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REUNIÓ DE JUNTA ELECTORAL 
 
Data: 21 d’agost de 2020 
Hora: 18:30 h. 
Lloc: Telemàtica 
Assistents: Lluis Meseguer, Salvador Claramunt, Toni Lázaro, Toni Masriera, Javier 
Catalán i l’assessora jurídica de la federació. 

 
 

Acta 5/2020 
 
Reunides telemàticament totes les persones convocades, el President inicia el 
tractament dels punts de l’ordre del dia 
 

1.  Informar del resultat de les eleccions a estaments a cada seu, s’adjunta a 
aquesta acta l’acta de les votacions de cada seu 
Cada representant de la Junta Electoral present a cada seu comunica els seus 
resultats, un a un i sumats els resultats de les votacions de cada seu el resultat 
és el següent: 

 

TÈCNICS:  

50 vots a favor de la candidatura de Antonio Rivas Mas 

28 vots a favor de la candidatura de David Miralta Bordas 

29 vots a favor de la candidatura de Diana Cuadras Collsamata 

50 vots a favor de la candidatura de Isaac Pujol Lluch 

27 vots a favor de la candidatura de Juan Miguel Aguirre Ortega 

50 vots a favor de la candidatura de Laura Calviño Cornudella 

45 vots a favor de la candidatura de Lucas Sastre Pujol 

28 vots a favor de la candidatura de Meritxell Cornudella Felip 

29 vots a favor de la candidatura de Pol Gelpí Cornudella 

48 vots a favor de la candidatura de Sandra Azón Canalda 

Candidatures guanyadores: 

- ANTONIO RIVAS MAS 

- ISAAC PUJOL LLUCH 

- LAURA CALVIÑO CORNUDELLA 

- SANDRA AZÓN CANALDA 

- LUCAS SASTRE PUJOL 

JUTJES:  

30 vots a favor de la candidatura de Antonio Gallart Gallego 

24 vots a favor de la candidatura de Carlos Palomares Valero 

36 vots a favor de la candidatura de Clodomiro Muñoz Forns 
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38 vots a favor de la candidatura de Cristobal Morales Ramos 

21 vots a favor de la candidatura de Elisabet Centelles Junoy 

27 vots a favor de la candidatura de Francisco Javier Crespo Crespo 

40 vots a favor de la candidatura de Francisco José Quiñonero Martinez 

22 vots a favor de la candidatura de Martí Solsona Seriol 

22 vots a favor de la candidatura de Pere Sarquella Ventura 

35 vots a favor de la candidatura de Eugènia Seny Jimenez Romaguera 

 

Candidatures guanyadores: 

- JOSÉ QUIÑONERO MARTINEZ 

- CRISTOBAL MORALES RAMOS 

- CLODOMIRO MUÑOZ FORNS 

- EUGÈNIA SENY JIMENEZ ROMAGUERA 

- ANTONI GALLART GALLEGO 

 

ESPORTISTES:  

MODALITAT PATÍ A VELA:  

27 vots a favor de la candidatura de Josep Maria Robert Buti 

34 vots a favor de la candidatura de Quim Esteba Suquet 

Candidatura guanyadora: 

- QUIM ESTEBA SUQUET 

 

MODALITAT RADIOCONTROL:  

3 vots a favor de la candidatura de Jordi Cargol Ramon 

12 vots a favor de la candidatura de Jordi Obach Xifra 

Candidatura guanyadora: 

- JORDI OBACH XIFRA 

 

MODALITAT VELA LLEUGERA:  

45 vots a favor de la candidatura de José Luis Doreste Blanco 

17 vots a favor de la candidatura de Sara López Ravetllat 

Candidatura guanyadora: 

- JOSÉ LUIS DORESTE BLANCO 
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MODALITAT CREUER:  

85 vots a favor de la candidatura de Diana Corominas Guerin 

64 vots a favor de la candidatura de Lluis Blanchar Ardevol 

Candidatura guanyadora: 

- DIANA COROMINAS GUERIN 

 

MODALITAT WINDSURF I KITESURF:  

13 vots a favor de la candidatura de Ferran Garcia Querol 

22 vots a favor de la candidatura de Luis Francisco Camacho Lopez 

Candidatura guanyadora: 

- LUÍS FRANCISCO CAMACHO LOPEZ 

 

La Junta Electoral resol per unanimitat proclamar, provisionalment, les següents 

candidatures guanyadores: 

 

ESTAMENT DE TÈCNICS: 
- ANTONIO RIVAS MAS 

- ISAAC PUJOL LLUCH 

- LAURA CALVIÑO CORNUDELLA 

- SANDRA AZÓN CANALDA 

- LUCAS SASTRE PUJOL 

 

ESTAMENT DE JUTGES: 
- JOSÉ QUIÑONERO MARTINEZ 

- CRISTOBAL MORALES RAMOS 

- CLODOMIRO MUÑOZ FORNS 

- EUGÈNIA SENY JIMENEZ ROMAGUERA 

- ANTONI GALLART GALLEGO 

 

ESPORTISTES:  

- DISCIPLINA PATÍ A VELA: QUIM ESTEBA SUQUET 

- DISCILINA RADIOCONTROL: JORDI OBACH XIFRA 

- DISCIPLINA VELA LLEUGERA: JOSÉ LUIS DORESTE BLANCO 

- DISCIPLINA CREUER: DIANA COROMINAS GUERIN 

- DISCIPLINA WINDSURF I KITE SURF: LUÍS FRANCISCO CAMACHO LOPEZ 
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S’ordena la seva publicació a la pàgina web de la Federació, la seu de la mateixa i el 
taulell d’anuncis. 
Contra aquesta resolució es poden presentar al·legacions davant la Junta Electoral, en 
el termini de 3 dies hàbils a comptar de la seva publicació. 
 

2. A continuació el Sr. Toni Lázaro, comenta que les acusacions contra la 
transparència de la gestió del seu Club en aquestes eleccions li generen una 
situació personal injusta però no vol que interfereixi en la feina de la Junta 
Electoral ni en la transparència de les eleccions. Per aquest motiu, tot i que és 
membre de la Junta Electoral per sorteig, no per voluntat directa ni proactiva 
seva, presenta en aquest acte la seva renúncia. 
La resta de membres li accepten, expressen el seu pesar i agraeixen la seva feina. 
 

3. Finalment, el President, exposa que, de resultes de la nova informació que ha 
arribat ha observat que les dades del programa que es fa servir com a eina per 
emetre les llicències ha tingut certes errades. En aquest sentit, seguint el mandat 
de la Junta Electoral d’actuar per tal d’esbrinar si els Clubs denunciats 
compleixen els requisits per ser o no al cens electoral, ha demanat informació 
sobre el nombre de llicencies emeses, no sobre les dades introduïdes al 
programa. L’objectiu és assegurar la legitimitat del cens electoral i garantir un 
procés electoral correcte. 
Informa que dilluns facilitarà el seu informe a la Junta per tal que resolgui 
respecte el mateix, i respecte l’escrit recurs de revisió extraordinari que es 
presentà ahir per part del lletrat que representa el Sr. Majem. 

 
S’acorda tornar-se a reunir el proper dilluns 24 d’agost a les 18:30h, de manera 
telemàtica.  
 
No havent més assumptes a tractar, finalitza la reunió a les 23:15 hores. 
 
Signen a Barcelona el 21 d’agost de 2020 
 
 
 
 
 
El Secretari        El President 
Lluís Messeguer.       Antoni Masriera 
 


