Al·legació presentada pel Sr. Alfred Sanchez Chacón
El Sr. Alfred Sánchez Chacón, candidat a la presidència de la Federació Aèria
Catalana, a data de 5 de setembre del 2019 va presentar la següent
al·legació -se cita textualment-:
“Bon dia, tot i que no repercuteix en el resultat obtingut respecte a
l'admissió de la nostra Candidatura encapçalat per Alfredo Sànchez, vull fer
constar que el fet de no estimar l'aval del Club Bertigen no ha estat
justificat correctament.
El Club Bertigent de Parapent, corresponent al Cens definitiu aprovat per
la vosta Junta Electoral amb el nom Club Esportiu Bertigent de Vol Lliure,
fet que es pot contrastar pel número NIF que figura inscrit al Registre
d'entitats esportives de Catalunya i les propies dades que figuren als
registres de la Federació.
Tot i que la reclamació sigui acceptada o no, la finalitat d'aquesta és
anticipar el fet de no considerar al Club Bertigent com a Club no censat de
cara a les eleccions i futures reclamacions per part nostra. Si la justificació
de la Junta Electoral és el fet de no fer constar el nom integre del mencionat
Club, l'abreviació del nom utilitzat a l'aval per manca d'espai, no deixa de
fer menció al Club Esportiu Bertigent essent aquest el qual figura registrat
amb número de NIF que inequivocament es troba censat sota aquest nom.
Per tant, sol.licito és tingui en compte la present reclamació/al.legació per
admetre al Club Bertigent el qual figura al cens i registrat degudament al
registre d'entitats esportives, sense haver conflictes inequívocs sobre la
denominació d'aquest Club.
Atentament. Alfred Sanchez”
La resolució de la mateixa es va dur a terme el 9 de setembre del 2019.
Barcelona, 13 setembre 2019
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