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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL
CELEBRADA EL 17 DE GENER DE 2018
A Barcelona essent les 19’00 hores del dia 17 de gener de 2018, es reuneixen a la seu social de la FEDERACIÓ
CATALANA DE VOLEIBOL la Junta Electoral
Els temes a tractar són
-

Finalització del termini a presentar-se com a candidat a representant dels Estaments a l’Assemblea
General
Publicació provisional dels candidats a representants dels Estaments a l’Assemblea General

Primer.-

S’ha rebut la dimissió de la membre de la Junta Electoral, Sra. Maite Meca González, ja que la
seva intenció és presentar-se com a candidata a l’assemblea de la FCVB, per l’estament de
jugadors de pista.
Per aquesta raó, el substitut de la Sra. Maite Meca a la Junta Electoral, serà el Sr. Àlvar Julián,
com a representant del CV Mataró.

Segon.-

S’ha rebut la dimissió del membre de la Junta Directiva, Sr. Ignacio Calderé Molina, ja que la
seva intenció és presentar-se com a candidat a l’assemblea de la FCVB, per a l’estament de
jugadors de platja.

Tercer.-

S’ha rebut la dimissió del membre de la Junta Directiva, Sr. David Fernández Fuentes, ja que la
seva intenció és presentar-se com a candidat a l’assemblea de la FCVB, per a l’estament
d’àrbitres de pista.

Les candidatures presentades per als representants dels estaments de jugadors de pista, jugadors de platja,
àrbitres de pista, àrbitres de platja i entrenadors, que s’ha dut a terme en el dia d’avui i de conformitat amb el
calendari aprovat, les candidatures presentades han estat:
1.- Representant per a la candidatura d’ENTRENADORS:
CANDIDATURA presentada pel Sr. VLADIMIR STEVOVSKI
2.- Representant per a la candidatura d’ÀRBITRES DE PLATJA:
CANDIDATURA presentada per la Sra. VANESA GILABERT MARTÍN
3.- Representant per a la candidatura d’ÀRBITRES DE PISTA:
CANDIDATURA presentada pel Sr. DAVID FERNÁNDEZ FUENTES
4.- Representant per a la candidatura de JUGADORS DE PISTA:
CANDIDATURA presentada per la Sra. MARIA TERESA MECA GONZÁLEZ
5.- Representant per a la candidatura de JUGADORS DE PLATJA:
CANDIDATURA presentada pel Sr. IGNACIO JAVIER CALDERÉ MOLINA
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Feta la revisió i comprovació de la documentació presentada, s’ACORDA ACCEPTAR PROVISIONALMENT les
5 candidatures presentades als estaments i en conseqüència la Junta Electoral procedeix a la proclamació
provisional del Sr. VLADIMIR STEVOVSKI com a representant de l’estament dels entrenadors; de la Sra.
VANESA GILABERT MARTÍN com a representant de l’estament d’àrbitres de platja; del Sr. DAVID FERNANDEZ
FUENTES com a representant de l’estament d’àrbitres de pista; de la Sra. MARIA TERESA MECA GONZÁLEZ com
a representant de l’estament de jugadors de pista i al Sr, IGNACIO JAVIER CALDERÉ MOLINA, com a
representant de l’estament de jugadors de platja.
A la fi, essent les 19’30 hores del dia i lloc indicats, s’aixeca la sessió.

Jaime Sierra
(CV GAVÀ)

Oswaldo Valencia
(CV SANT BOI)

Àlvar Julián
(CV MATARÓ)

Montserrat Farran
La Secretària

(signats els originals)
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