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ELECCIÓ DELS CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 

 

ACTA NÚM. 9 

 

Reunió de la Junta Electoral de data 19 de maig de 2022 

 

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

les dinou hores del dia 19 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.- Pel Sr. Secretari es lliura a la Junta Electoral la composició de les diferents 

meses electorals que es constituiran el dia de les votacions en cada seu, cadascuna 

d’elles formada per tres membres, d’entre els que integren els òrgans jurisdiccionals 

disciplinaris federatius, els observadors federatius i el personal federatiu, composició 

que queda aprovada, de conformitat amb l’article 14.2 del Reglament General. 

 

SEGON.- S’informa també que en data 18/05/22, a partir de les 12 hores, van 

personar-se a la seu central de la Federació Catalana de Futbol representants de les 

quatre candidatures, i se’ls hi va fer lliurament dels instruments notarials que 

acompanyaven els avals presentats i declarats com a vàlids en els nombres 

següents: 

Juan José Isern Aranda: 208 documents notarials 

José Palacios Manzano: 53 documents notarials 

Joan Soteras Vigo: 317 documents notarials 

Alejandro Talavera Nos: 223 documents notarials 

 

TERCER.- Un cop dividit el cens en tantes seccions com seus electorals han estat 

establertes, s’ha constatat l’existència de dos errors materials, un relatiu al FC Can 

Clota-La Plana Can Cervera, que constava inscrit erròniament a Barcelona, mentre 

que li pertoca el Baix Llobregat, i un error de suma en les seccions de Girona i 

Maresme. Un cop corregits els errors, la divisió del cens queda de la següent 

manera: 

Barcelona: 207 electors. 

Girona: 182 electors. 
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Lleida: 150 electors. 

Tarragona: 119 electors. 

Tortosa: 57 electors. 

Vilanova del  Camí: 29 electors. 

Manresa: 56 electors. 

Mataró: 59 electors. 

Cornellà de Llobregat: 96 electors. 

Vic: 41 electors. 

Vilafranca del Penedès: 53 electors. 

Sabadell: 43 electors. 

Granollers: 73 electors. 

Terrassa; 55 electors. 

S’acorda la publicació de les rectificacions a la pàgina web de l’FCF. 

 

QUART.- En data 18/05/22 s’ha rebut escrit subscrit pel Sr. Juan José Isern Aranda a 

través del qual comunica els noms de les persones que actuaran com a interventors 

de la seva candidatura. Als efectes de poder-se acreditar a cadascuna de les meses 

electorals, es pren nota de la comunicació. 

 

CINQUÈ.- En data 18/05/22 s’ha rebut escrit subscrit pel Sr. Juan José Isern Aranda 

pel qual es sol·licita que el dia 20 de maig s’actualitzi els cens electoral amb les 

modificacions de les persones que ocupen els càrrecs de presidents i vicepresidents 

segons les dades que es rebin del Registre d’entitats esportives fins a les 14 hores 

d’aquell dia. Tal com va acordar la Junta Electoral en el seu dia, s’acorda procedir a 

la indicada actualització, disposant la publicació del nou cens a partir de la tarda del 

divendres dia 20 de maig. 

 

SISÈ.- En data 18/05/22 ha tingut entrada al registre l’FCF escrit subscrit pel Sr. Juan 

José Isern Aranda  pel qual sol·licita informació sobre quins interventors de cada 

candidatura ostenten el càrrec de president o vicepresident d’una entitat amb dret a 

vot i l’exerciran en una secció diferent de la del seu domicili social. 

Cal posar de manifest que fins a la data no s’ha rebut cap informació al respecte, tot i 

haver-la sol·licitat. Si, un cop rebuda aquesta, es procedeix a la seva autorització, es 

comunicarà a totes les candidatures. Tot i això, es fa avinent a tots els candidats que 

aquesta comunicació, perquè sigui efectiva, ha de tenir entrada a l’FCF fins a les 12 

hores de demà divendres dia 20 de maig, termini establert per a la notificació dels 

interventors. 
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SETÈ.- En data 18/05/22 ha tingut entrada a l’FCF d’escrit subscrit pel Sr. José 

Palacios Manzano informant d’una modificació en el seu llistat d’interventors, 

informació que es té per rebuda i anotada. 

 

VUITÈ .- En data 19/05/22 s’ha rebut escrit del Sr. Juan José Isern Aranda, pel qual 

comunica una rectificació en el cognom d’una de les persones designades com a 

interventors de la seva candidatura, així com acompanya les fotocòpies dels DNI dels 

interventors designats. Es té per rebuda la informació i es pren nota de la mateixa. 

 

NOVÈ: Tenint en compte que de conformitat amb el Reglament Electoral l’acte de les 

votacions s’inicia a les 10 hores, i finalitza a les 19 hores, i que la constitució de les 

diferents meses electorals s’ha de produir amb una hora d’antelació a la prevista per 

al començament de les votacions, segons estableix l’article 14è del Reglament 

Electoral, es fa avinent a totes les candidatures que per a ser acreditats vàlidament 

com a interventors les persones designades com a tal han de ser presents a cada 

seu electoral a les 9 hores del proper diumenge dia 22 de maig. Si arriben un cop la 

mesa electoral ja ha estat constituïda, no podran exercir com a interventors. 

 

DESÈ.- 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. També cal tenir present que les meses 

electorals mantindran en el seu poder el document notarial que presentin els electors 

per tal d’acreditar la seva representació, en els casos en què aquesta representació 

no consti degudament inscrita al cens, de conformitat amb l’article 1r del Reglament 

Electoral. 

 

ONZÈ.- Pel Secretari s’informa a la Junta Electoral que s’ha rebut comunicació del 

Tribunal Català de l’Esport relativa a la presentació d’un recurs per part del Sr. Juan 

José Isern Aranda contra resolució de la Junta de data 12/05/22. Es disposa que es 

prepari el corresponent informe i expedient per a la seva remissió a l’indicat òrgan. 

 

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

assistents en senyal de conformitat. 

 


