
                                                    
 

 
 

ACTA DE LA JUNTA ELECTORAL 
 

 
 

Sent les 20:00 hores del dia 21 de gener de 2019, es reuneixen a la seu de 
la FCA a Barcelona, els Senyors Jordi Gual Carreras, Joan Rojas Godia, 
Montserrat Contijoch Herrera i Josep Lluís Santamaria Romero, actuant el primer 
com a President i l'últim com a Secretari de la Junta Electoral i de la FCA, i 
manifesten que en el dia d'avui a les 19:30 hores ha conclòs el termini de 
presentació de candidatures a les eleccions d’assembleistes convocades per  
aquesta Federació. 
 

S'ha comprovat que han estat presentades en forma i termini diverses 
candidatures als dos estaments, que reuneixen, després de verificar-ho aquesta 
Junta Electoral, els requisits exigits pel Reglament Electoral i els Estatuts de la 
Federació Catalana  d'Automobilisme. 

 
Així mateix s’han presentat dues candidatures (SR. JOSEP RIAL ALSINA, i 

SR. CRISTIAN RESINA TORTAJADA) més tard del termini indicat al Reglament 
Electoral que, per això, no reuneixen els requisit exigits per a ser considerats 
vàlids, lo que se’ls comunicarà oportunament. 

 
Tanmateix, s’observa a la candidatura del SR. ANTONIO RAMOS SALADO 

l’existència d’un error esmenable, per la qual cosa es donarà un termini de tres 
dies hàbils, a comptar des de la signatura d’aquesta acta, per esmenar-ho, amb 
l’advertiment que de no fer-ho, aquesta candidatura no serà considerada vàlida, fet  
que se li comunicarà oportunament. 
 

A la vista de les candidatures vàlides presentades, la Junta Electoral 
de la Federació Catalana d'Automobilisme en ús de les seves facultats 
conferides pel Reglament Electoral acorda : 

 
 
 
PRIMER: Publicar la llista de candidats a les eleccions d’assembleistes per 

l’Estament d’Oficials del proper dia 1 de febrer de 2019  en el tauler d'anuncis i a la 



web de la FCA, i també en el de les Delegacions Territorials amb l’objecte de que 
pugui/n ser impugnada/es si algú ho estimés oportú. 
 
 

CANDIDATS ESTAMENT OFICIALS 
 
SR. PABLO ANDRÉS PÉREZ 
SR. JORDI BARRABÉS COSTA 
SR. JORDI BUXÓ JUAN 
SRA. ANA MARIA CAZORLA GARCIA 
SR.JOAN ANTON GRUSTAN VIDAL 
SR. JORDI GUALLAR LÓPEZ 
SR. DANIEL MAYAN AMENEIRO 
SR. ROSSEND MORA FEU 
SRA. MÍRIAM MOYA MORALES 
SR. ANTONIO RAMOS SALADO  (*) 
SR. DANIEL SAGUÉS GISPERT 
SRA. NEUS SANTAMARIA SANROMÀ 
SR. PERE SAURA MARTÍNEZ  
SR. MÁXIMO SEGURADO SISNIEGA 
SR. RAMON VIVES CANO 
SR. XAVIER VIZCARRA CANUDAS 
 
(*) pendent d’esmenar. 
 
 
SEGON: Publicar la llista de candidats a les eleccions d’assembleistes per 

l’Estament d’Esportistes del proper dia 1 de febrer de 2019  en el tauler d'anuncis i 
a la web de la FCA, i també en el de les Delegacions Territorials amb l’objecte de 
que pugui/n ser impugnada/es si algú ho estimés oportú. 
 

CANDIDATS ESTAMENT ESPORTISTES 
 
SR. DAVID ABAD BARBA 
SR. GERARD ABELLA FARRAN 
SR. PAU CABRÉ GUINOVART 
SR. XAVIER CARULLA GÓMEZ 
SR. MIQUEL LABARIAS CORTÉS 
SR. DELFÍN LAHOZ PEDROS 
SR. ANDREU LLABERIA GORT 
SR. JOAN LLOPART RAVENTÓS 
SR. ROGER OTO FLORENSA 
SR. JOAN LLUÍS PUCHADES SANTOS 



 
 
 
 
SR. RAMON ROSELL MASONS 
SR. ALBERT SÀNCHEZ PANÉ 
 
 
TERCER: La Junta Electoral, verificades les candidatures, informa que cap 

dels candidats ha indicat al presentar la seva candidatura, la persona que el pugui 
representar com a interventor per actuar en el procés electoral, tal com exigeix 
l’article 8 del Reglament d’Eleccions d’Assembleistes aprovat per l’Assemblea del 
dia 20 de desembre de 2018.  

 
I per que així consti signen la present Acta. 

 
 
President       Vocal 
 
 
 
 
Vocal        Secretari 
 
 


