ELECCIÓ DELS CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL
ACTA NÚM. 2
Reunió de la Junta Electoral de data 25 d’abril de 2022
A la ciutat de Barcelona, i a la seu social de la Federació Catalana de Futbol, essent
les vint quinze hores del dia 25 d’abril 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:
1.- Aprovar els models d’aval dels membres de l’Assemblea General de la Federació
Catalana de Futbol a les candidatures dels càrrecs de la Junta Directiva, numerats i
segellats per la Federació Catalana de Futbol. Per a la validesa dels avals caldrà que
aquests siguin els originals entregats per la Junta Electoral, i que en els mateixos hi
consti la signatura original i el segell original de l’entitat, acompanyant-hi una
fotocòpia del DNI o document equivalent del signant.
2.- Per a lliurar els avals caldrà un escrit de sol·licitud signat pel candidat a President,
adreçat a la Junta Electoral. S’efectuarà el lliurament d’una quantitat de documents
d’aval en nombre igual al de membres de l’Assemblea, numerats, amb diferent
numeració per a cada candidat. A partir d’aquesta quantitat, els avals tindran un preu
d’un euro per document.
3.- Els avals es podran lliurar, prèvia petició, a partir del dia 29 d’abril, a la seu central
de la FCF a Barcelona (c/ Sicília, núm. 93-97), en horari d’atenció al públic.
4.- A partir de la finalització de la reunió s’exposarà a la pàgina web de la Federació
Catalana de Futbol, en l’apartat d’Eleccions als càrrecs de la Junta Directiva de la
Federació Catalana de Futbol creat a l’efecte, el cens provisional dels membres
assembleistes, el Reglament i el Calendari Electoral.
5.- Així mateix, i com sigui que entre la data de convocatòria d’Eleccions i la prevista
de votacions del dia 22 de maig de 2022, el Registre d’entitats esportives pot haver
inscrit modificacions respecte els representants legals de les entitats membres de
l’Assemblea General, s’acorda sol·licitar a la indicada entitat que informi de les
esmentades modificacions per tal de disposar del cens actualitzat.
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6. En data 25/04/22 s’ha rebut escrit subscrit pel Sr. Juan José Isern Aranda a través del qual
manifesta la seva intenció de presentar la seva candidatura a l’elecció dels càrrec de la Junta
Directiva de l’FCF i sol·licita que es declari la Sra. Eva Navarro González, presidenta del club
FS La Unión-Las Palmas, incompatible per a formar part de la Junta Electoral, atès que,
segons s’hi indica, manté una relació de “familiaritat” amb un treballador de la secció de
futbol sala de l’FCF. Tot i donar-se la circumstància que la Sra. Navarro no va ser present a
l’Assemblea General Extraordinària on van escollir-se els membres de la Junta Electoral, i
l’escollit en representació del club FS Unión-Las Palmas va ser el Sr. Luís Sanguino Romero,
vicepresident de la mateixa entitat, s’ha sol·licitat informació al respecte l’al·legat pel Sr. Isern
a la Lliga Catalana de Futbol Sala, i per part del seu secretari s’emet certificació d’acord
amb la qual no hi ha cap treballador de la Lliga Catalana de Futbol Sala que mantingui un
vincle familiar, ni de consanguinitat ni d’afinitat fins al tercer grau, amb la Sra. Eva Navarro, ni
cap d’ells manté amb la Sra. Navarro una relació laboral o contractual. Per tant, no existeix la
incompatibilitat al·legada pel Sr. Juan José Isern Aranda.
7. I també en data 25/04/22 s’ha rebut a través de la intranet federativa escrit subscrit pel Sr.
Raul Esteban Iglesias, com a president del club FS Ràpid Santa Coloma, en el qual sol·licita
que s’exclogui a l’entitat FS Unión-Las Palmas com a membre titular de la Junta Electoral de
l’FCF, ja que el Sr. Luís Sanguino Romero és el delegat del Barcelonès Nord de la Lliga
Catalana de Futbol Sala de l’FCF , i a més en aquest concepte rep retribucions de l’FCF, en
concepte de salari o despeses. Rebuda informació del Departament de Comptabilitat de
l’FCF, pel mateix s’informa que no s’ha efectuat cap pagament al Sr. Luís Sanguino Romero
des de l’entitat al menys en el darrer any com a mínim, i de la mateixa manera des de la Lliga
Catalana de Futbol Sala es certifica que el Sr. Luís Sanguino Romero no ostenta cap càrrec
dins de la seva estructura. Preguntat al Sr. Sanguino sobre una suposada incompatibilitat
personal per a exercir el càrrec de membre de la Junta Electoral de l’FCF, va presentar la
renúncia com a delegat de les seleccions comarcals del Barcelonès, i per tant no presenta
cap incomptabilitat per a exercir el càrrec.
8. Rebuda petició del Sr. Juan José Isern Aranda perquè li siguin lliurats 1.300 exemplars de
model d’aval normalitzat, s’accedeix a la petició però en nombre d’avals equivalent al nombre
d’assembleistes d’acord amb el cens provisional publicat, i en cas de voler ampliar el
nombre, s’haurà d’atendre a l’indicat al punt 2n del present document.

9.- A continuació de cada reunió de la Junta Electoral es donarà publicitat als acords
presos a través de la pàgina web de la Federació Catalana de Futbol.
La propera reunió de la Junta Electoral queda fixada pel dia 28 d’abril de 2022 a les
18:45 hores.
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I sense més assumptes que tractar, es dona per finalitzada la reunió, signant tots els
assistents en senyal de conformitat, fent avinent que totes les reclamacions davant la
Junta Electoral s’han de presentar en un termini màxim de 3 dies hàbils després que
s’hagi adoptat l’acord objecte d’impugnació. La resolució de la Junta Electoral, que
és executiva, s’ha de dictar en els tres dies posteriors.
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