
 
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA COMISSIÓ GESTORA DE LA FEDERACIÓ 
CATALANA D’AUTOMOBILISME 
 
 
Identificació de la sessió número: 1/2022 
Data: 04/01/2022 
 
Lloc: Sessió telemàtica.  
 
Hora:19:00h 
 
 
Assistents amb veu i vot 
 
Sr. David Fuentes Lara (Membre Junta Directiva sortint) 
Sr. José Luís Galipienso Anglés (Membre de la Junta Directiva  sortint) 
Sr. Antonio Fernández Muñoz  (Membre de la Junta Directiva sortint) 
Sr. Francesc Gutiérrez Agüi (Membre de la Junta Directiva sortint ) 
i Sr. Jordi Buxó Juan  
 
Assistents amb veu i sense vot 
 
Sr. Ramon Izquierdo (Gerent FCA)  
 
S’obre la sessió, i es tracten els següents assumptes 
 
 
Primer.- Constitució de la Comissió Gestora 
 
Tenint constància que  han presentat  oficialment la dimissió la majoria dels membres 
de la Junta Directiva de la FCA i el President, es fa necessari constituir la Comissió 
Gestora a l’objecte d’administrar transitòriament la Federació fins que es realitzin les 
noves eleccions el proper dia 26 de gener de 2022, convocades per l’Assemblea de 
la FCA el 14 de desembre de 2021.   
 
A tal efecte, els membres de la Junta Directiva que no han dimitit fins a la data, i el 
suplent de la Junta Electoral triat per l’Assemblea es constitueixen en Comissió 
Gestora, essent les seves funcions i decisions el manteniment de les activitats 
normals de la Federació i la protecció dels seus interessos en tant  es celebren les 
eleccions convocades per l’Assemblea de la FCA el 14 de desembre de 2021   
 
 



Segon.- Designació de President i Secretari 
 
Els presents, en compliment de les disposicions contingudes als Estatuts de la FCA 
i al Reglament electoral, designen al Sr. Francesc Gutiérrez Agüi com a President 
de la Comissió Gestora i el Sr. David Fuentes Lara com a Secretari de la mateixa. 
 
Sense altre particular, s’aixeca la sessió quan són les 19:20 hores. 
 
 
A Barcelona, el 4 de gener  de 2022 
 
Secretari                                                  vist-i-plau   President 
Comissió Gestora     Comissió Gestora 


