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

 
ACTA NÚM. 14 

 
Acord telemàtic sense sessió de la Junta Electoral de data 20/1/2023 

 
 
Ref.- requeriment exclusió candidatura Joan Soteras 
 
Vista per la Junta Electoral de la Federació Catalana de Futbol (FCF), la 
reclamació presentada pels senyors Juan José Isern Aranda i Alejandro 
Talavera Nos, i ateses les competències que li són pròpies, ha dictat la 
següent 
 
RESOLUCIÓ 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Únic.- En data 19/1/2023 ha tingut entrada pel registre de l’FCF sengles 
escrits dels senyors Isern i Talavera, candidats a la presidència de l’entitat, 
pel qual demanen, en termes pràcticament idèntics, l’exclusió de la 
candidatura del Sr. Joan Soteras, per no haver presentat la dimissió, ni ell 
ni la resta de membres de Junta Directiva que integraven la seva 
candidatura. 
 
Resolen les presents sol·licituds els membres de la Junta Electoral, els 
senyors Luís Sanguino Romero (president), Manuel Cuenca Lidón (vocal) i 
Jaume Viñas Anglada (vocal), per mitjà d’acord telemàtic sense sessió, en 
aplicació de l’article 31 bis del text únic de la Llei de l’esport. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Únic.- La Junta Electoral va determinar, per acord de 16/1/2023 (acta núm. 
13), al seu punt quart, que “es considera adient requerir al president i la 
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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”. 
 
Aquesta data, encara no s’ha assolit. 
 
Els reclamants, per tant, pretenen una revisió d’un acord adoptat per la 
Junta Electoral que tant sols pot ser modificat per la via de recurs que ja 
han interposat davant el Tribunal Català de l’Esport, amb la qual cosa la 
competència sobre aquesta qüestió ja no li correspon a aquesta instància, 
d’acord amb els articles 8 del Reglament Electoral, 35 dels Estatuts de 
l’FCF, 79 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de 
Catalunya i 138.1.c) i 139.4 del text únic de la Llei de l’esport; amb el que 
s’imposa la no-admissió a tràmit de la seva petició. 
 
Per tot l’exposat, la Junta Electoral de l’FCF, en virtut de les competències 
que li són pròpies, ha pres els següents 
 
ACORDS: 
 
No admetre a tràmit els escrits de 19/1/2023 dels senyors Juan José Isern 
Aranda i Alejandro Talavera Nos, pels motius indicats. 
 
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 20 de gener de 2023. 
 
 
 
 
Oriol Camacho Martí 
Secretari 


