
JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’AUTOMOBILISME 
 
Sent les 19:00 h del dia 24 de gener de 2022, es reuneix la Junta Electoral  de la 

Federació Catalana d’Automobilisme a la vista de que han entrat avui al  Registre de la 
Federacio  dues cartes dels Srs. Antoni Arrufat Sole i el Sr. Rossend Mora Feu dirigides a la 
Junta Electoral on informen de  la seva voluntat de renunciar a formar part de la candidatura 
presidencial del Sr. Eduard Forés 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: Acceptació de les dues renuncies rebudes, i conseqüentment, la 
seva inelegibilitat, amb la  deguda correcció de les  candidatures i de les paperetes electorals per 
l'elecció de President i membres de Junta Directiva de la Federació Catalana d’Automobilisme. 
 
               RESOLUCIÓ Junta Electoral 9/2021 
                                    
                                                             
                               LA JUNTA ELECTORAL  ACORDA  
 
  
 Una vegada rebudes les cartes de renuncia a formar part de la candidatura del Sr. 
Eduard Fores dels Srs. Antoni Arrufat Sole i del Sr. Rossend Mora Feu, dirigides a la Junta 
Electoral, i   reunida aquesta, accepta les renuncies rebudes ja que el dret de sufragi passiu, o 
dret de ser escollit també suposa el dret a no ser escollit quan voluntàriament es renuncia a 
formar part d’una candidatura com és el cas, fet que pot ser comunicat a la Junta sempre fins al  
moment previ a la celebració de las eleccions. 
 
 No obstant una vegada comunicada per els Srs. Antoni Arrufat Sole i  Rossend Mora Feu 
la seva voluntat, la Junta Electoral té l’obligació de notificar la seva inelegibilitat a les respectives 
candidatures i també als Electors, ordenant en conseqüència la modificació i reimpressió de les 
paperetes electorals. 
  
 En aquest sentit, la Junta Electoral també vol  informar que vist  que les Eleccions estan 
programades pel dia 26 de gener de 2022,  en el supòsit que es produïssin abans més renuncies 
de candidats, i en tant les mateixes no redueixin el número de membres necessaris de cada 
candidatura per ser  complerta i vàlida (mínim de 14 membres), ja no es faran més reimpressions 
ni modificacions de paperetes independentment de que els noms dels que renunciïn encara  
surtin a les paperetes, fet que la Junta tindrà no obstant en compte a l’hora de formalitzar els 
resultats definitius de les Eleccions. 
  
 La qual cosa, es fa pública al web de la Federació, a les delegacions territorials i a la seu 
de la federació. 
 
 
 LA JUNTA ELECTORAL 
 


