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Sr. president FEDERACIÓ CATALANA
DE PILOTA
Codi tràmit (Id): H2YZGW496

En relació a la documentació presentada telemàticament en data 13/05/2021 al Consell
Català de l’Esport per la FEDERACIÓ CATALANA DE PILOTA, mitjançant la qual
comuniqueu el resultat del procediment electoral realitzat a l’efecte d’elegir al president i
membres de la Junta directiva d’aquesta federació esportiva catalana, consistent en:
-

-

Acta de la reunió de la Junta electoral de data 10/05/2021, mitjançant la qual s’acredita
la proclamació en data 08/05/2021 de l’única candidatura vàlida presentada, la qual està
encapçalada pel Sr. Agustín Brugués Puig com a candidat a president.
Acreditació de la personalitat i del veïnatge administratiu a Catalunya dels membres de
la candidatura, com també l’acceptació del càrrec a que es presenten com a candidats.

Una vegada analitzat el seu contingut, d’acord amb el previst al Decret 34/2010, de 9 de
març, del Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, com també, d’acord
amb el previst al Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya,
modificat parcialment pel Decret 55/2012, de 29 d’abril, us notifiquem que el Registre
d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya ha inscrit al Sr. Agustín Brugués Puig
com a nou president de la FEDERACIÓ CATALANA DE PILOTA, proclamat per acord de la
Junta electoral corresponent en data 08/05/2021.
Igualment, com sigui que la candidatura proclamada ho ha estat amb els càrrecs
determinats en aquesta, d’acord amb el previst a l’article 60 dels Estatuts de la Federació, us
notifiquem que el Registre d'entitats esportives ha inscrit als membres de la candidatura
encapçalada pel Sr. Agustín Brugués Puig, els quals van ser proclamats també per la Junta
electoral en data 08/05/2021 com a membres de junta directiva de la FEDERACIÓ
CATALANA DE PILOTA, la qual consta inscrita, amb els càrrecs corresponents, de la
manera que segueix:
president
vicepresidenta
secretari
tresorer
vocal
vocal
vocal
vocal
vocal
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Agustín Brugués Puig
Yolanda García Barranco
Jorge Juan Albanell Pemán
Rodrigo Rodríguez Giménez
José María Mirapeix Vicens
José Luis Martínez Argote
Jaime Zudaire Osacar
Francisco Díaz García
Daniel López Castilla
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vocal
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Judith Campoy Álvarez
Alberto Ayuso Montero
María Luz Ramos Morán
Manuel Millans Armengol

Esplugues de Llobregat
El subdirector general d’Activitats Esportives i Infraestructures

Oriol Marcé i Puig
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