ELECCIÓ DELS CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL
ACTA NÚMERO 3
Reunió de la Junta Electoral de data 6 de setembre de 2018
A la ciutat de Barcelona, i a la seu social de la Federació Catalana de Futbol, essent
les dinou hores del dia 6 de setembre de 2018, es reuneix la Junta electoral de
l’elecció als càrrecs de la junta directiva de la Federació Catalana de Futbol, i es
prenen els següents acord.
1. S’informa a la junta electoral que en data 05/09/18 el Sr. Iván Carrillo Marcos va
presentar escrit dirigit a aquest òrgan a través del qual reclama la modificació i
inclusió en el cens electoral, en base al següent:
a) Que en el cens exposat en data 03/09/18 dels membres que composen
l’assemblea General Extraordinària no apareix el Sr. Ivan Carrillo Marcos en
qualitat de president del CF Gavà sinó el Sr. Vicente Jiménez Faura.
b) Que en data 10/05/18 es va produir la renúncia en bloc de l’anterior junta
directiva del CF Gavà presidida pel Sr. Jiménez, i es va acordar la constitució
de nova junta directiva presidida pel Sr. Iván Carrillo Marcos, de la qual es va
sol·licitar la inscripció al Registre d’entitats esportives en data 16/05/18.
c) Que s’aporta per part del Sr. Iván Carrillo document notarial de data 04/09/18
que protocol·litza els documents que acrediten els fets anteriors.
d) Que per l’exposat sol·licita que es tingui formulada reclamació de modificació i
inclusió contra el cens electoral, i en la seva virtut s’acordi la modificació de
les dades del representant del CF Gavà i la inclusió dels corresponents al seu
actual president i representant Sr. Iván Carrillo Marcos.
A continuació es procedeix a resoldre la reclamació presentada pel Sr. Iván Carrillo
Marcos segons l’exposat a continuació:
1. L’article 78 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de
Catalunya, estableix:
1. El cens per a l'elecció dels càrrecs de la junta directiva l'ha de proclamar la junta electoral.
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2. El Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya ha de remetre a la junta
electoral, si aquesta última ho requereix, una certificació amb totes les entitats que s'hi troben
inscrites. El requeriment de la junta electoral ha d'anar acompanyat de la relació d'entitats
afiliades a la federació.
3. Així mateix, el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya ha de comprovar
l'estat d'actualització de la junta directiva de cada entitat del cens electoral i, si s'escau, afegirhi el nom de la persona que exerceix la representació legal de l'entitat.

Del contingut de l’esmentat article, per tant, cal posar de manifest, en primer
lloc, que el cens es composa d’entitats esportives (persones jurídiques); i en
segon lloc que és el propi registre el que ha d’afegir a aquest cens el nom de
les persones que en són els seus representants legals. No correspon, en
conseqüència, modificar el nom del representant legal del CF Gavà que
apareix al cens electoral, atès que és el que ha remès a aquesta junta electoral
el Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya en data
05/09/18.
2. No obstant l’anterior, cal acudir igualment en el cas que ens ocupa al
contingut de l’article 57 del mateix Decret 58/2010 citat, el qual estableix en la
lletra b) del seu punt primer, part final que “en cas que manqui la inscripció
registral (del representant de les entitats esportives) o hagi expirat el mandat,
podrà actuar en representació de l’entitat la persona que acrediti notarialment
la representació de l’entitat membre”.
Atenent a la documentació presentada pel Sr. Iván Carrillo Marcos, cal
concloure que l’instrument notarial compleix amb la previsió de l’article 57
indicat i per tant acredita que el Sr. Marcos ostenta la representació del CF
Gavà com a president, per la qual cosa, podrà exercir com a membre de
l’assemblea general en l’acte de les votacions, i podrà exercir també el seu
dret a avalar candidatura, com a legal representant del CF Gavà, en el present
procediment electoral.
2. Un cop resolta l’anterior reclamació, i finalitzat avui dia 6 de setembre de 2018, a
les 18:45 hores, el termini de reclamacions al cens electoral per a l’Elecció dels
càrrecs de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol, sense que se
n’hagi rebut cap altra, la Junta electoral acorda aprovar el cens electoral definitiu,
amb la inclusió d’ofici respecte al cens provisional de l’entitat CE CREIXELL LES
ERES, una vegada rebut l’últim llistat del Registre d’entitats esportives de la
Generalitat de Catalunya, de data 05/09/18.
Així, el cens es composa de 42 fulls, numerats de l’ 1 al 42 i d’un total de 1.209
membres components de l’Assemblea General de la Federació Catalana de Futbol.
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3.- Que la relació dels presidents o representants acreditats de les entitats
components de l’Assemblea General, inscrites al Registre d’entitats esportives de la
Secretaria General de l’Esport, inclosa en el cens electoral publicat a la secció
corresponent al procés electoral de la pàgina web de l’FCF, es continuï actualitzant
amb les modificacions de les persones que ocupen els càrrecs de Presidents i
Vicepresidents que es rebin de l’indicat Registre d’entitats esportives fins al dia 28 de
setembre de 2018 a les 14 hores.
4.- S’informa a la junta electoral que en data 03/09/18 el Sr. Antonio Torres López va
presentar escrit al registre de l’FCF a través del qual comunica la seva voluntat de
poder-se presentar a les eleccions a la presidència de l’FCF. Així mateix, i als efectes
de garantir els principis de publicitat i igualtat d’oportunitats en el procés electoral, i
de poder complir amb el tant per cent d’avals necessaris per a ser candidatura
vàlida, sol·licita, en síntesi, el següent:
a) Que se li faciliti còpia de l’acord de l’Assemblea General Extraordinària de
data 01/09/18 per qual es convoquen eleccions, per tal de conèixer tots els
punts de l’ordre del dia i requisits legals de la convocatòria.
b) Que se li faciliti el cens provisional (còpia electrònica, amb el nom d’entitats,
representants, telèfon i correu electrònic de contacte) i en el seu moment el
cens definitiu per a poder contactar i aconseguir els avals del 10%, i del model
de recollida d’avals.
c) I que se l’informi per escrit de si amb la presentació de la candidatura cal
aportar el 10% dels avals o bé es pot fer la presentació el 7 de setembre i
aportar-se els avals fins al 12 de setembre.
Un cop examinat i estudiat amb deteniment l’indicat escrit presentat pel Sr. Antonio
Torres López, la junta electoral acorda:
1. Fer avinent al Sr. Torres que el present procés electoral compleix amb tots
els requisits reglamentaris establerts en la normativa aplicable de caràcter
general, el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de
Catalunya, els Estatuts i Reglament General de l’FCF, i el propi Reglament
Electoral, aprovat a l’assemblea general extraordinària celebrada el passat dia
1 de setembre. En l'esmentada Assemblea, es van aprovar tots els punts de
l'ordre del dia per unanimitat per part de tots els assembleistes presents en el
moment de les votacions.
2. Informar al Sr. Torres que a la pàgina web de la Federació Catalana de
Futbol, de lliure accés, es pot visualitzar i descarregar la convocatòria
d’eleccions, el contingut de tots els punts de l’ordre del dia de l’Assemblea, el
reglament electoral i el calendari electoral aprovats per l’assemblea general
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extraordinària de data 01/09/18 (enllaç: http://fcf.cat/assemblea) el cens
provisional des del dia 3 fins al dia 6 de setembre, i el cens definitiu a partir
d’avui dia 6 de setembre (enllaç: http://fcf.cat/eleccions). Respecte a la petició
d’incloure en el cens els noms dels representants, el telèfon i el correu
electrònic de contacte, cal indicar que en el cens hi consten efectivament els
noms dels representants, segons la previsió de l’article 78 del Decret 58/2010,
de 4 de maig, de les Entitats esportives de Catalunya, però cap altra dada, en
no ser normativament procedent.
La Federació Catalana de Futbol, en compliment de la normativa relativa a la
protecció de dades, no pot facilitar els telèfons ni correus electrònics privats
dels representants legals dels clubs. En qualsevol cas, els telèfons i correus
electrònics que les entitats afiliades voluntàriament han volgut fer públics, són
de lliure accés a la pàgina web de l’FCF en la secció corresponent als Clubs.
La normativa vigent no contempla que aquestes dades de les entitats
esportives o dels seus representants legals (telèfon i correu electrònic) siguin
incloses en el cens electoral. Aquesta normativa ha sigut aprovada per
l’Assemblea i no ha sigut impugnada per cap persona interessada.
Cal recordar que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), entitat
competent en la matèria, ja s'ha pronunciat sobre sol·licituds similars a la que
ara planteja el Sr. Antonio Torres. En efecte, l’AEPD ha manifestat, en el seu
informe jurídic 147/2008, el que segueix:
…la publicación del censo electoral tiene por finalidad la garantía de la participación de los
electores en el proceso y el ejercicio de su derecho de sufragio activo, quedando el censo
íntegramente sometido a las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999. De este modo, para
que la utilización del censo por parte de los candidatos resulte conforme a la citada Ley
Orgánica será preciso que la cesión de datos que supondría la transmisión de la información
del censo a aquéllos se encuentre amparada por la mencionada Ley.
El artículo 11.1 de la Ley indica que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento
sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente
relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo
consentimiento del interesado”. No obstante, este consentimiento no será preciso, según el
artículo 11.2 a), cuando exista una norma con rango de Ley que habilite la cesión, o cuando,
conforme al artículo 11.2 b), los datos se encuentren incorporados a fuentes accesibles al
público o, finalmente, cuando conforme al artículo 11.2 c) “el tratamiento responda a la libre y
legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique
necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros”.
En el presente caso, de lo que ha venido indicándose en el informe reproducido se deduce
claramente que los datos no han sido incorporados a ninguna fuente accesible al público, a
los efectos previstos en el artículo 3 j) de la Ley Orgánica 15/1999. Del mismo modo ni la
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normativa estatal ni autonómica con rango de Ley habilita la comunicación de los datos a los
candidatos.
El único supuesto en que podría quedar amparada la comunicación sería el artículo 11.2 c) de
la Ley Orgánica 15/1999 en el supuesto en que los Estatutos de la Federación consultante
previeran expresamente la comunicación de los datos del censo a los candidatos en las
elecciones a los órganos de gobierno de la Federación.
En ese supuesto, la incorporación del federado a la organización, con la necesaria aceptación
y conocimiento de los Estatutos implicaría el conocimiento por aquél del hecho de la cesión y
permitiría amparar la misma en la propia norma estatutaria, cuyo cumplimiento sería obligado
para los electores.
Del tenor de la consulta parece derivarse, sin embargo, que los estatutos de la Federación
consultante no contienen ninguna disposición que habilite la comunicación de los datos
controvertidos a los candidatos, procediendo únicamente su publicación, en los términos de la
normativa autonómica de aplicación, con la finalidad de garantizar el ejercicio del derecho de
sufragio, pero no para que los datos sean utilizados por los candidatos.
En consecuencia, debe considerarse que la comunicación de los datos a los candidatos no se
encuentra amparada por la Ley Orgánica 15/1999.

D’acord amb el criteri de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, només
es podrien cedir les dades sol·licitades si els Estatuts federatius continguessin
alguna previsió específica sobre aquesta matèria o si ho contemplés la
legislació estatal o autonòmica. Atès que no es dona cap dels supòsits
plantejats, no es podran cedir les dades personals (telèfon i correu electrònic
de contacte) que interessa el sol·licitant.
Igualment, el model d’aval va ser aprovat en la reunió de la junta electoral
celebrada el passat dilluns 3 de setembre, en la qual es va aprovar, així mateix,
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 previsió, garanteix la igualtat d’oportunitats respecte
qualsevol persona que vulgui concórrer al procés electoral en qualitat de
candidat, atès que estableix el mateix criteri per a qualsevol interessat, tant pel
que es refereix a la data de lliurament com a la forma d’exercir el dret. Per
tant, els documents d’avals que sol·licita el Sr. Antonio Torres López podran
ser recollits a la seu de l’FCF a Barcelona demà divendres a partir de les 9:30
hores.
3. Finalment, i en resposta a la qüestió de si amb la presentació de la
candidatura cal aportar el 10% dels avals, es remet al Sr. Torres al contingut
del Reglament i calendari electoral. Així, l’article 10è el Reglament Electoral
estableix el següent:
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1. Les eleccions es duen a terme a través del sistema de candidatures tancades i es
consideraran candidatures vàlides aquelles que comptin amb l'aval signat per un nombre de
membres de l'assemblea general que representin, com a mínim, al 10% del total de vots de
l'assemblea general, tenint en compte que tot assembleista pot donar el seu suport, mitjançant
un aval, a una o més candidatures.
2.- Les propostes de candidatures es presentaran per escrit a la seu social de la Federació
Catalana de Futbol, i hauran d’incloure:
a) El nom i els dos cognoms i D.N.I. dels membres de la candidatura encapçalats pel candidat
a President.
b) Acceptació dels interessats mitjançant la consignació de la seva signatura original.
3.- Els components de l’Assemblea General que avalin les propostes de candidatura
consignaran, sota la seva signatura original, el seu nom i dos cognoms, D.N.I., així com la
representació que ostentin, en el model d’aval que determini la Junta Electoral.
4.- Les candidatures hauran d’incloure com a mínim un nombre de candidats no inferior als
2/3 dels càrrecs elegibles.

D’acord amb el calendari electoral la data d’inici de presentació de
candidatures és el dia 7 de setembre de 2018 i la data de finalització és el dia
12 de setembre de 2018. L'endemà, dijous 13 de setembre, la Junta Electoral
comprovarà la validesa de les candidatures presentades i verificarà que
compleixen amb els requisits que estableix el Reglament Electoral.
5. S’informa també que el Sr. Joan Soteras Vigo ha presentat escrit a la junta
electoral en data 03/09/18 comunicant la seva intenció de poder concórrer al present
procés electoral en qualitat de candidat a presidència, per la qual cosa sol·licita que
es procedeixi al lliurament de la quantitat igual al nombre de membres components
de l’assemblea general, més la quantitat de dos cents avals addicionals.
Examinada l’anterior petició, la junta electoral acorda sol·licitar la preparació del
nombre d’avals sol·licitat pel Sr. Soteras, i establir el cobrament dels dos cents avals
addicionals al preu d’un euro per aval, tal com es va determinar en la darrera reunió
d’aquesta junta. El lliurament al precandidat tindrà lloc el dia 7 de setembre a partir
de les 9’30 hores a la seu de l’FCF a Barcelona.
6. Així mateix, en data 05/09/18 el Sr. Iván Carrillo Marcos ha presentat escrit dirigit a
la junta electoral a través del qual proposa candidatura per a les elecció dels càrrecs
de la junta directiva de la Federació Catalana de Futbol, i sol·licita també els
documents d’aval.
La junta electoral acorda sol·licitar la preparació dels document demanats, i que es
faci lliurament al Sr. Carrillo el dia 7 de setembre a partir de les 9:30 hores a la seu
de l’FCF a Barcelona.
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En el mateix escrit el Sr. Iván Carrillo sol·licita una reunió informativa per conèixer i
comentar qüestions relatives al procés electoral i la seva funcionalitat, designant la
seva persona com a únic interlocutor autoritzat de la candidatura.
D’acord amb l’article 79.1.d) del Decret 58/2010, la junta electoral ha de garantir un
procés fonamentat en els principis de publicitat, igualtat d’oportunitats, llibertat, no
discriminació i secret de vot, la qual cosa obliga a substanciar qualsevol petició per
escrit, amb la finalitat de donar l’adequada publicitat a les seves respostes i
preservar, d’aquesta manera, els principis esmentats. Per tant, el sol·licitant està en el
seu dret de substanciar qualsevol dubte o aclariment que tingui per escrit, el qual
serà oportunament resolt amb la publicitat adequada que requereix el precepte.
7. Finalment, en data d’avui 06/09/18 s’ha rebut escrit dirigit a la junta electoral,
sense que s’identifiqui el signant, a través de la qual es sol·licita que es permeti al
precandidat Sr. Iván Carrillo convocar una roda de premsa demà dia 7 de setembre a
les 11:30 hores, a la seu de l’FCF. Independentment que la manca d’identificació de
la persona que subscriu la sol·licitud fa inviable la seva valoració ni la possibilitat que
esmeni la seva petició, atès que tampoc expressa adreça coneguda de notificacions,
aquesta junta electoral entén que les seus federatives han de ser espais que
preservin la neutralitat i no són els adequats per desenvolupar actes electorals de
part, tenint en compte, a més a més, que encara no s’ha produït formalment la
proclamació de candidatures vàlides.
Contra aquests acords, que esgoten la via federativa, pot interposar-se recurs davant
el Tribunal Català de l’Esport en el termini dels tres dies hàbils següents al de la
present notificació, de conformitat amb els articles 138.1.c) i 139.4 del Decret
legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de l’esport.
I sense més assumptes que tractar, es dona per finalitzada la reunió, signant tots els
assistents en senyal de conformitat.
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