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

ACTA NÚMERO 3
Reunió de la Junta Electoral de data 28 d’abril de 2022
A la ciutat de Barcelona, i a la seu social de la Federació Catalana de Futbol, essent
les dinou hores del dia 28 d’abril de 2022, es reuneix la Junta electoral l’elecció als
càrrecs de la junta directiva de la Federació Catalana de Futbol, i es prenen els
següents acord.
1.- Finalitzat avui dia 28 d’abril de 2022, a les 18:45 hores, el termini de reclamacions
al cens electoral per a l’Elecció dels càrrecs de la Junta Directiva de la Federació
Catalana de Futbol, s’han rebut les reclamacions de les següents entitats, les quals
passen a resoldre’s a continuació: Futsal Polaris Fortpienc CE, Can Clota La Plana
Can Cervera FC, Sporting Alcalà Prat, Barcelona Sporting Club España, Saltenc Club
Futbol, Escola UCF Cambrils CF, Experience Amposta CE Futsal, Fundació P. Escola
de Futbol La Pobla de Mafumet, Club de Futbol Reus de Tota la Vida i CFS Sant
Andreu de la Barca.
En el present cas, cal tenir present que tots els reclamants són entitats esportives, als
quals els afecta la regulació de l’article 57.1.b) del Decret 58/2010, de 4 de maig, de
les entitats esportives, que estableix que per poder ser membre assembleista caldrà
que l’entitat estigui inscrita al Registre d’entitats esportives i tenir una antiguitat
d’afiliació mínima d’un any. Precisament, aquesta inscripció registral és el que els
atorga reconeixement legal per poder estar integrats en el cens electoral, d’acord
amb l’article 3 del Decret 58/2010 i l’article 6.3 del Decret 34/2010, de 9 de març, en
el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. Per tant, el criteri que
guia aquest òrgan electoral per estimar o desestimar les pretensions dels reclamants
és precisament si compleixen o no amb aquests requisits reglats, de conformitat amb
els següents fets i raons:
a) L’entitat FUTSAL POLARIS FORTPIENC CE sol·licita la rectificació del nom
amb el qual apareix al cens (FUTSAL POLARIS SANT MARTÍ), i als efectes
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

aporta certificació emesa pel Registre d’Entitats Esportives . Procedeix, per
tant, l’admissió de la reclamació i la rectificació de la inscripció en el sentit que
el club figuri com a Futsal Polaris Fortpienc CE.
L’entitat CAN CLOTA LA PLANA CAN CERVERA FC sol·licita la seva inclusió
en el cens, atenent a la rebuda de la resolució d’inscripció del club al Registre
d’Entitats Esportives, que aporta, motiu pel qual s’acorda la seva inclusió al
cens.
El club SPORTING ALCALÀ PRAT presenta reclamació sol·licitant la seva
inclusió al cens electoral en base a ser membre afiliat amb més d’un any
d’antiguitat i constar inscrit al Registre d’entitats esportives, així com tenir
acreditada la seva participació en competició oficial. Tot i que l’entitat no
consta al llistat remès pel Registre d’entitat esportiva, sí que està inclòs a la
seva base de dades, motiu pel qual s’accedeix a la seva inclusió al cens
electoral.
El club BARCELONA SPORTING CLUB ESPAÑA presenta reclamació
sol·licitant la seva inclusió al cens electoral en base a ser membre afiliat amb
més d’un any d’antiguitat i constar inscrit al Registre d’entitats esportives, així
com tenir acreditada la seva participació en competició oficial. Tot i que
l’entitat no consta al llistat remès pel Registre d’entitat esportiva, sí que està
inclòs a la seva base de dades, motiu pel qual s’accedeix a la seva inclusió al
cens electoral.
El club SALTENC CLUB FUTBOL presenta reclamació sol·licitant la seva
inclusió al cens electoral en base a ser membre afiliat amb més d’un any
d’antiguitat i constar inscrit al Registre d’entitats esportives, així com tenir
acreditada la seva participació en competició oficial. No obstant aquestes
al·legacions, l’entitat no acompanya acreditació de la seva inscripció al
Registre d’entitats esportives, i no consta al llistat rebut d’aquell organisme,
motiu pel qual no procedeix la seva inclusió al cens.
L’entitat ESCOLA UCF CAMBRILS sol·licitada la seva inclusió al cens i als
efectes adjunta una comunicació rebuda del Registre d’entitats esportives.
Examinada la documentació aportada, es comprova que el document del
Registre consisteix en un requeriment d’esmena de documentació, i tenint en
compte que el club no figura al llistat del Registre, no procedeix la seva
inclusió al cens.
L’entitat EXPERIENCE AMPOSTA CE FUTSAL sol·licita la seva inclusió al
cens, i havent-se comprovat la rebuda d’una comunicació del Registre
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d’entitats esportives confirmant la inscripció de l’entitat, procedeix incorporar
el club al cens electoral.
h) L’entitat FUNDACIÓ P. ESCOLA DE FUTBOL LA POBLA DE MAFUMET
reclama la seva inclusió al cens electoral tot manifestant que reuneix els
requisits necessaris per a ser incorporada. Això no obstant, no aporta
documentació acreditativa de cap tipus i examinat el llistat rebut del Registre
d’entitats esportives, no s’hi troba incorporada com a registrada. Per aquest
motiu, cal desestimar la seva reclamació.
i) El CLUB DE FUTBOL REUS DE TOTA LA VIDA presenta reclamació per a ser
inclòs el cens electoral, tot manifestant que hi té dret en reunir els requisits
reglamentaris. Examinada la petició del club, es comprova que no es troba
inclòs al llistat rebut del Registre d’entitats esportives, però sí es troba en la
base de dades online de la indicada entitat, amb el número 19207. Per tant,
procedeix estimar la reclamació i la inclusió del club al cens.
j) El club CFS SANT ANDREU DE LA BARCA presenta reclamació relativa a
l’existència d’un error en el cens en la persona que figura com a president de
l’entitat, ja que indica que en el seu dia va dimitir del càrrec, motiu pel qual no
pot ser considerat com a legal representant de l’entitat. Examinat el llistat
procedent del Registre d’entitats esportives, en el mateix hi figura com a
president el Sr. José Mora. Conseqüentment, i atès que la competència
registral no recau en l’FCF, no es pot procedir a la modificació sol·licitada, tota
vegada que l’article 57.1.b) del Decret 58/2010 disposa (la negreta i subratllat
és nostre):
La representació de les entitats esportives recau en el president o
presidenta, o en el cas d’impossibilitat manifesta per exercir la
representació, en la persona que ocupi la vicepresidència, sempre que
consti inscrita en el Registre d’entitats esportives com a membre
de la junta directiva amb el mandat en vigor, i que els estatuts
vigents i inscrits li permetin actuar en representació de l’entitat.
Contra les anteriors decisions, cap la interposició de recurs administratiu davant el
Tribunal Català de l’Esport, en el termini dels tres dies hàbils posteriors a aquesta
notificació, d’acord amb l’article 138.1.c) del text únic de la Llei de l’esport, aprovada
per Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.
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2. Un cop resoltes les reclamacions indicades, la Junta electoral acorda aprovar el
cens electoral definitiu, en base al llistat rebut del Registre d’entitats esportives de la
Generalitat de Catalunya, amb la inclusió respecte al cens provisionals de les entitats
esmentades en el punt anterior que reuneixen els requisit reglamentaris exigits. El
cens es composa de 42 fulls, numerats de l’ 1 al 42 i d’un total de 1.221 membres
components de l’Assemblea General de la Federació Catalana de Futbol.
3.- Que la relació dels presidents o representants acreditats de les entitats
components de l’Assemblea General, inscrites al Registre d’entitats esportives de la
Secretaria General de l’Esport, que es publica a la pàgina web de l’FCF, es continuï
actualitzant amb les modificacions de les persones que ocupen els càrrecs de
Presidents i Vicepresidents que es rebin de l’indicat Registre d’entitats esportives fins
al dia 20 de maig de 2022 a les 14 hores.
4. S’informa així mateix que s’han rebut les següents peticions d’avals:
-

-

-

-

En data 25/04/22 s’ha rebut escrit subscrit pel Sr. Juan José Isern Aranda
manifestant la seva intenció de presentar la seva candidatura a president de la
junta directiva de l’FCF, i sol·licitant la quantitat de 1.300 documents d’aval.
En data 27/04/22 s’ha rebut escrit subscrit pel Sr. José Palacios Manzano,
mitjançant el qual sol·licita la quantitat de 1.220 models d’aval a fi de presentar
la seva candidatura a l’elecció dels càrrecs de la junta directiva de l’FCF
En data 28/04/22 s’ha rebut escrit subscrit pel Sr. Alejandro Talavera Nos
donant trasllat de la seva intenció de presentar-se com a candidat a president
de l’FCF, i sol·licitant la quantitat de 1.400 models d’aval.
En data 28/04/22 s’ha rebut escrit del Sr. Joan Soteras Vigo, en el qual
manifesta la seva voluntat d’optar a la presidència de l’FCF, i sol·licitant el
lliurament de 1.511 avals.

Examinades les anteriors peticions, la junta electoral acorda sol·licitar la preparació
del nombre d’avals demanats pels indicats precandidats, i establir el cobrament de la
quantitat d’avals que superi el nombre de assembleistes al preu d’un euro per aval,
tal com es va determinar en la darrera reunió d’aquesta junta. El lliurament als
precandidats tindrà lloc el dia 29 d’abril a partir de les 9’30 hores.
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Finalment, es fa constar que, d’acord amb l’article 80 del Decret 58/2010, 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 3 dies hàbils posteriors.
I sense més assumptes que tractar, es dona per finalitzada la reunió, signant tots els
assistents en senyal de conformitat.
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