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

 
ACTA NÚM. 15 

 
Acord telemàtic sense sessió de la Junta Electoral de data 25/1/2023 

 
 
Ref.- consultes Sr. Alejandro Talavera sobre el procés electoral 
 
Vista per la Junta Electoral de la Federació Catalana de Futbol (FCF), 
l’escrit presentat pel Sr. Alejandro Talavera Nos, i ateses les competències 
que li són pròpies, ha dictat la següent 
 
RESOLUCIÓ 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Únic.- En data 24/1/2023 ha tingut entrada pel registre de l’FCF d’un escrit 
del candidat a la presidència de l’entitat, Sr. Alejandro Talavera, pel qual 
demana que se l’aclareixin determinats punts sobre qui podrà votar i amb 
quina documentació a l’acte de les votacions del proper 13 de febrer. 
 
Resol aquestes peticions 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 segon, el següent: 
 

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 
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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). 

 
Tenint en compte, per tant, que l’exercici de la potestat jurisdiccional en 
l’àmbit electoral correspon en última instància al Tribunal Català de 
l’Esport (TCE), segons els articles 91 i 138.1.c) del text únic de la Llei de 
l’esport (Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol), la interpretació sobre com 
s’ha d’emetre el vot ja ha estat efectivament concretada per aquest òrgan, 
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a instàncies del recurrent en aquell procediment, el propi Sr. Talavera; 
sense que correspongui a la Junta Electoral reinterpretar en sentit 
restrictiu o extensiu la resolució núm. 15 de 12/1/2023 del TCE, doncs les 
federacions esportives catalanes s’han de limitar a executar, en els seus 
estrictes termes, les resolucions d’aquest òrgan jurisdiccional suprem, de 
conformitat amb l’article 49.1.o) del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les 
entitats esportives de Catalunya. 
 
En conseqüència, és pertinent proveir la no-admissió a tràmit de l’escrit 
del Sr. Talavera, en tant les qüestions que es traslladen ja han estat resoltes 
pel Tribunal Català de l’Esport, tal i com es fa constar a l’Acta núm. 13, de 
16 de gener, d’aquesta Junta Electoral. 
 
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 l’escrit de 24/1/2023 del Sr. Alejandro Talavera, 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 25 de gener de 2023. 
 
 
 
 
Oriol Camacho Martí 
Secretari 


