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ELECCIÓ DELS CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 
 

ACTA NÚM. 16 
 

Reunió de la Junta Electoral de data 30 de gener de 2023 
 

 
A la ciutat de Barcelona, i a la seu social de la Federació Catalana de Futbol, 
essent les divuit hores del dia 30 de gener de 2023, i reunida la Junta 
Electoral de l’Elecció als Càrrecs de la Junta Directiva de la Federació 
Catalana de Futbol (FCF), per la mateixa s’han adoptat els següents 
acords: 
 
PRIMER.- En data 27/01/2023, el Tribunal Català de l’Esport (TCE) ha emès 
un requeriment adreçat a la Junta Electoral, quin contingut s’ha accedit 
en data 30/01/2023, amb el següent tenor literal: 
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El Secretari General informa que al llarg del cap de setmana, el Sr. Joan 
Soteras, actuant en nom i representació de la Junta Directiva, ha decidit 
donar compliment a l’esmentada resolució del TCE de forma voluntària, 
adoptant les següents decisions, oportunament comunicades al TCE per 
registre d’entrada: 
 
- Requerir al Departament de Comunicació que s’elimini qualsevol 

comunicat de la Junta Directiva dels canals federatius de comunicació, 
des de 12/01/2023 en endavant. 

- Comunicar a la Junta Directiva que han perdut la seva condició de 
directius de forma sobrevinguda i que no poden exercir les seves 
funcions, a partir de diumenge 29 de gener a les 24 hores. 

- Fer els tràmits adients per constituir la Comissió Gestora a partir del dia 
i la hora esmentats. 

- Cancel·lar l’agenda dels membres de la Junta Directiva des del 
moment indicat en endavant. 

- Fer un comunicat públic al web oficial. 
- I, en definitiva, totes les accions necessàries per donar compliment a la 

referenciada resolució del Tribunal. 
 
Amb aquesta informació, llevat millor criteri del TCE, la Junta Electoral 
dona per complimentat el requeriment de data 27/01/2023, revocant els 
seus propis acords anteriors en tot allò en què s’hi puguin oposar. 
 
SEGON.- El candidat a la presidència, Sr. Alejandro Talavera, ha presentat 
dos escrits de data 25 i 29 de gener de 2023, demanant, respectivament: 
 
1. Que es requereixi la presència d’inspectors de la Secretaria General de 

l’Esport i de l’Activitat Física a les Meses Electorals el dia de les 
votacions. 

2. Completar la seva candidatura amb la incorporació de tres membres 
més. 

 
En relació al punt primer, la Junta Electoral ja s’hi va pronunciar 
contràriament per acord de 16 de maig de 2023 (Annex 1 de l’Acta núm. 8), 
amb la qual cosa, tractant-se d’un acord ferm, no procedeix la seva revisió 
en aquest moment processal, quan l’acte de les votacions s’ha de celebrat 
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en les mateixes condicions que el 22 de maig passat, llevat de les 
indicacions del TCE contingudes a la seva resolució núm. 15 de 12/01/2023. 
 
Idèntica conclusió cal assolir respecte la pretesa modificació de la 
candidatura, doncs la proclamació definitiva de les candidatures es va 
produir per acord de la Junta Electoral de 12 de maig de 2023 (Acta núm. 
7), acord ferm i consentit, sense que càpiga modificació alguna en aquest 
moment processal, doncs suposaria una subversió del procediment, en 
tant el tràmit d’avalar una determinada candidatura per part dels electors 
és en base a una determinada composició de la mateixa. Modificar la 
composició de la candidatura, en aquest punt tant avançat del 
procediment, seria tant com falsejar la voluntat dels Clubs que van avalar 
aquella candidatura, inclús podent viciar de nul·litat de ple dret la resta 
del procés electoral. 

 
En conseqüència, s’imposa la no-admissió a tràmit d’aquestes dues 
peticions per part del Sr. Alejandro Talavera. 
 
TERCER.- El candidat a la presidència, Sr. Juan José Isern, ha presentat un 
escrit en data 30-1-2023, demanant que es recordin les condicions en les 
que s’ha de celebrar l’acte de les votacions i la impossibilitat de modificar 
les candidatures avalades en el seu moment. 
 
En aquest sentit, l’acord de la Junta Electoral de 16-1-2023 (Acta núm. 13) 
ja conté les previsions del TCE amb les que s’han de celebrar les votacions 
i en relació a la candidatures, no es pertinent la realització de 
pronunciaments preventius, sense perjudici de l’exposat al punt anterior. 
 
Per tot l’exposat, és pertinent proveir la no-admissió a tràmit de l’escrit. 
 
Contra els acords adoptats pot interposar-se recurs davant del Tribunal 
Català de l’Esport dins del termini dels tres dies hàbils següents al de la 
seva notificació (article 9.2 del Reglament Electoral). 
 
I sense més assumptes que tractar, es dona per finalitzada la reunió, 
signant tots els assistents en senyal de conformitat. 
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Luís Sanguino Romero     Manuel Cuenca Lidón 
President       Vocal 
 
 
 
Jaume Viñas Anglada     Oriol Camacho Martí 
Vocal        Secretari 


