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JUNTA ELECTORAL ELECCIONS FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL
RECLAMACIONS REBUDES EL DIMARTS 15 DE FEBRERO 2022
A Barcelona, el 17 de febrer de 2022 a les 10’00 hores, es reuneixen telemàticament els membre de la Junta
Electoral de la Federació Catalana de Voleibol:
-

Jaime Sierra (president)
Jose Caro (vocal)
Montserrat Farran (secretària)

Així mateix hi assisteix el Sr. Esteve Pujals que forma part del servei jurídic de la UFEC, per tal de fer
l’assessorament corresponent.
La reunió és per donar resposta en termini a diverses reclamacions presentades per:
1) Mireia Costa Montañà.
2) Sergi Sánchez Romero, Albert Elvira Cerdan, Vanessa Gilabert Martín.
Abans d’entrar al fons de cadascuna, aquesta Junta electoral vol deixar clar que les quatre reclamacions
rebudes el dimarts 15 de febrer del 2022, se’ns van comunicar a la junta electoral a les 12h 10’ d’aquest mateix
dia, i tenint en compte que l’acta de les votacions començava a les 16h, aquesta junta electoral no ha tingut
marge d’actuació per poder estudiar i donar-li resolució a aquestes reclamacions rebudes abans de la celebració
de l’acta de votacions.
D’altra banda, aquesta Junta Electoral no és un comitè disciplinari, ni amb cap jerarquia respecte la resta
d’òrgans excepte en matèries relacionades amb el procediment electoral, àmbit on es limiten les seves
competències jurisdiccionals. Per tant, i atenent la naturalesa d’algunes de les qüestions que han estat
plantejades a aquesta junta electoral, convé fer aquest aclariment introductori i fixar que les competències que
ostenta aquesta Junta Electoral, que recordem que és limitar-se a regular els incidents relatius al procediment
electoral, sense tenir competència en matèria sancionadora disciplinària.
1.

Reclamació presentada per la jugadora de vòlei platja Mireia Costa Montañà: La reclamant denuncia que
no figura inscrita en el cens electoral definitiu tot al·legant que compleix amb tots els requisits per poder-hi
ser, i per aquest motiu sol·licita el poder exercir el seu dret de vot i que conseqüentment que sigui afegida
al cens.
Resolució
 La junta electoral determina que aquesta reclamació ha estat presentada fora del termini de
reclamacions al cens electoral establert al calendari electoral, motiu pel qual ha de ser desestimada.
El cens electoral definitiu ja es va publicar i contra aquest no hi cap recurs algun davant d’aquesta
Junta Electoral.

2.

Pel que




fa a les altres tres reclamacions presentades per:
Sergi Sánchez Romero candidat al estaments dels jugadors de vòlei platja.
Albert Elvira Cerdan candidat al estaments dels arbitres de vòlei pista.
Vanessa Gilabert Martin candidat al estaments dels arbitres de vòlei platja.

Una vegada estudiades aquestes tres reclamacions, la Junta Electoral, atenent que tenen el mateix
contingut de denuncia i de reclamació, aquesta junta electoral acorda donar la mateixa resolució per totes
elles.
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Resolució


La junta electoral vol fer constar que aquestes reclamacions els hi han arribat molt poc abans de
l’acte de votacions als estament, i que per tant la junta no ha tingut el marge d’actuació necessari
per donar resposta abans de les votacions, i resol donar per tancades aquestes reclamacions ja que
en aquest moment processal ja no tenen recorregut una vegada finalitzades les votacions.



Tanmateix, degut a que del contingut d’aquestes es pot observar l’ús de logos de la FCVB i el
numero del mòbil que pertany a la FCVB, la Junta Electoral vol recordar que cap candidatura pot fer
servir logos i imatges federatius, de cara a la campanya per les eleccions dels membres de la junta
directiva, així i com que les bases de dades de la federació només es poden fer servir pels usos
consentits i comunicats.

A la fi, essent les 10’30 hores del dia i lloc indicats, s’aixeca la sessió.

Jaime Sierra
President

Montserrat Farran
La Secretària

(signats els originals)
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