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REUNIÓ DE JUNTA ELECTORAL 
 
Data: 1 de setembre de 2020 
Hora: 20:30 h. 
Lloc: Telemàtica 
Assistents: Lluis Meseguer, Salvador Claramunt, Toni Masriera, Javier Catalán i 
l’assessora jurídica de la federació. 

 
 

Acta 9/2020 
 
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 Junta Directiva 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 tots ells el resultat és el següent: 

 

TOTAL VOTS EMESOS: 73 

TOTAL VOTS EN BLANC: 2 

TOTAL VOTS NULS: 1 

VOTS A FAVOR DE LA CANDIDATURA ENCAPÇALADA PEL SR. JESÚS TURRÓ: 31 

VOTS A FAVOR DE LA CANDIDATURA ENCAPÇALADA PEL SR. XAVIER TORRES: 39 

 

La Junta Electoral resol per unanimitat proclamar, provisionalment, la següent 

candidatura com a  guanyadora: 

La Candidatura encapçalada pel Sr. Xavier Torres Isach i formada per les següents 

persones: 

- Josep Maria Isern Sala 

- Sergio Cadenas Homs 

- Joaquim Maria Barenys de Lacha 

- Jorge Parés Olivet 

- Sònia Oliveras Buenvaron 

- Federico Comajoan Garcia 

- Carlos Ubach Nualart 

- Joan Balaguer Puig 

- Josep Ramón Vallverdú Pujol 

- Francisco Javier Ripoll Stampa 

- Elisenda Vives Casals 
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- Joan Manuel Mercader Orriols 

- Andrea Tamara Mazzanti 

- Albert Solé Sindreu 

- Eduardo Sallés Archs 

- Meritxell Cornudella Felip 

- Joan Lladó Gallastegui 

- Manel Freixa Cortacans 

- Tina Lottle Jorgensen 

- Manuel Benjamín Diz Rodriguez 

- Jaime Ballvé Sendra 

 

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 es tracta l’escrit presentat pel candidat Xavier Torres referit a una 
suposada manca d’imparcialitat de la persona representant de l’UFEC que ha 
assistit a l’acte de les votacions, en tant que el candidat considera que la Sra. 
Isabel Pérez té vincles amb el candidat Turró. 
Donat que les eleccions ja han finalitzat, en aquest moment prenem nota de 
l’escrit i el seu contingut però no resolem res en concret, donat que ja no s’està 
a temps de recusar-la, ni el candidat Torres ho demana.  
Al respecte el President de la Junta, que ha estat a la seu en la que la 
representant de l’UFEC ha assistit, comenta que l’actitud de la mateixa ha estat 
correcta. 

 
3. El President comenta que s’ha rebut un requeriment del Tribunal Català del 

l’esport referit al recurs interposat pel Sr. Majem i el Club de Vela de Vilassar de 
Mar, i s’ha de preparar l’escrit d’al·legacions. Una vegada aquest estigui 
preparat, es presentarà a la Junta per tal de que es validi i conjuntament resolgui 
presentar-lo al Tribunal. De moment s’ha demanat documentació que mancava 
segons el recurs i algun aclariment formal. 

 
No havent més assumptes a tractar, finalitza la reunió a les 22:00 hores. 
 
Signen a Barcelona l’1 de setembre de 2020 
 
 
 
 
El Secretari        El President 
Lluís Messeguer.       Antoni Masriera 


