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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL
CELEBRADA EL 11 DE FEBRER DE 2022

A Barcelona essent les 16’00 hores del dia 11 de febrer de 2022, es reuneixen telemàticament la Junta
Electoral, amb l’assistència dels següents:
-

Jaime Sierra (president)
Jose Caro (vocal)
David Fernández (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.
Els temes a tractar són
-

Finalització del termini per impugnar la publicació provisional de candidats a representant dels
Estaments a l’Assemblea General
Publicació definitiva dels candidats a representants dels Estaments a l’Assemblea General

Primer:

No s’ha rebut cap impugnació a la publicació provisional de candidats a representant dels
Estaments a l’Assemblea General.

Segon:

S’han rebut sis escrits de petició de documentació, en concret demanen el cens de persones que
formen de l’estament pel qual han presentat la seva candidatura i la ubicació de les seus de
votació de les diferents Províncies.

Tercer.:

S’han rebut sis escrits on es demana que la votació a la seu de Barcelona sigui ubicada en un
altre lloc, ja que consideren que la ubicació actual no agilitza el tràmit de votació. Els escrits han
estat presentats pels candidats Vanessa Martín Bermejo, Sergi Sánchez Romero, Vanesa
Dolores Gilabert Martín, Albert Elvira Cerdán, Daniel Antolín Oliveros, Jordi Fernández Gámez i
Anna Grima Ruiz.

Quart:

S’han rebut vuit escrits on es sol·liciten la presència dels interventors que ha designat cada
candidat. Els escrits han estat presentats pels candidats David López Tapia, Vanessa Martín
Bermejo, Sergi Sánchez Romero, Vanesa Dolores Gilabert Martín, Albert Elvira Cerdán, Daniel
Antolín Oliveros, Jordi Fernández Gámez i Anna Grima Ruiz.

Cinquè:

S’ha rebut un escrit de la Sra. Andrea González Doñate on fa una queixa formal en relació a un
missatge que ha rebut al seu mòbil personal d’un dels candidats a representant dels jugadors de
vòlei platja.
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Els temes debatuts i els acords adoptats pels presents són:
PRIMER.-

S’ACORDA ACCEPTAR DEFINITIVAMENT les 12 candidatures presentades als estaments i en
conseqüència la Junta Electoral procedeix a la proclamació definitiva:

-

Sr. David López Tapia i Sr. Jordi Fernández Gámez com a candidats de l’estament dels entrenadors de
pista.

-

Sr. Conrad Rovira Pahissa i Sr. Daniel Antolin Oliveros com a candidats de l’estament dels entrenadors
de platja.

-

Sra. Vanesa Dolores Gilabert Martin i Sr. Adolfo Antonio Keim com a candidats de l’estament d’àrbitres
de platja.

-

Sr. Eduard Torrent Guardia i Sr. Albert Elvira Cerdan com a candidats de l’estament d’àrbitres de pista.

-

Sra. Anna Grima Ruiz i Sra. Vanesa Martin Bermejo com a candidates de l’estament de jugadors de
pista.

-

Sr. Ignacio Javier Caldere Molina i Sr. Sergio Sanchez Romero, com a candidats de l’estament de
jugadors de platja.

SEGON.-

Sens ha informat per part de la Secretària General de la Federació que la documentació ja ha
estat lliurada.

TERCER.-

A l’assemblea del passat 22 de gener de 2022 es va aprovar el Reglament Electoral i on en el
seu punt 9.3
“La votació es desenvoluparà sense interrupcions durant l’horari que s’hagi fixat al calendari
electoral a la seu de la Federació Catalana de Voleibol, al carrer Jonqueres, 16 5è C de
Barcelona i a les seus que determini la Federació a les delegacions territorials de Giraan, Lleida i
Tarragona...”

QUART.-

Revisats els escrits sol.licitant els interventors, s’ACORDA NO ACCEPTAR que el Sr. David López
Tapia sigui interventor a les votacions del proper dimarts 15 ja que és candidat a l’estament
d’entrenadors de pista, en base al punt 15.3
“Els candidats podran designar dos interventors per candidatura, substituïbles entre si, per tal
de que vetllin pel correcte funcionament de l’acte de votacions...”
Sobre aquesta qüestió, des del servei jurídic UFEC s’ha comunicat a la junta electoral, i es vol
deixar constància tot seguit, que no hi ha cap prohibició legal que impedeixi a un candidat ser
també interventor, sens perjudici del que la Junta Electoral pugui valorar o tenir en compte en
aquest cas pel desenvolupament de les eleccions.
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Pel que fa a la sol.licitud feta per Sergi Sánchez Romero, Vanesa Dolores Gilabert Martín, Albert
Elvira Cerdán, Daniel Antolín Oliveros, Jordi Fernñandez Gámez i Anna Grima Ruiz, s’ACORDA
NO ACCEPTAR a l’interventor Sr.Agustín Correa Hernández, ja que serons el mateix Punt 15.3
només es poden designar 2 interventors
“Els candidats podran designar dos interventors per candidatura, substituïbles entre si, per tal
de que vetllin pel correcte funcionament de l’acte de votacions...”

CINQUÈ.-

Es pren nota de la queixa per part de la Junta Electoral, i tot i que l’escrit no conté cap petició
expressa que obligui a la Junta Electoral a prendre una decisió concreta sobre el fons del que es
trasllada, aquesta vol fer constar que rebre comunicacions forma part de la campanya electoral i
recordar als membres i candidats de la federació que només poden fer ús de les dades
personals que tenen per allò que han consentit el seu ús.

A la fi, essent les 17’30 hores del dia i lloc indicats, s’aixeca la sessió.

Jaime Sierra
President

Montserrat Farran
La Secretària

(signats els originals)
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