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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL
CELEBRADA EL 23 DE FEBRER DE 2022
A Barcelona essent les 17’00 hores del dia 23 de febrer de 2022, es reuneixen telemàticament la Junta Electoral
de la Federació Catalana de Voleibol, amb l’assistència:
-

Jaime Sierra (president)
Jose Caro (vocal)
Montserrat Farran (secretària)
David Fernández (vocal) - telemàticament

Així mateix hi assisteix el Sr. Esteve Pujals que forma part del servei jurídic de la UFEC, per tal de fer
l’assessorament corresponent.
Els temes a tractar són
-

Recurs presentat pel Sr. Ignasi Velasco en relació a les signatures dels avals, de data de 23 de febrer
de 2022.
Proclamació definitiva de candidatures a membres de la Junta Directiva

Primer.-

Que en data d’ahir 22 de febrer de 2022 la Junta Electoral de la FCBV es va reunir per tractar
diversos assumptes, essent un d’ells escrit de recurs contra la proclamació provisional de
candidatures presentat pel candidat Sr. Ignasi Velasco. Així consta en acta de data de 22 de
febrer de 2022.
En aquest escrit interposat pel Sr. Ignasi Velasco, resumint de manera sintètica, s’impugnaven,
ja que d’alguna manera així li constava, tots els avals que no haurien estat aportats amb la seva
firma original, o a través de correu electrònic mitjançant un sistema de firma autentificada, així
com diversos membres de la candidatura encapçalada per la Sra. Maribel Zamora, donat que
tindrien algun defecte formal.

Segon.-

En la mateixa data de 22 de febrer, i havent-li estat notificat que hi tenia dret per part
d’aquesta Junta Electoral, el Sr. Ignasi Velasco va accedir a la FCBV per revisar en persona tots
els avals presentats per la candidatura que ja havia impugnat, en l’escrit descrit en el paràgraf
precedent.

Tercer.-

Que en data 23 de febrer ha tingut entrada un nou escrit presentat pel mateix candidat, en el
que, essencialment, torna a posar de manifest la mateixa qüestió, de manera més detallada,
relativa als avals presentats en documents escanejats.

Quarta.-

Que atenent que aquesta qüestió ja va ser resolta en la reunió de la junta electoral de data de
22 de febrer, aquest nou escrit de recurs ha de ser desestimat també per les mateixes raons
adduïdes en l’acta de reunió de junta electoral de 22 de febrer de 2022, havent ja estat
revisats, per segona vegada, tots els avals als quals fa referència en el seu escrit, així com a la
documentació relativa a la candidatura presentada per la Sra. Maribel Zamora, i havent estat
comprovada l’adequació a la normativa aplicable dels avals acceptats i candidatures acceptades
en l’acta de data de 22 de febrer de 2022, i en particular, tots els que expressa en el seu nou
escrit.
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Cinquena.-

Es PROCLAMEN DEFINITIVAMENT els candidats a membres a Junta Directiva les
candidatures encapçalades per:



Sisena:

Sra. Maribel Zamora Gómez
Sr. Ignasi Velasco Casals

En relació a la petició d’interventors per part de les dues candidatures, els que podran
assistir a l’acte de votacions del proper dissabte 26 de febrer són:





Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Manel Navas Escribano
Jordi Tamayo de winne
Josep Maria Prieto Ferrer
Agustín Correa Hernández

A la fi, essent les 19’28 hores del dia i lloc indicats, s’aixeca la sessió.

Jaime Sierra
President

Montserrat Farran
La secretària

(signats els originals)
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