JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’HANDBOL
ELECCIONS 2017
ACTA núm. 3
Sent les 19h del dia 22 de febrer de 2017, es reuneixen els membres titulars de la Junta
Electoral de la Federació Catalana d’Handbol escollits en l’Assemblea General que va tenir lloc
el 10 de febrer de 2017, composada per:
-

Handbol Esplugues, representat pel Sr. Juan Camilo González Ruíz
AE Sant Martí Esport, representat pel Sr. Pedro López Rubio
CH Sant Llorenç, representat pel Sr. Gabriel Hernández Doña

Assisteix, amb veu sense vot, el nou Secretari de la Junta Directiva de la FCH, Sr. Xavier-Albert
Canal Gomara, nomenat després de la renúncia efectuada pel Sr. Francisco Hidalgo Martínez.
Després de deliberacions,
ACORDEN per unanimitat
a) Referit als recursos presentats contra el cens provisional:
1) Fundació BM Granollers: Demana la seva inclusió en el cens al·legant que va ser
constituïda l’1 de juny de 1999, que ja fa diverses temporades que participa a les
competicions organitzades per la FCH, que ha participat a l’Assemblea del
10/02/17 i que el 27/01/17 va presentar la documentació per la seva adscripció de
la secció esportiva de la Fundació BM Granollers al Registre d’Entitats Esportives
(REE) de la Generalitat.
La Fundació ha participat en diverses temporades en les competicions
organitzades per la FCH. Es considera, per tant, que compleix els requisits per
poder ser inclosa en el cens de clubs. No obstant, per poder exercir el seu dret a
vot haurà de complir amb el que preveu l’article 5.3 del Reglament Electoral, ja
que no aporta cap justificant ni de qui ostenta la presidència de la Fundació ni de
la sol·licitud d’inscripció al REE.
2) Fundació Handbol Roquerol: La competència a l’hora de votar a les eleccions a la
presidència i junta directiva de la FCH l’ostenta el president de la Fundació que
s’hauria d’acreditar mitjançant acta notarial o el responsable inscrit en el registre
d’entitats esportives que als efectes d’aquestes eleccions ens consta que és el Sr.
Vicenç Fradera Facundo.
3) CH Valldoreix: La representació de l’entitat recau en el president. Per poder
exercir el dret a vot s’haurà d’acreditar mitjançant acta notarial.
4) AE Carles Vallbona: Incloure l’AE Carles Vallbona dins del cens electoral. La
persona amb mandat en vigor que consta inscrita en el registre d’entitats
esportives és el Sr. Joan Carles Marín. Si s’ha produït algun canvi a la presidència,
per exercir el dret de vot s’haurà d’acreditar la representació mitjançant acta
notarial.
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5) CH Cambrils: La representació de l’entitat recau en el president. Si en el cens
consta com mandat caducat o hi s’ha produït un canvi, per poder exercir el dret a
vot s’haurà d’acreditar la representació mitjançant acta notarial.
6) CH Sant Esteve Sesrovires: Per poder exercir el dret a vot el seu representant
s’haurà d’acreditar mitjançant acta notarial.
7) CH Gavà: La representació de l’entitat, que recau en el president, per poder
exercir el dret a vot s’haurà d’acreditar mitjançant acta notarial, ja que en el REE
encara consta inscrit el president anterior, segons manifestacions efectuades pel
propi club.
8) CRC Cooperativa: El CRC Cooperativa participa de fa temporades en competicions
organitzades per la FCH i per tant s’ha d’incloure en el cens electoral. Per exercitar
el dret a vot caldrà que s’acrediti per acta notarial la seva adscripció al Registre
d’Entitats Esportives i qui és el seu President.
9) H Balsareny: Incloure el CH BALSARENY en el cens electoral de clubs.
10) Natàlia Zapatero Mas, Abraham Torres Alamillos i Antonio Cubel Jiménez:
Demanen que s’inclogui en el cens d’àrbitres els anotadors i cronometradors.
Els anotadors-cronometradors no tenen la consideració d’àrbitres. A les Regles de
Joc de la IHF no se’ls equipara als àrbitres sinó simplement se’ls qualifica com
ajudants d’aquells (Regla 17:1). Així mateix, a la Norma 197 del Reglament de
Partits i Competicions els qualifica com auxiliars i tampoc es preveu que puguin
arbitrar partits.
Per tant, es desestima el recurs i els anotadors i cronometradors no s’inclouran en
el cens de l’estament arbitral.
11) Joan Llombart Giménez:
El criteri adoptat per la Junta Electoral cas que una persona tingui tramitada i
atorgada més d’una llicència de diferents estaments és el següent:
(i)
(ii)

Només es podrà votar a un estament i d’una disciplina.
Només es votarà a l’estament i disciplina en el que s’hagi tramitat la
primera llicència de la temporada 2016-17.

Atès l’anterior, el Sr. Joan Llombart Giménez, consta inscrit a la temporada
2016/17 com àrbitre d’handbol 7 o handbol Sala sense que no consti que hagi
tramitat cap llicència d’handbol platja i, en conseqüència, figurarà en el cens
d’Àrbitres de la disciplina d’handbol.
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12) Antonio Cubel Giménez
Referit a les persones que tenen més d’una llicència. Es donen per reproduïts els
arguments del punt 11 de la present.
13) Associació Handbol Platja Mataró: El seu recurs ha estat enviat per correu
electrònic el dimecres 22/02/17 a les 12:55 hores pel que es troba fora de termini.
Així mateix, no ens consta afiliació a la FCH a les temporades 2015 i 2016, en
conseqüència no es pot estimar el recurs.
14) Club Handbol Amposta: Es rep en data 22/02/17 un correu amb certificació del
Registre d’Entitats Esportives. Per tant, està fora de termini. Tot i així, com als
efectes del cens aprovat el càrrec de President del Club consta com caducat, caldrà
que la seva representació per exercir el dret de vot s’acrediti per acta notarial.
15) Incloure en el cens de clubs els clubs següents:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

ACLE Guissona
Fundació FC Barcelona
CEH Lloret
CH Guissona
H Vilablareix
PB Montmeló

Es recorda a tots els clubs amb mandat caducat o no inscrits en el REE que per
exercir el dret a vot caldrà aportar acta notarial d’acord amb el que preveu l’article
5.3 del Reglament Electoral.
16) Aprovar els censos de clubs i d’estaments que queden annexats a aquesta acta i
que seran publicats en el web de la FCH.
17) 18).- La propera reunió serà el dia 28 de febrer de 2017 a les 19 hores a la seu de
la FCH.
Contra aquestes resolucions es pot presentar recurs davant el Tribunal Català de l’Esport dins
del termini de 3 dies hàbils següents a la notificació.

La reunió es tanca a les 19:48h.
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Pere López Rubio
President Junta Electoral

Xavier Albert Canal Gomara
Secretari FCH

Gabriel Hernández Doña
Vocal Junta Electoral

Juan Camilo González Ruíz
Vocal Junta Electoral
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