Al·legació presentada pel Sr. Carles Aymat Simó
El Sr. Carles Aymat Simó, candidat a la presidència de la Federació Aèria
Catalana, a data de 12 de setembre del 2019 va presentar la següent
al·legació -se cita textualment-:
“A la Junta Electoral,
Haig d’evidenciar els actes del candidat Alfredo Sánchez Chacón, membre de
l’anterior Junta Directiva de la FAC com a vocal de parapent, càrrec del que
se suposa va dimitir, com a molt tard el 29 de juny d’enguany, per ser
candidat en el procés electoral.
Concretament la publicació del dia 10 de setembre a la pàgina de Facebook
AREA PARAPENT (FAC). Pàgina dedicada a la comunitat de parapent de la
FAC, gestionada pel vocal de parapent de la FAC, de lectura pública però
restringida per publicar-hi. Restringida de manera que per poder-hi publicar
cal demanar accés i que s’aprovi.
El dia esmenat el candidat Alfredo Sánchez Chacón hi publica informació
electoral on se’m esmenta. En veure-ho, el mateix dia 10, vaig demanar
accés a aquesta pàgina de Facebook, que no se m’ha donat. El mateix dia
també ho faig saber directament al Sr. Alfredo Sánchez Chacón, un dels
membres d’aquesta pàgina de Facebook.
Així des de la nostra candidatura interpretem aquesta publicació com a ús
fraudulent d’una eina de publicitat de la FAC per fer campanya electoral.
Hores d’ara ja no serveix que se’ns doni accés a aquesta pàgina, el greuge ja
no és reparable.
Després del 29 de juny hi ha altres publicacions del Sr. Alfredo Sánchez
Chacón susceptibles de ser interpretades de fer-les com a vocal de parapent.
El que comunico a aquesta Junta Electoral per què ho valori i en decideixi el
més escaient per aquest procés electoral.
Agrairem comunicació de la decisió sobre aquesta incidència en el procés
electoral.
Cordialment,
Carles Aymat.”
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La resolució de la mateixa es va dur a terme el 12 de setembre del 2019.
Barcelona, 13 setembre 2019

President Junta Electoral FAC
Jordi Roura Font
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