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ELECCIÓ DELS CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 

 
ACTA NÚM. 13 

 
Reunió de la Junta Electoral de data 16 de gener de 2023 

 
 
A la ciutat de Barcelona, i a la seu social de la Federació Catalana de Futbol, 
essent les divuit hores del dia 16 de gener de 2023, i reunida la Junta 
Electoral de l’Elecció als Càrrecs de la Junta Directiva de la Federació 
Catalana de Futbol (FCF), per la mateixa s’han adoptat els següents 
acords: 
 
PRIMER.- En data 16/01/23 ha estat notificada formalment a aquesta Junta 
Electoral la Resolució número 15 relativa a l’expedient número 3919-39/22, 
del Tribunal Català de l’Esport (TCE), la part dispositiva de la qual és del 
següent tenor literal: 
 

Primer. Declarar nuls els vots dels 103 clubs que es relacionen en la 
llista annexa A, quin dret de vot va exercir el vicepresident inscrit al 
Registre d’entitats esportives, per no constar la impossibilitat 
manifesta del president respectiu per assistir a l’acte de la votació 
celebrat el dia 22 de maig de 2022.  
 
Segon. Declarar nuls els vots emesos pels 70 clubs que es 
relacionen en la llista annexa B, en nom dels quals van votar en 
l’acte de la votació del dia 22 de maig de 2022 sengles persones que 
van al·legar llur condició de vicepresidents de dits clubs sense 
figurar inscrits com a tals en el Registre d’entitats esportives per no 
constar la impossibilitat manifesta del president respectiu per 
assistir a l’acte de la votació celebrat el dia 22 de maig de 2022 i per 
no acreditar notarialment la representació del club en nom del 
qual van exercir el dret de vot.  
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Tercer. Declarar nuls els vots emesos pels clubs A.D. Guíxols i C.E. 
Perelló per haver exercit el dret de vot respectiu persones que van 
al·legar la condició de presidents de dits clubs sense figurar inscrits 
com a tals en el Registre d’entitats esportives i sense acreditar-ne 
notarialment la representació.  
 
Quart. Amb estimació de la pretensió principal del recurs 
interposat pel recurrent el dia de 25 de maig de 2022, anul·lar l’acte 
de la votació de les eleccions a president i junta directiva de la 
Federació Catalana de Futbol celebrat el dia 22 de maig de 2022.  
 
Cinquè. Ordenar a la Junta electoral de les eleccions a president i 
junta directiva de la Federació Catalana de Futbol quin acte de la 
votació ha estat anul·lat que l’assenyali novament per a què tingui 
lloc en un termini no superior a un mes des de la notificació de la 
present resolució amb el cens en vigor el dia 22 de maig de 2022, 
aprovat per la pròpia Junta Electoral.  
 
Sisè. Ordenar a la Junta electoral de les esmentades eleccions que 
disposi el necessari perquè, en l’acte de la votació que se celebri a 
conseqüència de l’assenyalament ordenat en el pronunciament 
anterior, les meses electorals exigeixin a cada un dels 
vicepresidents inscrits al Registre d’entitats esportives, com a 
condició per admetre el seu vot, que exhibeixin la manifestació del 
president respectiu que li és impossible assistir a dit acte.  
 
Setè. Ordenar a la Junta electoral que disposi el necessari perquè 
en l’acte de la votació que se celebri a conseqüència de 
l’assenyalament ordenat en el pronunciament Cinquè anterior, les 
meses electorals exigeixin a cada una de les persones que al·leguin 
la condició de president o vicepresident del club en nom del qual 
vulguin exercir el dret de vot i que no figurin inscrits com a tals en 
el Registre d’entitats esportives, que acreditin la representació del 
club mitjançant escriptura pública o acta notarial.  
 
Vuitè. Que, per a general coneixement i efectes adients, es publiqui 
la present Resolució del Tribunal a la pàgina web “FCF/Eleccions” 
de la Federació Catalana de Futbol, al mateix espai que ja s’ha fet 
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amb les de la Junta Electoral de la mateixa federació i anteriors del 
Tribunal, de conformitat amb les competències previstes a l’article 
64 del Reglament del Tribunal (DOGC 3393). 

 
Conseqüentment, i en compliment de punt cinquè de la part dispositiva 
de la Resolució transcrita, en primer lloc, procedeix la convocatòria de nou 
acte de votacions de les Eleccions dels Càrrecs de la Junta Directiva de 
l’FCF, que es fixa pel proper dilluns dia 13 de febrer de 2023. 
 
No es poden acollir el postulats tant del Sr. Alejandro Talavera Nos com 
del Sr. Juan José Isern Aranda, substanciats per sengles escrits de data 
15/01/23 i 16/01/23, de fixar la data de les votacions el diumenge 12 de febrer 
de 2023, en tant ens trobem en ple període competicional i aquest dia hi 
ha programats quasi 1.900 partits, alguns d’ells que poden comportar 
desplaçaments importants (inclús amb sortides fora del territori català), 
que farien impossible la participació d’un grup significatiu de 
representants legals de les entitats esportives, si es desplacen amb els 
seus equips, en una fase de la competició prou avançada i on els resultats 
esportius ja tenen una incidència important en el desenllaç classificatori. 
Un dia laborable, en canvi, és més senzill realitzar un desplaçament curt a 
la mesa electoral més propera, tenint en compte l’amplitud de l’horari en 
què es pot votar, d’acord amb el Reglament i el calendari electorals 
vigents. 
 
El senyors Talavera i Isern, en llurs respectius escrits (que són 
pràcticament idèntics), manifesten que l’acte de les votacions s’ha de 
produir com a molt tard el diumenge 12 de febrer. En aquest sentit, l’article 
43.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, estableix que “Les notificacions per 
mitjans electrònics s'entenen practicades en el moment en què es 
produeixi l'accés al seu contingut”, amb la qual cosa, cal distingir entre 
la data de posada a disposició dels interessats d’un acte administratiu i la 
data d’accés al seu contingut. Segons evidència de notificació del sistema 
e-notum de la Generalitat de Catalunya (annexa), la notificació de la 
resolució núm. 15 del TCE de data 12/01/23 s’ha produït per part del 
president de la Junta Electoral, a qui va adreçada, el dia 16/01/23, com s’ha 
dit abans; amb el que el termini màxim per celebrar l’acte de votacions 
finalitza el 16/02/23, d’acord amb l’apartat 5è de la part dispositiva de la 
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resolució, sense que la Junta Electoral quedi vinculada per les 
manifestacions de les parts que hagin pogut efectuar en virtut d’altres 
notificacions personals que hagin pogut rebre amb anterioritat. 
 
SEGON.- En compliment de la decisió del Tribunal Català de l’Esport, que 
respecte el present procés electoral únicament ha anul·lat l’acte de 
votacions celebrat en data 22/05/22, i per tant mantenint la resta de 
disposicions adoptades per aquesta Junta Electoral, el nou acte de 
votacions ha de mantenir les mateixes condicions que van regir el 
celebrat el passat dia 22 de maig, en quant al cens (que serà el cens en 
vigor i aprovat per la Junta Electoral el 22 de maig de 2022, d’acord amb 
el punt 5è de la part dispositiva de la resolució del TCE), normativa 
electoral, les seus, horaris i nomenament d’interventors, tret 
d’impossibilitat d’assistència d’alguns dels membres designats, cas en el 
qual es procedirà a la corresponent substitució, excepte les següents 
especificacions establertes pel Tribunal: 
 

a) Les meses electorals hauran d’exigir a cadascun dels vicepresidents 
inscrits al Registre d’entitats esportives, com a condició per admetre 
el seu vot, que exhibeixin la manifestació del president respectiu 
que li és impossible assistir a dit acte.  
 

b) Les meses electorals hauran d’exigir a cadascuna de les persones 
que al·leguin la condició de president o vicepresident del club en 
nom del qual vulguin exercir el dret de vot i que no figurin inscrits 
com a tals en el Registre d’entitats esportives, que acreditin la 
representació del club mitjançant escriptura pública o acta notarial, 
atorgada pel president del club o per persona expressament 
facultada a l’efecte per la junta directiva amb mandat en vigor, que 
deixi constància per certificació dels acords dels que resulti el 
nomenament o la designació del secretari que l’emet, si no figura 
inscrit al Registre d’entitats esportives amb nomenament en vigor, 
així com del president que hi posa el vistiplau i que atorga 
l’instrument notarial i del vicepresident que, en cas d’impossibilitat 
manifesta del president, el substituirà a l’assemblea general 
(Fonament Jurídic 7.4 de la resolució del TCE). 
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TERCER.- En modificar-se la data de l’acte de les votacions, i per tal d’evitar 
confusions, correspon l’aprovació de nous models de paperetes, sobres  
electorals i acreditacions, en els quals s’hi ha modificat lleugerament el 
disseny, així com la indicada data de les votacions. 
 
Així mateix, en tenir lloc l’acte de votacions en una nova data, les Meses 
Electorals podran patir canvis en la seva composició, per aquesta raó, es 
faculta la Secretaria i la Direcció General a què facin una proposta per llur 
ulterior aprovació. 
 
QUART.- Tenint en compte que l’ordre de repetició de les votacions és un 
succés sobrevingut i que el calendari electoral originari fixava deu (10) dies 
naturals de “campanya electoral” entre la proclamació definitiva de les 
candidatures i l’acte de les votacions, d’acord amb els principis de 
conservació de l’acte electoral i amb la finalitat de preservar l’estructura 
originària del calendari electoral, i amb això la voluntat de l’Assemblea 
General de l’FCF expressada en la seva sessió extraordinària de 22/04/22, 
es considera adient requerir al president i la resta de membres de la Junta 
Directiva que, si volen concórrer en qualitat de candidats, hauran de 
presentar llur dimissió abans del divendres 3 de febrer de 2023. En aquest 
període prudencial, hauran de disposar tot el necessari per garantir una 
adequada transició del govern de l’entitat en favor de la Comissió Gestora, 
si s’escau, termini que és molt més reduït que en el cas d’una procediment 
electoral ordinari, on es fixa la convocatòria d’una Assemblea General 
Extraordinària amb 30/45 dies d’antelació a l’inici del procés electoral i la 
Junta Directiva ha de dimitir abans de l’inici del termini de presentació de 
candidatures, si vol concórrer al procés.  
 
Per tant, tenint en compte les circumstàncies concurrents, s’estima que 
el termini concedit a la Junta Directiva per tal que cessi de les seves 
funcions, és raonable per evitar situacions de desgovern i interinitat i 
permet planificar un traspàs de poder en condicions a favor de la Comissió 
Gestora, si és el cas. 
 
En últim lloc, no es pot desconèixer que la resolució del TCE és executiva, 
però no és ferma, amb el que ordenar la dimissió dels membres de la 
Junta Directiva en un termini més curt, seria un fet irreversible que no 
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tindria solució en el cas d’eventuals impugnacions que prosperessin en 
via cautelar, provisional o definitiva. 
 
CINQUÈ.- En relació a la resta de plantejaments dels senyors Talavera i 
Isern, en llurs respectius escrits de 15/01/23 i 16/01/23, com que l’FCF 
s’abstingui de realitzar comentaris que titllen de valoratius o partidistes, 
cap de les funcions atribuïdes a la Junta Electoral per l’article 79 del Decret 
58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya permet 
adoptar una resolució d’aquesta naturalesa, si no constitueix infracció o 
desviació de la normativa electoral o afecta els principis de publicitat, 
igualtat d’oportunitats, llibertat, no discriminació i secret de vot, que no 
s’aprecia en aquest cas. Molt menys, pronunciar-se sobre si el mateix està 
emparat pel dret a la llibertat d’expressió o d’opinió o no, doncs com va 
determinar el TCE en la seva resolució 1 de l’expedient núm. 3928-36/22, 
de data 28/6/22: 
 

Per evitar qualsevol dubte, en quant a la rellevància dels fets, 
aquest Tribunal Català de l’Esport vol manifestar que fa totalment 
seus els pronunciaments de la resolució de la Junta Electoral de la 
Federació Catalana de Futbol, especialment tenint en compte que 
són molts els aspectes a considerar, entre el quals està que podria 
estar davant d’una col·lisió de diversos drets, que en tota contesa 
electoral sempre hi ha candidats continuistes, que una 
publicació a internet és com una gota en un oceà essent que a 
diari es publiquen milers de publicacions que s’esvaeixen i que 
atenent a la jurisprudència referida i al principi de conservació 
d’actes, si la Junta Electoral no ho considera, aquest Tribunal no 
té competència per a requerir a cap comissió gestora i molt 
menys a Facebook que escapa de tota competència. 
 

En conseqüència, s’imposa la no-admissió a tràmit d’aquesta al·legació, 
plantejada en termes pràcticament idèntics pels senyors Talavera i Isern, 
per manca de competència material objectiva de la Junta Electoral. 
 
Contra els acords adoptats pot interposar-se recurs davant del Tribunal 
Català de l’Esport dins del termini dels tres dies hàbils següents al de la 
seva notificació (article 9.2 del Reglament Electoral). 
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I sense més assumptes que tractar, es dona per finalitzada la reunió, 
signant tots els assistents en senyal de conformitat. 
 
 
 
 
 
 
 
Luís Sanguino Romero     Manuel Cuenca Lidón 
President       Vocal 
 
 
 
Jaume Viñas Anglada     Oriol Camacho Martí 
Vocal        Secretari 
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