FEDERACIÓ AÈRIA CATALANA
ACTA D’ADMISSIÓ DE LES CANDIDATURES PRESENTADES

Convocada pel Sr. Jordi Roura i Font, President de la Junta Electoral, es reuneix la Junta Electoral de la
Federació Aèria Catalana a les 19:00h del 3 de setembre de 2019 a la seu social de la Federació a Barcelona.
A la sessió assisteixen el President de la Junta Electoral, el Sr. Jordi Roura Font, i el vocal de la Junta Electoral,
el Sr. Armand Rubiella Rebollo. L’ordre del dia és el que segueix a continuació:
1.
2.

1.

Admissió, si s’escau, de les candidatures presentades.
Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió.

Admissió, si s’escau, de les candidatures presentades.

La Junta Electoral comprova que ha tingut entrada en temps i forma a la seu social de la Federació Aèria
Catalana dues propostes de candidatura a la Presidència i membres de la Junta Directiva. Ambdues es troben
adreçades a la Junta Electoral en un sobre tancat. Els membres assistents de la Junta Electoral acorden per
unanimitat procedir a l’apertura dels sobres.
El Sr. Jordi Roura i Font obre el primer sobre i procedeix a la lectura de la proposta de candidatura, que està
encapçalada pel Sr. Alfred Sanchez Chacón. La proposta de candidatura inclou un total de 19 candidats
d’acord amb l’article 18.1 en connexió amb l’article 2.1 del Reglament Electoral. Els candidats són els següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Sr. Alfred Sanchez Chacón.
Sr. Miquel Villarta Martinez.
Sr. Carles Suñé Ruiz.
Sr. Marc Teixé Viladot.
Sr. Carles Madrueño Siscart.
Sr. Joan Giraut Lopez.
Sr. Xavier Sanfulgencio Moreno.
Sr. Àngel Roy Pueyo.
Sr. Carlos Barrantes Izquierdo.
Sr. Jaume Nadal Masdeu.
Sr. Jordi Ribera Gesalí.
Sr. Joel Miro de Soto.
Sra. Núria Moreno Barranco.
Sr. Joan Lesan Corretge.
Sr. Manuel Mateo Garcia.
Sr. Joan Claudi Minguell.
Sr. David Manzano Martínez.
Sr. César Rico Garcia.
Sr. Luis Pedro Álamo Yeste.

Després de la lectura dels noms i cognoms de tots i cadascun dels candidats de la primera proposta, els
membres presents de la Junta Electoral es declaren competents per seguir mantenint el càrrec que ocupen a
la Junta Electoral al no contemplar-se cap incompatibilitat amb la condició de candidat o de familiar de
candidat, tant per afinitat com per consanguinitat fins a tercer grau, tal i com exigeix l’article 14.3 del Reglament
Electoral.
S’acompanya amb la primera proposta de candidatura escrits de dimissió dels membres de la Junta Directiva,
del del Sr. Alfred Sanchez Chacón en data 29/09/2019, del Sr. Carles Suñé Ruiz en data 29/09/2019, del Sr.
Joan Lesan Corretge en data 29/09/2019, del Sr. Joel Miron Soto en data 29/09/2019, del Sr. Luis Pedro Alamo
Yeste en data 29/09/2019, i del Sr. Manuel Mateo Garcia en data 29/09/2019. Els membres de la Junta
Electoral comproven que les dimissions es van produir abans d’iniciar-se el termini de presentació de les
candidatures i, per tant, en compliment del Reglament Electoral aprovat per l’assemblea general.

La Junta Electoral procedeix a revisar un per un tots els candidats inclosos a la proposta de candidatura, es
comprova que consten els noms i dos cognoms de cadascun dels candidats. Es comprova també que a la
proposta de candidatura encapçalada pel Sr. Alfred Sanchez Chacón hi consta la seva adreça de correu
electrònic. La Junta Electoral acorda per unanimitat que la proposta de candidatura compleix amb els requisits
establerts a l’article 18.1 del Reglament Electoral i, per tant, es procedeix a fer la revisió de l’aval que, de
conformitat amb l’article 18.4 del Reglament Electoral, ha d’estar signat per un nombre de membres de
l’assemblea general que representin, com a mínim, el 10% total de vots de l’assemblea general.
Atès el requisit anterior, els membres presents de la Junta Electoral acorden per unanimitat utilitzar el cens
electoral aprovat per a determinar el nombre d’avals necessaris per a que la proposta de candidatura sigui
admesa. El cens electoral definitiu està format per un total de 71 clubs que són els clubs que a hores d’ara
poden exercir el seu dret a vot a l’assemblea general.
Per tant, la Junta Electoral acorda per unanimitat establir el nombre mínim d’avals necessaris per admetre la
proposta de candidatura en 8 (7,1).
Tot seguit la Junta Electoral procedeix a revisar tots i cadascun dels avals que acompanyen la primera
proposta de candidatura. Es comptabilitzen un total de 12 avals, tots ells en el model oficial aprovat i facilitat
per la Federació Aèria Catalana. Tots els avals estan signats i es troben acompanyats per una fotocòpia de
l’anvers i el revers del DNI de la persona signatària. Les persones que han expressat la voluntat de donar
suport al candidat són els següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Club Esportiu Paramotor Vic
Club Parapent Puig d’Afrou
Club Esportiu Entrenúvols
Club Equip de Vol Lliure
Club Esportiu Fets per Volar Catalunya
Club Parapent Pirenaic
Club Parapent Malloles
Club Vol a Vela Igulada-Òdena
Club de Vol Alaire
Club Vol Factory
Club Aeroclub Pla del Vent
Club Bertigent Parapent

S’acorda desestimar l’aval presentat pel club Bertigent Parapent Club per no constar en el Registre Oficial de
clubs de la Federació Aèria Catalana.
La Junta Electoral comprova que les persones que avalen la proposta de candidatura encapçalada pel Sr.
Alfred Sanchez Chacón ostenten la representació de les seves respectives entitats esportives, les quals són
membres de ple dret de l’assemblea general.
El Sr. Jordi Roura fa constar que hi ha dos clubs (Club Bertigent Parapent i el Club Esportiu Paramotor Vic)
els quals són encapçalats pel mateix President. Es comprova que el Club Bertigent Parapent no consta en el
Registre Oficial de clubs de la Federació Aèria Catalana.
Per tant, els membres presents de la Junta Electoral acorden per unanimitat admetre un total de 11 avals a la
candidatura encapçalada pel Sr. Alfred Sanchez Chacón.
En relació amb l’anterior, la Junta Electoral acorda per unanimitat que la primera proposta de candidatura
compta amb l’aval signat per un nombre de membres de l’assemblea general que representen, com a mínim,
el 10% del total de vots de l’assemblea general. El president de la Junta Electoral conclou que, la proposta de
candidatura, compleix amb tots els requisits del Capítol IV del Reglament Electoral aprovat per l’assemblea
general.
Finalment, es procedeix a la votació per admetre la candidatura encapçalada pel Sr. Alfred Sanchez Chacón,
que és admesa per unanimitat dels membres presents de la Junta Electoral.
Seguidament, el Sr. Jordi Roura i Font obre el segon sobre i procedeix a la lectura de la proposta de
candidatura, que està encapçalada pel Sr. Carles Aymat Simó. La proposta de candidatura inclou un total de
6 candidats d’acord amb l’article 18.1 en connexió amb l’article 2.1 del Reglament Electoral. Els candidats són
els següents:
1.
2.
3.

Sr. Carles Aymat Simó.
Sr. Oscar Güell Perez.
Sr. Èric Milà Valls.

4.
5.
6.

Sr. Sergi Pujol Rodríguez.
Sr. Peña Corella Alonso.
Sr. Pere Miquel Revellat.

Després de la lectura dels noms i cognoms de tots i cadascun dels candidats de la segona proposta, els
membres presents de la Junta Electoral es declaren competents per seguir mantenint el càrrec que ocupen a
la Junta Electoral al no contemplar-se cap incompatibilitat amb la condició de candidat o de familiar de
candidat, tant per afinitat com per consanguinitat fins a tercer grau, tal i com exigeix l’article 14.3 del Reglament
Electoral.
S’acompanya amb la segona proposta de candidatura escrits de dimissió dels membres de la Junta Directiva,
del Sr. Sergi Pujol Rodríguez en data 24/09/2019. Els membres de la Junta Electoral comproven que les
dimissions es van produir abans d’iniciar-se el termini de presentació de les candidatures i, per tant, en
compliment del Reglament Electoral aprovat per l’assemblea general.
La Junta Electoral procedeix a revisar un per un tots els candidats inclosos a la proposta de candidatura, es
comprova que consten els noms i dos cognoms de cadascun dels candidats. Es comprova també que a la
proposta de candidatura encapçalada pel Sr. Carles Aymat Simó hi consta la seva adreça de correu electrònic.
La Junta Electoral acorda per unanimitat que la proposta de candidatura compleix amb els requisits establerts
a l’article 18.1 del Reglament Electoral i, per tant, es procedeix a fer la revisió de l’aval que, de conformitat amb
l’article 18.4 del Reglament Electoral, ha d’estar signat per un nombre de membres de l’assemblea general
que representin, com a mínim, el 10% total de vots de l’assemblea general.
Tot seguit la Junta Electoral procedeix a revisar tots i cadascun dels avals que acompanyen la segona proposta
de candidatura. Es comptabilitzen un total de 12 avals, tots ells en el model oficial aprovat i facilitat per la
Federació Aèria Catalana. Tots els avals estan signats i es troben acompanyats per una fotocòpia de l’anvers
i el revers del DNI de la persona signatària. Les persones que han expressat la voluntat de donar suport al
candidat són els següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Club Esportiu Organyà Xperience
Club Pla de Vent
Club Aermodelisme Calella Massanet
Club de Velers Ikarus
Club Aeromodelisme Vidreres
Club Aeromodelisme Igualada
Club de Vol Alt Urgell
Club Esportiu SpainRocketry
Club Model Club els Masos de Mora la Nova
Club Baló Club Mediterrani
Club Aeromodelisme Ciutat de Reus
Club Vol a Motor Barcelona-Sabadell

La Junta Electoral comprova que les persones que avalen la proposta de candidatura encapçalada pel Sr.
Carles Aymat Simó ostenten la representació de les seves respectives entitats esportives, les quals són
membres de ple dret de l’assemblea general. Per tant, els membres presents de la Junta Electoral acorden
per unanimitat admetre un total de 12 avals a la candidatura encapçalada pel Sr. Carles Aymat Simó.
En relació amb l’anterior, la Junta Electoral acorda per unanimitat que la segona proposta de candidatura
compta amb l’aval signat per un nombre de membres de l’assemblea general que representen, com a mínim,
el 10% del total de vots de l’assemblea general. El president de la Junta Electoral conclou que, la proposta de
candidatura, compleix amb tots els requisits del Capítol IV del Reglament Electoral aprovat per l’assemblea
general.
Finalment, es procedeix a la votació per admetre la candidatura encapçalada pel Sr. Carles Aymat Simó, que
és admesa per unanimitat dels membres presents de la Junta Electoral.

2.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió.

Es procedeix a la lectura de l’acta, que és aprovada per unanimitat dels membres presents.

A les 20:15 hores, el President de la Junta Electoral de la Federació Aèria Catalana, agraeix la presència dels
membres i dóna per conclosa la sessió de la Junta.

Finalment, cal recordar que, en virtut de l’article 20.2 del Reglament Electoral, contra l’admissió o inadmissió
provisional de les candidatures es pot interposar reclamació davant la junta electoral, en un termini màxim de
tres dies hàbils des de la seva publicació.
I en prova de conformitat, amb tot el que s’hi ha exposat es rubrica aquesta acta a Barcelona a 3 de setembre
de 2019.

Llorenç Gómez Blasco
Secretari de la Junta Electoral

Jordi Roura i Font
V. i P. President de la Junta Electoral

