ELECCIÓ DELS CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL
ACTA NÚM. 4
Reunió de la Junta Electoral de data 13 de setembre de 2018
A la ciutat de Barcelona, i a la seu social de la Federació Catalana de Futbol, essent
les zero trenta hores del dia 13 de setembre de 2018, i reunida la Junta Electoral de
l’Elecció als Càrrecs de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol, per la
mateixa s’han adoptat els següents acords:
PRIMER.- En data 12 de setembre de 2018 el Sr. Antonio Torres López, amb DNI
33890363-R, presenta escrit a la Federació Catalana de Futbol, en què exposa el
següent:
1) Impugnació del procés electoral. Segons afirma el Sr. Torres López:
a) El Sr. Joan Soteras ha sol·licitat els avals necessaris, abans de l'inici del
procés electoral, adjuntant suposades gravacions que confirmarien aquest
extrem.
b) El període de recollida d'avals consta de tres dies festius i d'un "pont" de
cinc dies.
2) Considera que se li ha impedit la vàlida presentació de la seva candidatura
mitjançant la "consecució d'avals i petició de vot", en no facilitar les dades de
contacte dels presidents dels clubs; i, en conseqüència, entén que "s'han
vulnerat les finalitats bàsiques i del dret a participar en igualtat de condicions i
no a la discriminació, en un procés on es garanteixi el principi de publicitat".
3) El Sr. Torres López afirma que no té coneixement de quins són els càrrecs i
el seu nombre que són objecte d'elecció; i, en conseqüència, aquesta situació
li impedeix presentar candidatura tancada i vàlida.
En base a tot l'anterior, sol·licita la nul·litat radical del procediment electoral de
la FCF.
Aquesta Junta electoral, un cop estudiada amb deteniment la impugnació presentada
pel Sr. Antonio Torres, resol el que s’indica a continuació:

1

1) Competència de la Junta Electoral per resoldre qüestions relatives a la
convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària.
D’acord amb l’article 79 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats
esportives de Catalunya i 8è del Reglament Electoral, aprovat per Assemblea
General Extraordinària d’1 de setembre, són funcions de la Junta Electoral les
següents:
a) Aprovar el cens electoral.
b) Conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin.
c) L'admissió o la denegació de les candidatures i la seva proclamació.
d) Decidir sobre qualsevol incident que sorgeixi en el decurs del procés electoral
que pugui constituir una infracció o desviació de la normativa electoral o que
pugui afectar els principis de publicitat, igualtat d'oportunitats, llibertat, no
discriminació i secret de vot, que han d'estar presents durant tot el procés
electoral.
e) Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que
s'estableixin legalment.
f) I, en general, resoldre qualsevol qüestió que afecti directament la celebració
d'eleccions i els seus resultats.
Així mateix, estableix l’article 138.1.e) del text únic de la Llei de l’esport (aprovada
per Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol), el que segueix:
Es pot recórrer contra els actes i les resolucions adoptats pels òrgans competents
dels clubs i associacions esportius i de les federacions esportives catalanes, si
han esgotat, respectivament, la via associativa o la federativa, segons el règim
següent: (...) e) Si són resolucions definitives adoptades pels òrgans competents
dels clubs i de les federacions esportives catalanes en matèria disciplinària
associativa, o qualsevol altra decisió emanada de llurs òrgans de govern i
representació, ha d'ésser a l'autoritat judicial, sens perjudici del que estableix
l'article 140 per a la resolució extrajudicial dels conflictes en l'esport.
En relació amb les al·legacions relatives al calendari electoral, cal significar que el
mateix fou aprovat per Assemblea General Extraordinària, òrgan de govern
suprem federatiu, el qual tan sols pot ser objecte de revisió per part de l’autoritat
judicial, d’acord amb el supraesmentat article 138.1.e) del Decret legislatiu
1/2000. Per tant, les al·legacions sobre aquest particular no poden ser admeses a
tràmit.
En segon lloc, el reclamant manifesta que altres precadidatures haurien sol·licitar
els avals abans de l’inici del procés electoral. D’acord amb l’acta número 2, de 3
de setembre, d’aquesta Junta Electoral, el model d’aval es va aprovar en la citada
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data i també es va acordar que “els avals es podran lliurar, prèvia petició, a partir
del dia 7 de setembre, a la seu central de la FCF a Barcelona (c/ Sicília, 93-97), en
horari d’atenció al públic”. Aquesta al·legació ja fou formulada en data 3 de
setembre pel Sr. Torres i oportunament contestada per aquesta Junta Electoral
per acord de 6 de setembre (acta número 3), la qual podia ser impugnada davant
el Tribunal Català de l’Esport en el termini dels tres dies hàbils següents a la seva
notificació. El propi reclamant reconeix haver impugnat el procés (es desconeix si
aquesta resolució o qualsevol altra) davant aquest Tribunal, amb la qual cosa
aquesta Junta Electoral reitera les seves argumentacions de resolucions anteriors,
no podent-se admetre a tràmit les al·legacions sobre aquest particular, en ja haver
estat resoltes anteriorment pel mateix òrgan electoral i corresponent-li llur
eventual revisió al Tribunal de referència.
Igual raonament ha de merèixer la seva al·legació relativa a una suposada
vulneració del principi d’igualtat per haver-li denegat aquesta Junta Electoral
dades personals dels representants legals de les entitats incloses en el cens
electoral. Aquesta qüestió ja va ser resolta el 6 de setembre (acta número 3),
acord susceptible de recurs davant el Tribunal Català de l’Esport.
Independentment de l'anterior, sorprèn que el Sr. Torres López afirmi que
desconeix el nombre de membres que componen la Junta Directiva de la FCF,
així com els seus càrrecs, informació necessària segons ell per presentar la seva
candidatura, quan es tracta d'una informació d'accés lliure al públic, que pot
trobar-se en els canals oficials federatius, com, per exemple, a la pàgina web de
la FCF. En particular, l'article 27 dels Estatuts de la FCF disposa que la Junta
Directiva està integrada per un nombre màxim de 32 membres. No pot al·legar
desconeixement de l'esmentada informació, ja que en el propi Reglament
Electoral aprovat en l'Assemblea General Extraordinària del passat 1 de setembre,
ja es fa referència, en la Disposició Addicional tercera, al fet que tot allò que no
estigui expressament regulat pel Reglament Electoral federatiu, s'estarà al que
disposin, entre altres textos legals, els Estatuts de la FCF.
En qualsevol cas, el reclamant ha formulat les consultes escrites que ha
considerat adients davant la Junta Electoral i aquestes han estat respostes de
forma àmplia, no veient-se vulnerat cap dels drets als que fa referència, tal i com
acredita el fet que altres precandidats han pogut concórrer al present procés
sense més dificultats.
Per tot l’exposat, atès que el recurrent formula al·legacions sobre aspectes que
no són competència d’aquesta Junta Electoral i d’altres que són reiteracions
d’altres formulades anteriorment davant aquesta instància que ja han estat
resoltes, la revisió de les quals correspon en aquest moment processal al Tribunal
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Català de l’Esport, procedeix no admetre a tràmit les mateixes, així com les
suposades proves que les acompanyen, per manca de competència material
objectiva de la Junta Electoral.
2) Legitimació activa del Sr. Torres López
Així mateix, per altra banda cal analitzar si el Sr. Torres López té legitimació activa
per a presentar reclamacions davant aquesta Junta Electoral, sobre qüestions
diverses al procés electoral, com és el cas de la recollida d'avals.
Amb caràcter previ, hem de manifestar que el Sr. Torres no representa ni pertany
a cap de les persones físiques i jurídiques que són membres de ple dret de
l'Assemblea General de la Federació Catalana de Futbol, però, segons la
normativa vigent, pot presentar-se com candidat en unes eleccions federatives, i,
en conseqüència, va poder recollir a la seu de l’FCF les butlletes d'aval que va
sol·licitar. Així mateix, no consta que el Sr. Torres hagi presentat formalment la
seva precandidatura, ni que hagi aportat qualsevol nombre d'avals que suportin la
seva intenció de presentar-se com a candidat, en el termini habilitat a l’efecte.
Per tant, en aquest moment processal, on s’ha pres constància que el Sr. Torres
finalment no ha presentat candidatura, malgrat recollir els avals el proppassat dia
10 de setembre en dependències federatives (segons s’acredita en l’expedient),
no es pot admetre la seva legitimació activa, en tant s’està situant en una posició
de “defensa de la legalitat general”, posicionament no admès per les instàncies
administratives com el Tribunal Administrativo del Deporte (resolució de 2 de
desembre de 2016, exp. 870/2016).
Així mateix, la jurisprudència del Tribunal Suprem ha afirmat reiteradament que la
legitimació activa únicament correspon als que tinguin un interès legítim i directe,
sent necessari que l'interès en la legalitat hagi de ser actual i no constituir meres
expectatives, no podent admetre, en cap cas, situacions d'abús de dret.
És a dir, la simple defensa de la legalitat administrativa no implica que es tingui
legitimació activa per presentar recursos i / o reclamacions. Hem de recordar que
les decisions de la Junta Electoral federativa poden ser impugnades davant d'un
òrgan de l'Administració catalana, com és el Tribunal Català de l'Esport, i,
posteriorment, es pot accedir a la jurisdicció contenciosa administrativa. Per
aquests motius, els principis generals del Dret administratiu poden ser d'aplicació
en processos electorals d'entitats esportives catalanes.
Per tant, davant l'absència dels requisits necessaris legals establerts en la
normativa vigent perquè el Sr. Torres Lopez pugui ostentar la condició de
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precandidat, no pot considerar-se que tingui legitimació activa per presentar la
reclamació objecte d'anàlisi, doncs, seguint la jurisprudència de els nostres
tribunals. Únicament el Sr. Torres López fa referència a una mera expectativa,
sense acreditar de forma fefaent el seu interès legítim per a interposar la seva
reclamació. Per aquest motiu també, no pot ser admesa a tràmit.
En virtut de l’anterior, S’ACORDA no admetre a tràmit la reclamació de 12 de
setembre de 2018 del Sr. Antonio Torres López, pels motius exposats.
SEGON.- En data 12/09/18 el Sr. Iván Carrillo Marcos ha presentat un escrit a la
Federació Catalana de Futbol a través del qual sol·licita que se li permeti oferir una
roda de premsa als mitjans informatius a la seu de la Federació aquest dijous 12 de
setembre (sic) a partir de les 19 hores.
En resposta a la indicada petició, aquesta Junta Electoral s’ha de remetre a l’acordat
en la reunió celebrada el passat dia 6 de setembre, resolent una sol·licitud idèntica
del Sr. Carrillo, en el sentit de denegar-la tenint en compte la consideració de la seu
federativa com espai neutre i al qual no correspon la celebració d’actes per part
d’una de les precandidatures, tenint en compte, a més, que la petició podria haver
quedat buida de contingut, si es referia al dimecres 12 de setembre.
TERCER.- Pel Sr. President s’informa que el dia 12 de setembre, dins del termini
establert al calendari electoral, s’han presentat les següents propostes de
candidatura als càrrecs de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol:
a) Candidatura encapçalada pel candidat a President Sr. Joan Soteras Vigo.
Es procedeix per part dels membres de la Junta Electoral a efectuar el recompte i la
comprovació dels avals respecte al compliment dels requisits establerts a l’article
10è del Reglament Electoral (article 37è dels Estatuts de la FCF i 81.1 del Decret
58/2010). I finalitzada la comprovació, els resultats que s’ofereixen són els que
s’indiquen a continuació.
Candidatura encapçalada pel candidat a President Sr. Joan Soteras Vigo.
Per la candidatura s’han presentat un total de 918 documents.
D’entre els quals s’ha determinat el següent:
Avals vàlids: 867
5

Documents no vàlids: 51
Els motius dels documents no vàlids són els següents:
No figuren al cens: 6
Juntes caducades sense document notarial: 33
Representants no inscrits: 10
Duplicats: 1
Falta segell entitat: 1
b) Candidatura encapçalada pel candidat a President Sr. Iván Carrilo Marcos.
Es procedeix per part dels membres de la Junta Electoral a efectuar el recompte i la
comprovació dels avals respecte al compliment dels requisits establerts a l’article
10è del Reglament Electoral (article 37è dels Estatuts de la FCF i 81.1 del Decret
58/2010). I finalitzada la comprovació, els resultats que s’ofereixen són els que
s’indiquen a continuació.
Per la candidatura s’han presentat un total de 130 documents.
D’entre els quals s’ha determinat el següent:
Avals vàlids: 79
Documents no vàlids: 51
Els motius dels documents no vàlids són els següents:
Duplicats de la pròpia candidatura: 3
Clubs que no figuren al cens: 3
Juntes caducades sense document notarial: 37
Representants no inscrits: 7
Document i signatures no originals: 1
En conseqüència, la Junta Electoral, de conformitat amb el que estableix l’article 8è.1
c) del Reglament General, acorda la proclamació provisional de la candidatura
encapçalada pel candidat a president Sr. Joan Soteras Vigo, i integrada pels senyors
Josep Llaó i Llusà, Juan José Isern i Aranda, Jordi Terés i Arrià, Josep Vives i Gibert,
Jordi Bonet i Arimany, Francesc Folguera i Ampurdanés, Joaquín Enrique del Pino
Homedes, Francisco Borrega i Durán, Jacobo Domènech i Valcárcel, Manel Duran i
Ventura, Juan Carlos Hueto i Eraso, Antonio Jiménez i Moreno, Tomàs José i Pepiol,
Javier Lerma i Valero, Francisca Linares i Bédmar, Alberto Montull i González i Juan
Núñez i Torres.
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Així mateix, i tenint en compte que únicament s’ha procedit a la declaració com a
vàlida d’una candidatura, en aplicació de l’article 17è del Reglament Electoral,
correspon la proclamació provisional de nou president i junta directiva en la persona
del Sr. Joan Soteras Vigo i la resta de membres integrants de la candidatura.
Contra els anteriors acords podrà interposar-se recurs davant el Tribunal Català de
l’Esport de la Generalitat de Catalunya dins del termini dels tres dies hàbils següents
al de la notificació d’aquests acords, tal com estableix l’article 9è del Reglament
Electoral.
La propera reunió de la Junta Electoral queda fixada pel dia 18 de setembre de 2018
a les 19:00 hores.
I sense més assumptes que tractar, es dona per finalitzada la reunió, signant tots els
assistents en senyal de conformitat.
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