
 

 
 

 
Sr./Sra.    
D./Dª. 

amb DNI    
con DNI 

en qualitat de secretari/ària de l’entitat esportiva denominada 
en calidad de secretario/a de la entidad denominada 

 
 
 

C E R T I F I C A 
 

Que el president o presidenta del club ha designat el membre d’esta entitat 
Que el presidente o presidenta del club ha designado al miembro de esta entidad 

Sr./Sra.    
D./Dª. 

amb DNI    
con DNI 

PERQUÈ EXERCISCA EL DRET A VOT en representació d’esta entitat esportiva, 
PARA QUE EJERZA EL DERECHO A VOTO en representación de esta entidad deportiva, 
en la jornada electoral de    de/d’ de 2022 d’eleccions a membres 
en la jornada electoral de de elecciones a miembros 

de l’Assemblea General de la federació    
de la Asamblea General de la federación 

 
 

I perquè conste a efectes d’EMETRE EL VOT en nom de l’entitat 
Y para que conste a efectos de EMITIR El VOTO en nombre de la entidad 

  , 

estenc i firme el present certificat amb el vistiplau del president/a, a 
extiendo y firmo el presente certificado con el visto bueno del presidente/a, en 

  , de/d’ de 2022 

Segell de l’entitat 
Sello de la entidad 

Vist i plau 
Visto bueno 

 
PRESIDENT o PRESIDENTA SECRETARI o SECRETÀRIA 
PRESIDENTE o PRESIDENTA SECRETARIO o SECRETARIA 

 
 
 

Firma. Firma.     
DNI    

 
Designació representant entitat esportiva per a exercir dret a 
vot  
Designación representante entidad deportiva para ejercer 
derecho a voto 
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