JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’AUTOMOBILISME
Sent les 19:00 del dia 27 de desembre de 2021, es reuneix la Junta Electoral de la
Federació Catalana d’Automobilisme als efectes d’aplicar al cens d’electors els efectes reflexes de
les resolucions estimatòries d’impugnació del Cens Electoral acordades per la Junta a Clubs i
Escuderies en la mateixa situació 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: Aplicació al cens defintiu dels efectes reflexes de les resolucions
estimatòries d’impugnacions 02/2021, 03/2021, 04/2021, i 05/2021 al cens en el procés electoral
de la FCA 2022 i correcció d’errors.
RESOLUCIÓ Junta Electoral 06/2021
ANTECEDENTS
D’acord a les Resolucions Estimatòries d’impugnació 02/2021, 03/2021, 04/2021, i 05/2021, la
Junta Electoral decideix per unanimitat,
1.- Ordenar que s’apliqui també als Clubs i a les Escuderies que es relacionen a contuació, els
efectes reflexes positius de les resolucions esmentades per que siguin incorporats al Cens
d’Electors per estar en una situació anàloga a la dels impugnants als que s’ha admès les seves
impugnacions del Cens electoral provisional.
CLUBS I ESCUDERIES BENIFICIADES DELS EFECTES REFLEXES DE LES RESOLUCIONS
ESTIMATÒRIES D’IMPUGNACIONS DEL CENS ELECTORAL.
-AUTOMOBIL C. POTARROJOS COMP.
-SEC. ESP. GC MOTORSPORT
-ESC. MLAVELLA REGULARITAT CLASSICS
-AUTO SPORT IGUALADA
-AUTO SPORT SABADELL
-C.E. PENYA CENT PER HORA
-CIRCUIT D’ALCARRÀS
2.- Així mateix la Junta corregeix l’error de trasnscripcio observat i ordena la incorporació al Cens
d’Assembleistes Electors del Sr.Joan Llopart Raventós per reunir els requisits necessaris per poder
ser-ho.
En conseqüència aquesta Junta Electoral , RESOL ordenar inscriure’l a tots els indicats 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.
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