
                   JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’AUTOMOBILISME 
 
Sent les 17:45 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 19 de desembre de 2021, pel Sr. Ramon Lleixà en nom 
de Motor Club Circuit Móra d’Ebre, 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 05/2021 
 
                                                        A N T E C E D E N T S 
 
IMPUGNANT. El Sr. Ramón Lleixà en nom de Motor Club Circuit Móra d’Ebre, ha presentat en 
data 19 de desembre de 2021 a la Junta Electoral de la FCA, un escrit en qual demana ser inclòs 
al Cens d’electors del procés electoral FCA 2022 ,  ja que segons manifesta  “l’entitat  va realitzar 
totes les accions necessàries per organitzar la prova i va ser decisió de la Comissió de Kárting 
no dur-la a terme  a causa dels efectes de la covid-19 per la participació dels pilots”. 
 
A continuació la Junta procedeix a l’estudi de l’únic motiu d’impugnació invocat pel Club és a dir 
si es pot considerar causa de força major la pandèmia Covid-19.   
 
Al respecte, ningú podia imaginar el desembre de 2019, ni tan sols més tard, que una malaltia 
infecciosa pogués tenir conseqüències tan importants sobre l’ordre socioeconòmic global.  Al 
nostre país, l’expansió de la malaltia del coronavirus ha comportat l’anul·lació i suspensió d’actes 
i esdeveniments en aplicació de criteris de precaució; així com, la impossibilitat o extraordinària 
dificultat de donar compliment a infinitat d’obligacions de forma transitòria o definitiva com a 
conseqüència directa d’haver emmalaltit, o fins i tot mort de les persones obligades, o com a 
efecte directe de les mesures governamentals i normes prohibitives adoptades amb la finalitat de 
mitigar la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.  
 
D’altra banda, la crisi del coronavirus 2019 ha comportat un desastre econòmic mundial que, a 
hores d’ara, es perfila com una nova crisi econòmica global d’incerta durada i magnitud. Aquesta 
crisi sobrevinguda pot  produir desequilibris i asimetries en relacions jurídiques de tota mena. 
 
Davant d'aquest escenari, el fet que la Comissió de Kàrting decidís no dur a terme una prova a 
conseqüència de la Covid-19 per la salut dels participants fa que la Junta Electoral es pregunti i 
analitzi quina solució o sortida cal donar a la situació sobrevinguda com a conseqüència directa o 
indirecta de la pandèmia de covid-19 a Motor Club Circuit Móra d'Ebre en l'àmbit de les eleccions 
2022 i la seva activitat i participació prèvia per poder ser elector. 
 
En el present cas la no inclusió provisional del Club impugnant al Cens de membres electors 
amb dret a vot és l'aplicació teòrica de l'Article 58 de l'esmentat Decret 58/2010 del 4 de maig 
que tan afecta les Entitats Esportives, però cal dir no obstant que l'Escuderia ho tenia tot 



preparat per fer l'activitat i que només la Comissió i la causa de força major de la pandèmia la va 
aturar. 
 
Així doncs de les dades de les quals disposa aquesta Junta - aportades per la FCA-, en justícia i 
per causa de força major (COVID-19), ja que va ser la Comissió de Kàrting la que va decidir no 
dur a terme la prova que estava al calendari, la Junta Electoral decideix per raons excepcionals 
que Motor Club Circuit Móra d'Ebre -membre afiliat a la FCA- si ha participat des del vessant 
organitzatiu -en condició de Club- en ACTIVITAT O COMPETICIÓ ESPORTIVA OFICIAL EN 
L'ANY IMMEDIATAMENT ANTERIOR A LA CONVOCATÒRIA DE VOTACIONS I 
PRESENTACIO DE CANDIDATURES. 
 
En conseqüència aquesta Junta Electoral , 
 
RESOL  estimar la impugnació feta per Motor Club Circuit Móra d’Ebre el cens provisional  per  
reunir aquest Club  -per causa de força major- els requisits del Decret 58/2010, i del Reglament 
Electoral aprovat per l’Assemblea de la FCA i inscriure’l al cens definitiu d’electors 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


