamacions, estimant 

algunes i desestimant d’altres, sen totes degudament notificades en el plaç 

estimat als interessats. 

5. D’aquesta manera, i havent estat resoltes totes les reclamacions presentades, la 

Junta Electoral de la FECT, acorda considerar el cens electoral provisional, 

amb totes les modificacions i incorporacions efectuades amb motiu de les 

reclamacions, com a cens definitiu i procedir a la seva publicació, en la forma 

reglamentàriament establerta. 

6. Contra el cens electoral definitiu no podran efectuar-se impugnacions de cap 

mena en d’altres fases del procés electoral. 

 

I sense cap més assumpte que resoldre, es procedeix a la redacció de la present acta i 

als efectes legals oportus. 

 

L’Hospitalet de Llobregat, 11 d’abril de 2013 

 

 

Ramón Hernández Sancho 

President/secretari de la Junta Electoral 


