JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’HANDBOL
ELECCIONS 2017
ACTA núm. 5
Sent les 15:45h del dia 2 de març 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.
El candidat per l’estament d’àrbitres, Sr. Alberto Ballano Dueñas, va designar com Interventor
al Sr. Ramon Grebol Sánchez el qual és present durant la jornada electoral i recompte.
El candidat per l’estament de jugadors, Sr. Pol Vilaplana Marz, ha designat com interventor al
Sr. Lluis Español Pardos el qual es present durant la jornada electoral i recompte.
Es reuneixen per ser la data convocada per l’elecció de membres dels diferents estaments.
A les 16:00h s’inicia l’acte de votació a quatre urnes: (i) Jugadors (ii) tècnics (iii) jugadors
d’handbol platja (iv) àrbitres.
Sent les 20:00 del mateix dia, es dóna per tancada la votació sense cap incidència i es
procedeix al recompte amb els resultats següents:
ESTAMENT DE JUGADORS
Han votat 79 persones
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Raquel Ferrés Chavarría 54 vots
Pol Vilaplana Marz 24 vots
Vots nuls 0
Vots en blanc 1

Queda proclamada com membre de l’Assemblea General per l’estament de jugadors la Sra.
Raquel Ferrés Chavarría.

ESTAMENT DE TÈCNICS
Han votat 62 persones
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Christian Axel Stahrihger Villalobos 29 vots
Antonio Alférez Beltran 33 vots
Vots nuls 0
Vots en blanc 0
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Queda proclamat com membre de l’Assemblea General per l’estament de tècnics el Sr.
Antonio Alférez Beltran.

ESTAMENT DE JUGADORS D’HANDBOL PLATJA
Han votat 8 persones
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Marc Clavero Casaus 3 vots
Álvaro Polo Múñoz 5 vots
Vots nuls 0
Vots en blanc 0

Queda proclamat com membre de l’Assemblea General per l’estament de jugadors d’handbol
platja el Sr. Álvaro Polo Múñoz.

ESTAMENT D’ÀRBITRES
Han votat 100 persones
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Jordi Ausàs Busquets 37 vots
Alberto Ballano Dueñas 62 vots
Vots nuls 0
Vots en blanc 1

Queda proclamat com membre de l’Assemblea General per l’estament d’àrbitres el Sr. Alberto
Ballano Dueñas.
Tot seguit, es debaten altres punts de competència
Després de deliberacions,
ACORDEN per unanimitat
Primer.- Queden proclamats com membres de l’Assemblea General pels estaments les
persones indicades anteriorment.
Segon.- Pel que fa al punt segon de l’acta número 4 de data 28 de febrer de 2017.
Fer constar la coincidència entre el llistat dels avals amb el presentats de la candidatura
encapçalada pel Sr. Jaume Fort Mauri sent de 76.
Tercer.- Pel que fa a l’acord Primer de l’acta número 4 de data 28 de febrer de 2017, de la
candidatura del Sr. Jaume Fort Mauri es va ometre d’incloure com a vocal a la Sra. Manela
Blázquez Boya.
Quart.- Han tingut entrada en seu federativa diversos escrits, del mateix tenor, signats pels
federats següents: Ferran Cisneros, Miquel Florenza Virgili, Marc Abadia Oliva, Miquel
Montaner i Àngel, Núria Giró Gutiérrez i Ricard Asensio Puig en el que es queixen de l’exclusió
del cens d’àrbitres i deixant-los només en el de jugadors sol·licitant que se’ls permeti votar a
l’estament arbitral o, en tot cas, al que decideixin.
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A la sessió de la Junta Electoral de 22 de febrer de 2017, a l’acord a) 11) es va assenyalar que
donat que hi ha federats amb diferents llicències dels diferents estaments, només es votés a
un d’ells i, en concret, a l’estament que constés tramitada la primera llicència.
Contra el citat acord no consta que s’hagi presentat cap recurs davant del Tribunal Català de
l’Esport.
Cinquè.- Es deixa constància de l’entrada d’una reclamació efectuada pel Sr. Joan Llombart on
denuncia, segons el seu criteri, una amenaça per part d’un integrant d’una de les candidatures.
No s’adopta cap acord donat que excedeix de les competències d’aquesta Junta Electoral.
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 20:59h.

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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