JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’AUTOMOBILISME
Sent les 17:10 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 al Cens
Electoral Provisional presentada el dia 20 de desembre de 2021, pel Sr. Enric Ruiz en nom de
Moto Club Igualada , en el procés electoral de la FCA 2022.
ASSISTENTS : Senyora Míriam Moya Morales (Presidenta)
Senyor Jaume Marco Perpiñà (Vocal)
Senyor Jordi Barrabés Costa (Secretari de la Junta Electoral)
ORDRE DEL DIA: Anàlisi i resolució d’impugnacions al cens electoral provisional en el
procés electoral de la FCA 2022.
RESOLUCIÓ Junta Electoral 02/2021
ANTECEDENTS
IMPUGNANT. EL Sr. Enric Ruiz, en la seva qualitat de membre de la Junta Gestora del Moto
Club Igualada, 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 “Moto Club Igualada va tenir activitat esportiva un any abans de la
convocatòria de l’assemblea”.
A continuació, la Junta procedeix a l’estudi de l’únic motiu d’impugnació invocat pel Club, i a tal
efecte informa que l’assemblea del dia 14 de desembre de 2021, d’acord amb l’Article 61.1.a) del
dels Estatuts, va aprovar la convocatòria d’eleccions dels càrrecs de la Junta Directiva, la
proposta de procediment electoral i el calendari.
En aquest procediment aprovat per fer les votacions el dia 14 de desembre de 2021 l’Assemblea
a l’objecte de facilitar el vot els electors, en lloc de convocar una nova assemblea per fer les
votacions, va aprovar que aquestes es poguessin fer a les Delegacions Territorials i a la seu de
la FCA el dia 26 de gener de 2022 simultàniament.
Així doncs, la convocatòria per fer votacions va ser feta el dia 14 de desembre de 2021, data
equiparable a la de convocatòria d'assemblea per votar presencialment. Per aquesta raó, i
aplicant l'Article 6 del Decret 55/2012, de les dades de les quals disposa aquesta Junta Electoral
- aportades per la FCA - el Moto Club Igualada si ha participat des del vessant organitzatiu, i/ o
esportiu - en ACTIVITAT O COMPETICIÓ ESPORTIVA OFICIAL en els terminis exigits per poder
ser elector.
En conseqüència aquesta Junta Electoral ,
RESOL estimar la impugnació feta pel Moto Club Igualada el cens provisional al reunir el Club
els requisits per ser elector del Decret 58/2010, i del Reglament Electoral aprovat per
l’Assemblea de la FCA i per tant, incorporar-lo al cens definitiu.

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.
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