
ACTA DE LA JUNTA ELECTORAL- ELECCIONS 2022 
 
 Sent les 12 hores del dia 17 de desembre  de 2021, es reuneixen en la seu de la FCA a 
Barcelona  els Senyors Jordi Barrabés Costa Juan, Jordi Buxó Juan, Jaume Marco Perpiñà i 
Míriam Moya Morales (escollits com a titulars i suplent per l’Assemblea de la  FCA celebrada el 
dia 14 de desembre de 2021  com membres de la Junta Electoral)  i en Ramon Izquierdo com a 
Gerent  de la FCA. 
 
 Els presents manifesten no estar afectes a cap causa d’incompatibilitat ja que no són 
candidats, ni familiars, per afinitat o consanguinitat fins el tercer grau de cap candidat. Dit això,  
tots es reconeixen capacitat suficient i acorden: 
 

a) Constituir-se en Junta Electoral, i en conseqüència,  tots accepten expressament la 
següent Clàusula de Confidencialitat i Secret que diu “ totes les anotacions, informes, 
resolucions i qualsevol altres documents i informacions (inclosos també els 
emmagatzemats en dispositius informàtics), elaborats per la Junta Electoral  durant la 
vigència del seu mandat, i que es refereixin a la seva activitat, i dels que tingui 
coneixement exercint el seu càrrec de membre de la Junta Electoral, són  propietat de la 
FCA, i hauran de ser custodiats diligentment per tots els membres de la Junta Electoral. 
La vulneració d’aquest compromís es considerarà com una causa justificada per ser 
substituïts, sense perjudici de les accions disciplinàries que puguin correspondre com a 
conseqüència de la vulneració del deure de confidencialitat i secret pactat en la present 
clàusula”. 

 
b)  Triar a la  Senyora Míriam Moya Morales com a Presidenta de la Junta Electoral. 
c)  Anomenar com a Secretari de la Junta Electoral al Sr. Jordi Barrabés Costa 
d)  I essent suplent el Sr. Jordi Buxó Juan 
e) La Junta Electoral, seguint el Reglament Electoral, acorda per unanimitat publicar la 

Llista del Cens Electoral a la Pàgina Privada del web Podium, de gestió llicències, de 
cadascun dels membres assembleistes (on els assembleistes hi podran accedir 
mitjançant la seva clau), a la seu Federativa,  i també  a les  Delegacions Territorials de 
la FCA. Així mateix acorda  publicar a dos diaris d’àmbit català la Convocatòria de 
Eleccions. 

 
No tenint més assumptes a tractar s’aixeca la reunió i per que així consti, signen la 
present Acta  

 
 
 Sra. Míriam Moya Morales                                                                       Sr. Jordi Barrabés Costa 
              Presidenta Junta Electoral                                                                                Secretari 
                                                                 
 
 
 
 Sr. Jaume Marco Perpiñà                                                                           Sr. Jordi Buxó Juan 
                Vocal Junta Electoral                                                                              Suplent Junta Electoral 
 
 
 
 
 Sr. Ramon Izquierdo 
                 Gerent FCA  


