
                                     LA JUNTA ELECTORAL DE LA FCA  ACORDA 
 
 

L’assemblea de la FCA celebrada el dia 14 de desembre de 2021 va  aprovar el 
Reglament d’Eleccions 2022, que en el seu Article 10 preveu que : “Les votacions es 
realitzaran entre les 9 hores i les 20 hores del dia 26 de gener de 2022 a la seu 
federativa i a les Delegacions Territorials”. 

 
1r.- Informada la Junta Electoral, pels Delegats Territorials a Girona, Lleida i Tarragona, 
de les mancances d’espai físic suficient a la Seu de les respectives Delegacions i les 
mesures del tema COVID-19, i per fer còmodes les votacions del proper dia 26 de 
gener  de 2022 pels Electors, Elegibles, i els seus representants, aquesta Junta 
Electoral  ha decidit habilitar els següents llocs per les votacions el dia i hores 
assenyalades  al Reglament Electoral: 

 
- A la Delegació de Lleida: Industrias Lahoz 2004 SL, Pol.Ind.Colomer: c.Barcelona 5 

GOLMÉS 

- A la Delegació de Girona: EL LOCAL - Estudi de Gravació, c.Antoni Rovira i Virgili 1 
VILABLAREIX 

- A la Delegació de Tarragona: Tallers Jordi Masdeu, carrer Artesans 21.    VALLS 

- A la Delegació de Barcelona: carrer Consell de Cent 445, Esc.A, 1r-1a.    
FEDERACIÓ 

 
 

2n.- I a la vista de la dimissió  dels Delegats Territorials, la Junta Electoral nomena als 
següents representants territorials per publicar les candidatures, per rebre les 
reclamacions, per presidir l’acte de la votació a les seus territorials, fer el recompte de 
vots i fer el posterior redactat de l’acta electoral 

 
a) A la Delegació de Lleida: el Sr. Joan Rojas Godia 
b) A la Delegació de Girona: el Sr. Marc Piña Fernàndez 
c) A la Delegació de Tarragona: el Sr. Pere Saura Martínez 
d) A la Delegació de Barcelona: el Sr. Jordi Buxó Juan 
 
 
3r.- La Junta Electoral habilita també als esmentats representants per tal que puguin 
ser assistits  per dues persones de la seva confiança. 

 
 

4t.- La Junta Electoral recorda a tots els electors que el Cens electoral és universal. Així 
mateix, S’informa que en el cas que el President o el Vicepresident que constin en el 
Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya no siguin els actuals del 
Club i/o no tinguin el càrrec vigent en el Registre d’Entitats esportives, l’Assembleista 



haurà de comunicar i fer registrar els noms dels actuals President i Vicepresidents a 
l’esmentat registre, amb prou temps abans del dia assenyalat per  la votació, per tal 
que el Registre l’inscrigui degudament, i així poder exercir el vot de l’assembleista, tal i 
com ara exigeix el Decret 58/2010. De ser necessària aquesta opció, s’informa als 
assembleistes que ho necessitin, que els formularis per poder comunicar al Registre el 
nom dels nous representants del club es troba al següent enllaç: 
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/21441-Inscripcio-al-Registre-dEntitats-
Esportives?category=74730908-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

 
Si tot i així, hi ha algun club que el dia de les eleccions, té un representant diferent al 
que li consta a la FCA, o té la Junta vigent i no li consta a la FCA, i ha fet les gestions 
pertinents per esmenar-ho al Registre d’Entitats Esportives, ho podrà acreditar a la FCA 
davant de notari, de les 17h a les 20h a la seu de FCA a Barcelona. 

 

 
La qual cosa es fa pública al web de la FCA i serà comunicat també en forma expressa 
a tots i cadascun dels Assembleistes Electors. 
 
 
Barcelona, a 13 de gener de dos mil vint-i-dos. 
 
 
LA JUNTA ELECTORAL    
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