ELECCIÓ DELS CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL
ACTA NÚM. 6
Reunió de la Junta Electoral de data 18 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 18 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.- Pel Sr. Secretari s’informa a la Junta electoral que en dates 14/09/18 i
18/09/18 s’han rebut sengles comunicacions del Tribunal Català de l’Esport per les
quals s’ha donat trasllat de dos recurs interposats pel Sr. Antonio Torres López
contra els acords d’aquesta Junta Electoral de dates 06/09/18 i 13/09/18,
respectivament. La Junta Electoral acorda la preparació i remissió dels expedients i
informes relatius als indicats recursos al més aviat possible.

SEGON.- El Sr. Iván Carrillo Marcos en data 17/09/18 ha presentat recurs contra la
resolució de la Junta Electoral de data 13/09/18, i en concret “contra la declaració
d’invalidesa de la candidatura presentada pel sotasignat i la subsegüent proclamació
d’única candidatura del Sr. Soteras”.
Hem d'indicar que el recurs s'ha dirigit a la Junta Electoral de l’FCF, si bé totes les
peticions del mateix es dirigeixen al Tribunal Català de l'Esport, perquè sigui aquest
òrgan qui resolgui sobre el fons de l'assumpte.
No obstant això, hem de manifestar que en les al·legacions presentades pel Sr.
Carrillo Marcos davant aquesta Junta, perquè resolgui el TCE, cal distingir aquelles
al·legacions que han de ser conegudes i resoltes pel Tribunal Català de l'Esport
(TCE) en relació amb la resolució de la Junta Electoral de 13 de setembre, d'aquelles
que es refereixen a qüestions que no han estat plantejades anteriorment davant
aquesta Junta Electoral pel recurrent.
Aquesta Junta Electoral acorda entrar en el fons de les esmentades al·legacions no
resoltes anteriorment, per no generar indefensió al recurrent i possibilitar-li el seu
dret a recurs, si fos del seu interès. Doncs, en cas contrari, el TCE es veuria forçat a
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declarar que el recurrent no hauria esgotat la via federativa en la interposició de les
seves reclamacions relatives a aquestes al·legacions que detallarem a continuació.

A) Qüestions ja resoltes per la Junta Electoral en la seva resolució de 13 de
setembre, i que ara són recorregudes davant el TCE, òrgan competent per a la seva
resolució:
1. «Nombre d'avals i documents presentats per la precandidatura del Sr. Carrillo
Marcos».
2. «Motius de la declaració de la invalidació d'avals presentats per la seva
candidatura».
3. «Revisió de l'acreditació dels avals aportats pel candidat Sr. Soteras».
4. «Nul·litat de la resolució de la Junta Electoral de 13 de setembre, per la qual es
invalida la candidatura del Sr. Carrillo Marcos».
5. «Revocació dels actes defectuosos i la seva posterior continuació d’acord amb la
normativa vigent».
6. «Suspensió del procés electoral de l’FCF, fins a la resolució del present recurs».
B) Qüestions no resoltes per la Junta Electoral, ja que el recurrent no havia presentat
cap reclamació prèvia davant aquest òrgan federatiu, i que ara seran analitzades en
aquesta resolució:
1. «Configuració errònia del cens electoral».
2. «No s'ha sol·licitat al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya
una comprovació de l'estat d'actualització de la junta directiva de cada entitat del
cens electoral, afegint el nom de la persona que exerceix la representació legal de
l'entitat».
3. «No consta en la normativa els motius pels quals s'ha de no admetre o restringir la
presentació de candidatures».
4. «No acreditació de les persones que presten els avals mitjançant la presentació
del document nacional d'identitat».
5. «Impugnació del calendari electoral, que suposa una vulneració del principi
d'igualtat d'oportunitats».
6. «Absència de previsió de nomenament de Comissió Gestora per al supòsit de no
existir candidatures o resultar totes invàlides».
7. «No es contempla la crida ni habilitació d'interventors per a l'acte de la votació, ni
el seu corresponent expedició de credencials».
8. «No es contemplen terminis d'esmena d'errors formals o materials».
9. «Determinació dels terminis en què es realitza l'escrutini i recompte de vots i de
proclamació de Junta Directiva».
10. «Vulneració del principi de representació democràtica que regeix un procés
electoral».
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Analitzarem una per una les deu qüestions al·legades ara pel recurrent, que no van
ser reclamades en temps i forma davant la Junta Electoral i, que, partint d'això, ja
haurien ocasionar la desestimació automàtica per extemporànies.
1. «Configuració errònia del cens electoral».
Amb caràcter previ, hem de recordar quin és el concepte de cens electoral d'un
procés electoral en una federació esportiva catalana.
El cens electoral es compon únicament de persones jurídiques (clubs, seccions
esportives adscrites, SAD, etc., en un nombre aproximat de 1.200) i de sis persones
físiques (representants d'estaments), a més del president de l’FCF, que gaudeixen
totes elles de la condició d'assembleistes, d'acord amb la normativa federativa i
esportiva catalana vigent.
La normativa electoral i estatutària no exigeix que en aquest cens hagin de figurar el
nom i cognoms de les persones que siguin els representants legals de les entitats
esportives (com, per exemple, el cas dels presidents o vicepresidents), que seran les
persones que " físicament "exerciran els drets dels clubs, com és poder participar en
votacions o prestar avals a precandidats.
Quan es produeixen impugnacions al cens electoral a les eleccions federatives es
refereixen, en principi, a la inclusió o exclusió d'entitats esportives, no a la dels seus
representants legals, ja que, segons l'afirmat, no s'exigeix com a requisit obligatori la
seva inclusió en el mateix.
Ara bé, el fet que, com a "nota accessòria o aclaridora" s'adjunti la relació de
persones inscrites (president / vicepresident) al Registre d'Entitats Esportives del
Consell Català de l'Esport, únicament es fa a l'efecte de facilitar les comprovacions
dels que són els representants legals dels clubs en el moment de la votació o
prestació d'un aval, o, fins i tot, perquè les mateixes entitats puguin conèixer qui són
les persones inscrites en el citat Registre i poder reclamar la seva inclusió o verificar
la seva situació administrativa. La normativa catalana permet que puguin representar
l'entitat altres persones que no estiguin en aquesta relació i que siguin presidents o
vicepresidents, però, en aquest cas, s'haurà d'aportar el corresponent instrument
notarial que acrediti la representació (article 57.1.b] del Decret 58/2010).
En relació amb la reclamació sobre la validesa o no d'un cens electoral, l'existència o
no d'errors en el seu contingut, es fixen uns terminis en el calendari electoral de
caràcter preclusiu per a les reclamacions sobre qualsevol qüestió relativa al cens
electoral. El calendari electoral aprovat fixava la data del 6 de setembre com a últim
dia per presentar les corresponents reclamacions. El Sr. Carrillo Marcos va presentar
una reclamació, en temps i forma, en relació amb la seva absència en el llistat de
representants legals d'entitats amb dret a vot, i, un cop comprovat que reunia els
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requisits exigits, se li va informar que la seva entitat, CF Gavà, estava inscrita en el
cens electoral, i que ell personalment podria exercir la representació legal de la seva
entitat en qualitat de president. El Sr. Carrillo Marcos no va presentar cap reclamació
addicional en relació al cens electoral, motiu pel qual la consideració que realitza en
aquest recurs que la configuració del cens és errònia no pot ser admesa per
extemporània.
2. «No s'ha sol·licitat al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya
una comprovació de l'estat d'actualització de la junta directiva de cada entitat del
cens electoral, afegint el nom de la persona que exerceix la representació legal de
l'entitat».
No podem admetre com a vàlida la manifestació del Sr. Carrillo Marcos, ja que des
de l’FCF s'ha sol·licitat, en temps i forma, la informació a la qual ell fa referència. En
concret, en data 1 d'agost de 2018, data en què es va publicar la convocatòria
d'eleccions, i també en data del 10 d'agost, es va dirigir un requeriment a la persona
responsable del Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya , perquè
facilités els llistats actualitzats dels representants legals de les entitats incloses en el
cens electoral de la FCF.
Tenint en compte que en data 6 de setembre, estava previst segons el calendari
electoral, la validació del cens electoral, es va tornar a sol·licitar al Registre, en data 4
de setembre, un nou llistat actualitzat dels representants legals.
En conseqüència, no pot admetre l'afirmació del recurrent en aquest sentit que no
s'han sol·licitat llistats actualitzats a l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya,
havent complert l’òrgan electoral amb les previsions de l’article 78.2 del Decret
58/2010.
3. «No consten en la normativa els motius pels quals s'ha de no admetre o restringir
la presentació de candidatures».
Hem de rebutjar aquesta afirmació del recurrent, ja que en el Reglament Electoral
aprovat en l'Assemblea General Extraordinària de l'1 de setembre, sense constar cap
impugnació en temps i forma, poden comprovar els requisits necessaris perquè un
aval sigui vàlid (article 10 del Reglament Electoral, article 81.1 Decret 58/2010 i art.
37 Estatuts FCF). El reglament va ser publicat en els mitjans oficials federatius i
remès a tots els assembleistes amb un mes d'anticipació a l'assemblea i no es va
rebre cap proposta de modificació en aquest sentit.
4. «No acreditació de les persones que presten els avals mitjançant la presentació
del Document Nacional d'Identitat».
En l'apartat 3 de l'article 10 del Reglament Electoral, referit en exclusiva als avals, es
fa constar que ha de figurar en l'aval el DNI del representant legal.
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Només s'exigeix les signatures, amb expressió dels seus noms i cognoms i el número
del DNI, sense que sigui necessari la diligència d'identificació o adveració de
signatures mitjançant la presentació de fotocòpies de DNI o legitimació notarial de les
signatures. Això és perfectament vàlid, i així s'ha pronunciat en diverses ocasions,
l'Audiència Provincial de Barcelona, en el cas de recollida d'avals, ja que cap
d'aquests requisits consten com exigibles en la normativa electoral de la FCF
aprovada el passat 1 de setembre. És més, aquest requisit només és exigible en els
processos electorals als estaments de futbolistes, entrenadors i àrbitres (article 18.2
dels Estatuts), on s’especifica que cal acompanyar “fotocòpia del D.N.I”, mentre que
la regulació específica sobre els avals no estableix aquesta obligació.
Seria d'aplicació també el que s’esmenta en apartats anteriors, que el recurrent no
ha impugnat en temps i forma, i davant l'òrgan competent, el reglament electoral que
contempla aquestes qüestions.
5. «Impugnació del calendari electoral, que suposa una vulneració del principi
d'igualtat d'oportunitats».
Considera el recurrent que el calendari electoral -recordem que ha estat aprovat per
unanimitat en l'assemblea general-, no permet un procés electoral amb igualtat
d'oportunitats.
Referent a això, hem de manifestar que tots els precandidats han gaudit d'igualtat
d'oportunitats per a la recollida d'avals i el procediment i calendari s'ajusta al que
aprovat en el reglament electoral. Insistim que els terminis aprovats pels
assembleistes a l'Assemblea de l'1 de setembre, s'ajusten a la normativa vigent, i cal
remarcar que no s'ha presentat cap impugnació al calendari electoral, sent ratificat a
l'Assemblea per unanimitat.
6. «Absència de previsió de nomenament de Comissió Gestora per al supòsit de no
existir candidatures o resultar totes invàlides».
En aquest cas concret, vam indicar al recurrent que està perfectament resolt el que
planteja, i si acudim a l'article 18 del Reglament Electoral aprovat (art. 81.3 Decret
59/2010 i art. 45 Estatuts FCF), podrem observar que està totalment delimitada la
línia d'actuació en aquestes situacions.
7. «No es contempla la crida ni habilitació d'interventors per a l'acte de la votació, ni
el seu corresponent expedició de credencials».
També hem d'acudir a una simple lectura de l'esmentat Reglament Electoral per
observar com en l'article 13 del mateix text (amb remissió al Decret 59/2010 i als
Estatuts FCF), també està regulada la presència d'interventors en l’acte de votacions,
si bé no ho està en el procés de validació d’avals. En qualsevol cas, el reclamant
estava en el seu dret de sol·licitar presència d’interventors, qüestió que hagués hagut
de resoldre aquesta Junta Electoral en l’àmbit de les seves atribucions. De l’examen
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de l’expedient electoral es desprèn la no existència d’una sol·licitud d’aquestes
característiques, amb la qual cosa l’al·legació no pot prosperar, en tant no fou
plantejada formalment en temps i forma davant l’òrgan competent.
8. «No es contemplen terminis d'esmena d'errors formals o materials».
Reiterem que s'ha indicat anteriorment. El calendari electoral va ser aprovat per
unanimitat en l'Assemblea General del passat 1 de setembre, no sent presentada cap
possible modificació al seu text amb caràcter previ per part dels assembleistes. En
cap cas, es genera indefensió als candidats, ja que poden exercir el seu dret al
recurs davant els òrgans competents, sigui en l'àmbit federatiu la Junta Electoral, o
en l'àmbit administratiu, davant el TCE. De fet, el propi candidat ja va plantejar una
reclamació en el seu moment, respecte al que considerava un error en el cens
electoral, i la Junta Electoral va resoldre en conseqüència.
En qualsevol cas, en aquesta matèria, la Junta Electoral ha seguit un estricte criteri
d’igualtat de tracte a tots els precandidats que van formalitzar la seva candidatura i
s’ha cenyit al compliment dels terminis previstos en el calendari electoral aprovat en
Assemblea General.
9. «Determinació dels terminis en què es realitza l'escrutini i recompte de vots i de
proclamació de Junta Directiva».
De nou, hem de reiterar la resposta d'apartats anteriors, tota la programació del
procés electoral consta en el calendari electoral, aprovat per assemblea, i qualsevol
dubte que pogués sorgir en la realització dels diferents tràmits del procés electoral
podria ser canalitzada davant la Junta Electoral, òrgan competent per a la seva
aclariment o resolució. De fet, ja se li va informar al Sr. Carrillo Marcos a la resolució
del 6 de setembre, que la Junta Electoral resoldria totes les qüestions que fos ell
plantejant relacionades amb la normativa que regeix el procés electoral.
10. «Vulneració del principi de representació democràtica que regeix un procés
electoral».
El reglament electoral aplicable en el present procediment electoral de la FCF
compleix amb tots els requisits i principis aplicables en dret electoral. Per garantir el
compliment d'aquests principis, el reglament té previst un sistema de recursos que
possibiliten l'accés a la tutela judicial efectiva, en garantia dels drets dels diversos
participants en un procés electoral.
En conclusió, no podem acceptar cap de les deu al·legacions anteriors plantejades
pel recurrent, ja que el procés compleix amb la normativa vigent i els principis i
garanties aplicables.
Per tot això, s’ACORDA desestimar les al·legacions formulades pel Sr. Carrillo.
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TERCER.- Un cop resolta la reclamació indicada, i sense haver rebut altres
reclamacions una vegada tancat el Registre d’aquesta Federació Catalana de Futbol,
a les 18’45 d’avui dia 18 de setembre de 2018 en aplicació de l’article 17è del
Reglament Electoral correspon la proclamació definitiva de nou president i junta
directiva en la persona del Sr. Joan Soteras Vigo i la resta de membres integrants de
la candidatura formada 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, Juan Núñez i Torres, Esteve Olivella i Costa,
Ricardo Pacheco i Sáez, Jaume Plaza i Sendra, Raül Valentín Sus i Dolcet, Antoni
Tanyà i Solerdelcoll; Víctor Güell i Serra, Miguel Ángel Esquerré i Batalla i Jordi Solé i
Benach
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.
I sense més assumptes que tractar, es dona per finalitzada la reunió, signant tots els
assistents en senyal de conformitat.
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