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ACTA Nº69 ASSEMBLEA ORDINÀRIA - 05 D'OCTUBRE DE 2017 - FEDERACIÓ DE 
COLLES DE CASTELLÓ 

 

 
 
 

A Castelló de la Plana, a 05 d'Octubre de 2017, sent les 20 hores, s'inicia l'Assemblea 
Ordinària, estant presents les Colles que acrediten la seua assistència per mitjà de tarjeta. 
 
Abans d'iniciar l'Assemblea el President de la Federació de Colles de Castelló D. Jose Luis 
Santolaria salisa, li indica a l'assemblea que la taula de les eleccions a la presidència ha d'estar 
formada per un president i un secretari, com el mateix no es presenta a la reelecció actua com 
a president de la taula i com el secretari de la Federació de Colles de Castelló D. Josep Beltrán 
Bacas presenta candidatura a la presidencia, exercirà de secretari el vicepresident de la 
Federació de Colles de Castelló D. Manuel Ruiz Polo, així mateix es conforma la taula de la 
següent manera: 
 
President: D. José Luis Santolaria Salisa  
Secretari: D. Manuel Ruiz Polo 
Tresorera: Na. Ana Rosa Mestre Sales 
 
1. LECTURA I APROVACIÓ DE l'ACTA ANTERIOR 
 
Pel fet que en el dia de hui es procedirà a l'elecció a Presidir la Federació de Colles de Castelló 
i ens podem allargar en el temps i l'acta núm. 68 es va enviar a totes les Colles per correu 
electrònic i per whatsApp es pregunta a l'assemblea si algú esta en contra de la dita acta o algú 
té en particular alguna pregunta o que siga llegida en publique.  
 
S'aprova per unanimitat l'acta de l'assemblea anterior. 
 
2. ELECCIONS A PRESIDENTE/A DE LA FEDERACIÓ DE COLLES DE CASTELLÓ 
 
El secretari de les eleccions D. Manuel Ruiz Polo, recorda a l'assemblea el Capítol IV Article 15 
Paràgraf 6 dels estatuts de la Federació de Colles de Castelló, donant pas a D. Josep Beltrán 
Bacas com a únic candidat a dirigir-se a l'assemblea els 15 minuts que estipulen els estatuts. 
 
Una vegada finalitzat el temps d'exposició de la candidatura de D. Josep Beltrán Bacas, el 
President ixent D. Jose Luis Santolaria Salisa li dirigix unes paraules a l'assemblea d'agraïment 
i despedit. 
 
A continuació la Tresorera de la Federació de Colles de Castelló Na. Ana Rosa Mestre Sales 
recorda a l'assemblea que per a poder votar cada Colla haurà de presentar la seua targeta 
acreditativa, este fet ja es va aprovar en assemblea 
 
S'habilita una taula amb paperetes de votació i en la taula central s'habilita una urna per a 
depositar les paperetes 
. 
La tresorera nomena a les colles, per orde alfabètic segons llistat de Colles amb dret de vot i 
que no estiguen en període de proves ni tinguen suspés aquest dret. 
 
Després que totes les Colles presents i amb dret de vot exercisquen el seu dret el secretari de 
la taula i el president procedixen al recompte de vots, quedant de la següent manera: 
 
 - Vots de Colles amb Dret de Vot 102  

- Vots a favor de la candidatura de D. Josep Beltrán Bacas 94  
- Vots en contra de la candidatura de D. Josep Beltrán Bacas 4 
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 - Vots en Blanc 3  
- Vots nuls per estar firmat o trencat 1  
 
El secretari de la mesa electoral fa públic als assistents aquestes dades quedant 

proclamat com a president de la Federació de Colles de Castelló D. Josep Beltrán Bacas.  
 
 
Sense més temes a tractar, s'alça la sessió a la 21:15 hores. 


