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ELECCIÓ DELS CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 

 

ACTA NÚM. 10 

 

Reunió de la Junta Electoral de data 22 de maig de 2022 

 

A la ciutat de Barcelona, i a la seu social de la Federació Catalana de Futbol, essent 

les deu hores del dia 22 de maig de 2022, 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 20/05/2022 s’ha rebut escrit del Sr. Felipe López Rins, pel qual 

comunica la seva dimissió amb efecte immediat com a membre de la Junta Electoral 

de la Federació Catalana de Futbol, per  motius personals improrrogables i 

esdevinguts de forma imprevista en els darrers dies, que li impedeixen d’atendre les 

obligacions que requereix el càrrec. 

Conseqüentment, i de conformitat amb l’article 77 del Decret 58/2010, de 4 de maig, 

de les entitats esportives de Catalunya, correspon cobrir la vacant amb el 

representant del club que va ser escollit com a primer suplent de la Junta Electoral 

en l’Assemblea General Extraordinària  de data 22/04/22, i en posterior acte de 

constitució de la Junta de data 25/04/22, recaient el càrrec en el CE Llerona, 

mitjançant el seu president Sr. Jaume Viñas Anglada, que pren possessió de mateix 

en el present acte. De resultes de la substitució efectuada, la Junta Electoral queda 

formada pels següents membres i càrrecs: 

President: Sr. Luís Sanguino 

Vocal: Sr. Manuel Cuenca  

Vocal: Sr. Jaume Viñas  

Secretari: Sr. Oriol Camacho 

  

SEGON.- En data 21/05/22 s’ha rebut escrit subscrit pel Sr. Juan José Isern  Aranda, 

a través del qual demana a la Junta Electoral que s’acordi requerir als presidents de 

totes les meses i seccions electorals perquè se sol·liciti als vicepresidents que 

exerceixin el dret de vot en nom una entitat l’acreditació de la situació d’impossibilitat 

manifesta del seu president d’exercir la representació, de conformitat amb l’article 14 

del Reglament General. 

Mitjançant ANNEX 1 s’emet resolució sobre la petició formulada. 
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TERCER.- En el dia d’avui s’ha rebut petició del Sr. Juan José Isern Aranda, reiterada 

pels interventors de la seva candidatura en diferents meses electoral, perquè es 

permeti acreditar a les meses electorals tant a interventor titular com a suplent, als 

efectes que puguin intervenir ambdós durant la jornada electoral, i permetre la 

substitució puntual entre ells per a necessitats bàsiques i vitals. 

La qüestió ara plantejada va ser resolta per aquesta Junta Electoral mitjançant acord 

recollit en l’acta de data 12/05/22, de la qual no es té coneixement que hagi estat 

impugnada, del següent tenor literal: 

“De conformitat amb el que estableix l’article 13è del Reglament Electoral, procedeix 

atorgar als candidats la possibilitat de designar interventors per tal que puguin 

supervisar l’acte de les votacions en les diferents seus electorals. A aquests efectes, i 

tenint en compte el nombre de candidatures concurrents, s’acorda que cada 

candidatura podrà designar un interventor per cada mesa electoral constituïda, 

i un eventual suplent, i hauran de notificar els noms dels interventors designats a 

aquesta Junta Electoral a molt tardar abans de les 12 hores del divendres dia 20 de 

maig.” 

Per tant, no procedeix la revisió per la mateixa Junta Electoral d’una qüestió ja 

resolta. 

 

QUART.- En el dia d’avui s’ha rebut escrit del Sr. Juan José Isern Aranda, 

manifestant que el candidat Sr. Joan Soteras es troba a la seu de l’FCF, a l’espai que 

ocupa la Junta Electoral, i d’altra banda s’ha prohibit a d’altres meses o seccions 

electorals la presència de candidats, motiu pel qual demana que s’acordi bé deixar 

estar presents a candidats, bé es prohibeixi al Sr. Soteras estar a qualsevol seu o 

mesa electoral. 

També aquesta qüestió ara plantejada va ser resolta per aquesta Junta Electoral 

mitjançant acord recollit en l’acta de data 19/05/22, que va establir el següent en 

relació a l’assumpte: 

“Així mateix, i tenint en compte que en virtut del que disposen els articles 3r i 13è del 

Reglament Electoral la jornada de votacions se celebra en forma d’assemblea 

general, s’estableix que només podran accedir als locals de votació les persones que 

tinguin la condició d’assembleista i els membres acreditats per la Junta electoral com 

a interventors, personal de suport o premsa.” 

Pel que fa a la presència del Sr. Joan Soteras, a l’espai que ocupa la Junta Electoral, 

o a qualsevol altre de la seu central de l’FCF, es tracta una afirmació totalment 

incerta i que es formula sense cap mena de fonament i de forma gratuïta, tota vegada 
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que en tots els espais de votació s’està complint de forma escrupolosa l’acordat 

sobre la presència de persones alienes a l’acte de les votacions. 

 

CINQUÈ.- Un cop han estat constituïdes totes les meses electoral en la forma 

deguda, s’ha donat inici a les votacions a l’hora prevista de les 10:00 del matí, sense 

que s’hagin comunicat altres incidències destacables que les ja manifestades pel Sr. 

Juan José Isern Aranda a través d’escrits presentats, i que han estat resoltes a través 

dels apartats anteriors. 

 

 

I sense més assumptes que tractar, es dona per finalitzada la reunió, signant tots els 

assistents en senyal de conformitat. 
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ANNEX 1 

 

Ref.- Petició formulada pel Sr. Juan José Isern Aranda sobre la necessitat 

d’acreditar la impossibilitat manifesta dels presidents de les entitats perquè 

puguin votar els vicepresidents 

 

Vista per la Junta Electoral de la Federació Catalana de Futbol (FCF), la instància 

presentada pel Sr. Juan José Isern Aranda, i ateses les competències que li són 

pròpies, ha dictat la següent 

 

RESOLUCIÓ 

 

ANTECEDENTS DE FET 

 

Únic.- En data 22 de maig, el Sr. Juan José Isern Aranda ha presentat un escrit per 

correu electrònic adreçat a la Junta Electoral, sol·licitant que només es permeti 

exercir el dret de vot al vicepresident de les entitats esportives, en aquells casos en 

els que acrediti la impossibilitat del president, d’acord amb l’art. 57.1 del Decret 

58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya. 

 

Resol la present sol·licitud els membres de la Junta Electoral, els senyors Luís 

Sanguino Romero (president), Manuel Cuenca Lidón (vocal) i Jaume Viñas Anglada 

(vocal),  

 

FONAMENTS DE DRET 

 

Primer.- La Junta Electoral és competent per resoldre aquesta qüestió, de 

conformitat amb els articles 8 del Reglament Electoral, 35 dels Estatuts de l’FCF i 79 

del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya. 

 

Segon.- La petició presentada en un dia inhàbil, just el previ de la celebració de 

l’acte de les votacions, sense possibilitat de donar trasllat a la resta de candidats per 

tal que formulin les seves al·legacions, hauria de ser inadmesa de pla, en tant vulnera 

el principi d’igualtat d’armes que consagra l’article 79 del Decret 58/2010 i proscriu 
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l’opció del necessari procediment contradictori que permeti a totes les parts 

interessades fer les seves manifestacions. 

 

No obstant això, s’entrarà al fons de la petició, per donar satisfacció processal a la 

part instant. 

 

Tercer.- Com ja va declarar la Junta Electoral al seu annex 5 de la seva acta núm. 6 

de 10 de maig, cal defugir interpretacions formalistes que restringeixin el dret de 

sufragi. Així es manifestava aquesta Junta respecte una petició similar del Sr. 

Talavera: 

 

La sentencia 76/1987 del Tribunal Constitucional, de 25 de maig, ja va 

proclamar que: 

 

...Como reiteradamente ha indicado este Tribunal, la Constitución ha 

introducido un principio de interpretación del ordenamiento jurídico en 

el sentido más favorable al ejercicio y disfrute de los derechos 

fundamentales que ha de ser tenido en cuenta por todos los poderes 

públicos y, muy especialmente, por los órganos jurisdiccionales en su 

función de aplicación de las Leyes. Esta consideración general es de 

especial relevancia en el proceso electoral, en donde se ejercen de 

manera efectiva los derechos de sufragio activo y pasivo que, por estar 

a la base de la legitimación democrática del ordenamiento político, han 

de recibir un trato especialmente respetuoso y favorable, sin perjuicio 

del necesario respeto a la legislación electoral y de la diligencia que los 

partícipes activos en las elecciones han de tener en su actuación para 

posibilitar un ordenado y fluido proceso electoral... 

 

El postulat mantingut per l’instant, de no permetre que els instruments 

notarials que presenten els candidats puguin ser usats per exercir el dret de 

sufragi, és un plantejament que no troba cap acomodament en cap norma i, 

per descomptat, és una interpretació absolutament desfavorable a l’exercici i 

gaudi del dret de sufragi, motiu pel qual ha de ser desestimada. 

 

El principi favor libertatis impulsa la Junta Electoral a actuar amb criteris 

antiformalistes i pro actione en l’exercici del dret a sufragi, d’acord amb la 

jurisprudència transcrita i, tractant-se el present procediment electoral d’un propi de 

la jurisdicció esportiva, entén aquest òrgan electoral que també són aplicables els 
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principis administratius de la bona fe, la confiança legítima i la prohibició d’anar 

contra el que els actes anteriors feien preveure (article 3.1.e] de la Llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de règim jurídic del sector públic). 

 

D’acord amb aquests principis de l’article 3.1.e) de la Llei 40/2015, el que no seria 

raonable, per arbitrari, seria que ara l’FCF restringís el dret de sufragi als 

vicepresidents de les entitats esportives, quan no acrediten la impossibilitat del 

president, quan no ha seguit aquest criteri en cap de les assembles generals, 

ordinàries o extraordinàries, que ha realitzat anteriorment. Aquesta actuació, a part 

d’arbitrària i contrària al principi de seguretat jurídica, contravindria aquests principis 

de bona fe i confiança legítima i, especialment, el venire contra factum proprium non 

valet. I, és que no es pot oblidar, que l’acte de les votacions és una assemblea 

general que se celebra simultàniament en tots els col·legis electorals, tal i com 

estableix l’article 85.3 del Decret 58/2010, de 4 de maig. 

 

En aquest sentit, és oportú dur a col·lació la resolució del Tribunal Català de l’Esport 

de 6 de juny de 2017 (exp. 3563-15/17), quan en el seu FJ 5è sosté: 

 

Negar la representació de clubs als efectes d’avalar una candidatura a 

persones amb mandat caducat i admetre, en canvi, la representació de clubs 

per persones amb mandat caducat en l’Assemblea que ha acordat la 

convocatòria de les eleccions a les que una candidatura aspira a concórrer és 

una incoherència que, a manca d’una norma que expressament la imposi, que 

en el cas que ens ocupa, com hem vist, no existeix, comporta una arbitrarietat 

que no es pot admetre i que fa obligada l’estimació del recurs. 

 

En efecte, establir ara un requisit restrictiu al lliure exercici del dret de sufragi dels 

vicepresidents de les entitats esportives quan en cap de les anteriors assemblees 

generals federatives s’ha fet, per les dificultats que comporta acreditar la 

“impossibilitat” d’assistència del president que pregona l’article 57.1 del Decret 

58/2010, seria una incoherència arbitrària totalment contrària als principis de 

seguretat jurídica, de la bona fe i de la confiança legítima depositada pels membres 

assembleistes en aquesta Federació, que no tenen cap argument per pensar que, 

quan mai s’ha fet, ara se’ls pugui restringir la capacitat de representació als 

vicepresidents de les entitats esportives, precisament en l’acte  d’assemblea general 

més important, que és el de les votacions a la presidència i la junta directiva de 

l’entitat. 
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Quart.- Així mateix, cal recordar que és doctrina reiterada d’aquesta Junta Electoral 

(annex 1 de l’acta de la Junta Electoral núm. 8 de 16 de maig i annex 3 de l’acta núm. 

6 del mateix òrgan de 10 de maig), el següent: 

 

En tot cas, com s’ha dit, aquesta mesura podria haver estat proposada en 

temps i forma pels membres assembleistes o per la junta directiva per tal de 

ser inclosa en el Reglament Electoral, qüestió que no es va fer així, motiu pel 

qual, en ares a preservar també la voluntat de l’Assemblea General 

Extraordinària de 22 d’abril de 2022, per la qual es va convocar aquest procés 

electoral i es va aprovar el calendari i el Reglament Electoral, aquesta Junta 

Electoral entén que ha d’ajustar les seves decisions al màxim a la lletra i 

l’esperit del Reglament Electoral, amb mesures viables que no comprometin la 

política econòmica de l’entitat ni el bon funcionament de la mateixa en plena 

competició i en ple període d’organització d’esdeveniments de primer nivell 

com el partit de la Selecció masculina absoluta. 

 

En efecte, raons de seguretat jurídica vinculades al principi de legalitat 

electoral ens obliguen a no incloure mesures no previstes en el procediment 

electoral aprovat en Assemblea General el passat 22 d’abril, quan els 

membres assembleistes van tenir l’opció, que no van exercir, de sotmetre a 

debat i aprovació, si s’escau, mesures com l’ara proposada pel Sr. Isern. 

 

També podrien haver impugnat l’Assemblea General, en particular el 

Reglament Electoral, el que no consta a aquest òrgan electoral que hagi 

succeït, amb la qual cosa, es podria afirmar que aquesta norma electoral són 

les “regles del joc” que tots els candidats han acceptat prèviament a presentar 

les seves sol·licituds de candidatura, en tant no consta que fessin propostes de 

millora en temps i forma ni que l’hagin impugnat, amb la qual cosa cal tenir en 

compte també els propis actes anteriors dels candidats i la seva manca de 

diligència prèvia al respecte (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). I, 

en aquest sentit, el Tribunal Constitucional ens recorda en la seva sentència 

80/2002, de 8 d’abril, que:  

 

Como es notorio, el carácter perentorio de los plazos permitidos por la 

regulación electoral comporta inexorablemente una diligencia 

especialmente exigente de los protagonistas del proceso electoral. 
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Diligència “especialment exigent” que no s’observa en els candidats que 

proposen, al nostre entendre de forma totalment extemporània, mesures com 

l’aquí impetrada pel Sr. Isern, quan s’haurien d’haver proposat durant el tràmit 

d’elaboració del Reglament Electoral, per al seu debat i aprovació en 

Assemblea General, que és l’òrgan suprem de govern de l’entitat. 

 

Tanmateix, la sentència 1645/2015, de 29 de juny, de la Secció 3a de la Sala 

contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia a 

Màlaga (rec. 415/2015), afegeix: 

 

Así, dice el TS. 3ª Secc 4ª,en sentencia de 20-7-2004 que el proceso 

electoral es un proceso especial que tiene sus propias y específicas 

garantías y que siendo un todo está integrado por una serie de actos 

cada uno de los cuales trae causa del anterior y es presupuesto del 

siguiente tendiendo todos a posibilitar que la elección se celebre en un 

día determinado y que por esa su naturaleza y finalidad no admite ni 

más dilaciones ni más garantías que las que cada acto concreto 

expresamente tiene. 

 

Passatge que també recull el FJ tercer de la sentència 4188/2020, de 20 

d’octubre, de la Secció 3a de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya (rec. 219/2018); el FJ segon de la sentència 

487/2019, de 23 d’agost, de la Secció 2a de la Sala contenciosa administrativa 

del Tribunal Superior de Justícia d’Aragó (rec. 588/2019); i diverses altres 

sentències del Tribunal Superior de Justícia de Navarra. 

 

La doctrina de l’Alt Tribunal esmentada anteriorment, resulta plenament 

aplicable en aquest “procés especial” (el procediment electoral de les 

federacions esportives catalanes), caracteritzat per les seves “pròpies i 

específiques garanties” que constitueix un “tot (...) integrat” que “no admet ni 

més dilacions ni més garanties que les que cada acte concret 

expressament té”. La sentència no pot ser més il·lustrativa i el seu contingut 

més revelador. 

 

En el present cas, no només no s’ha acreditat una mínima diligència de la 

candidatura proponent, sinó que pretendre que a menys de 24 hores de la celebració 

de l’acte de votacions es canviï completament el sistema de representació, esdevé 

una proposta temerària i de mala fe que no pot ser estimada sota cap concepte, 
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havent correspost a la diligència de la candidatura encapçalada pel Sr. Isern la 

d’haver proposat, en temps i forma, aquesta mesura durant el tràmit d’aprovació del 

Reglament Electoral. La ingent quantitat d’escrits presentats pel Sr. Isern al llarg de 

tot el procés, també és il·lustratiu del fet que podria haver presentat aquesta petició 

amb la mínima antelació necessària per garantir una tramitació contradictòria on la 

resta de candidats haguessin pogut realitzar les seves al·legacions, però ha optat per 

fer-ho sense cap mena de marge de reacció per part de la resta de contendents, la 

qual cosa, per si mateixa, mereixeria la no admissió a tràmit de la seva pretensió, en 

tant l’absència d’aquest tràmit essencial conculca el principi d’igualtat i no 

discriminació que ha de presidir el procés electoral, d’acord amb l’article 79 del 

Decret 58/2010. 

 

Per tot l’expressat, la Junta Electoral de l’FCF, en virtut de les competències que li 

són pròpies, ha pres el següent, 

 

ACORD: 

 

Desestimar la sol·licitud de referència de data 22 de maig, presentada pel Sr. Juan 

José Isern Aranda. 

 

Contra la present resolució, que exhaureix la via federativa, cap recurs administratiu 

davant el Tribunal Català de l’Esport en el termini dels tres dies hàbils posteriors a la 

seva 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.  

 

Barcelona, a 22 de maig de 2022. 

 

 

 

 

Luís Sanguino Romero     Manuel Cuenca Lidón 

President       Vocal 

 

 

 

Jaume Viñas Anglada     Oriol Camacho Martí 

Vocal        Secretari 

 


