
 
 
 
                   JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’AUTOMOBILISME 

 
Sent les 17:00 del dia 23 de desembre de 2021, es reuneix la Junta Electoral  de la 

Federació Catalana d’Automobilisme als efectes d’estudiar i resoldre la impugnació el cens 
electoral provisional presentada el dia 20 de desembre de 2021, pel Sr. Jaume Panadès i 
Vinyeta en nom de Fura Racing Esport CE, en el  procés electoral de la FCA 2022. 

 
ASSISTENTS :  Senyora Míriam Moya Morales (Presidenta de la Junta Electora) 
                           Senyor Jaume Marco Perpiñà (Vocal de la Junta Electoral) 
                           Senyor Jordi Barrabés Costa (Vocal -Secretari de la Junta Electoral) 

 
             ORDRE DEL DIA: Anàlisi i resolució d’impugnacions el cens electoral provisional en el 
procés electoral  de la FCA 2022. 
 
              RESOLUCIÓ Junta Electoral 01/2021 
 
                                                            A N T E C E D E N T S 
  
           IMPUGNANT. EL Sr. Jaume Panadès Vinyeta, en la seva qualitat de president del Club 
Fura Racing Sport CE, ha presentat en data 20 de desembre de 2021 a la Junta Electoral de la 
FCA, un escrit en el qual demana ser inclòs al cens d'electors del procés electoral FCA 2022, ja 
que segons manifesta "el Club ha participat en diferents organitzacions ...com Oficials de 
carrera…". 
 
A continuació la Junta procedeix a l'estudi de l'únic motiu d'impugnació invocat pel Club, és a dir, 
si es pot considerar la participació en diverses proves d'Oficials -amb llicència individual -com a 
participació directa o indirecta del Club en una activitat o competició esportiva. 
 
En el present cas la no inclusió del Club impugnant al Cens de membres electors amb dret a vot 
és l'aplicació de l'article 58 del Decret 58/2010 del 4 de maig modificat per l'article 6 del Decret 
55/2012 de 29 de maig, que afecta les Entitats Esportives. Aquestes normes són superiors i, per 
això, estan incorporades ja el nostre Reglament Electoral aprovat per l'Assemblea de la FCA del 
dia 14.12.2021. 
 
 La norma de l'article 58 del Decret diu que: "per tal de poder exercir el dret de vot "ELS 
MEMBRES DE L'ASSEMBLEA - EN AQUEST CAS ELS CLUBS- HAN D'HAVER PARTICIPAT, 
COM A MÍNIM, EN UNA ACTIVITAT O COMPETICIÓ ESPORTIVA OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓ EN LA TEMPORADA EN CURS O EN LA IMMEDIATAMENT ANTERIOR AL 
MOMENT DE CONVOCATÒRIA DE LA VOTACIÓ ...". 
 
En aquest cas, les actuacions individuals d'oficials no poden considerar-se com una actuació del 
Club, ja que els Oficials actuen per la seva condició i qualitat personal (amb llicència) i no per 
estar adscrits a un Club. És a dir, els Oficials fan una feina individual com a comissaris esportius, 
com a directors, tècnics, i/o Oficials -OD, i aquestes actuacions, a causa del seu caràcter 
personal, no podent considerar-se participació ni directa, ni indirecta d'un Club. Els Oficials són 
membres adscrits a la Federació, en virtut de la seva llicència, i també, formen part de les 
Assemblees mitjançant els seus representants de l'estament d'Oficials, i per aquesta raó ni 



representen a cap Club quan fan la seva feina, ni tampoc són representats a l'assemblea per cap 
Club, sinó pels Assembleistes del seu estament. 
 
Així doncs, de les dades de les quals disposa aquesta  Junta Electoral - aportades per la FCA-  
el Club Fura Racing Esport CE, membre afiliat a la FCA, no ha participat  des del vessant 
organitzatiu, i/ o esportiu en cap ACTIVITAT O COMPETICIÓ ESPORTIVA OFICIAL EN L’ANY 
IMMEDIATAMENT ANTERIOR AL MOMENT DE CONVOCATÒRIA DE LA VOTACIÓ.   
 
En conseqüència, aquesta Junta Electoral, 
 
RESOL  desestimar la impugnació feta pel Club Fura Racing Sport CE el cens provisional per  
no reunir aquest Club els requisits del Decret 58/2010, i del Reglament Electoral aprovat per 
l’Assemblea de la FCA. 
 
La present resolució de la Junta Electoral esgota la via federativa essent susceptible de recurs 
ordinari davant el Tribunal Català de l’Esport en el termini de 3 dies naturals. El recurs ordinari no 
suspendrà l’efectivitat de les resolucions de la Junta Electoral, en tant el Tribunal Català de 
l’Esport no digui una altra cosa. 
 
 
Presidenta                                             Vocal                              Secretari de la Junta Electoral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


