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

 
ACTA NÚM. 19 

 
Acord telemàtic sense sessió de la Junta Electoral de data 3/2/2023 

 
 
Ref.- sol·licitud de dimissió de deu membres de la candidatura del Sr. 
Alejandro Talavera 
 
Vista per la Junta Electoral de la Federació Catalana de Futbol (FCF), 
l’escrit presentat pels senyors Antoni Tanyà Solerdelcoll, Francisca Linares 
Bedmar, Joan Sayós Casasas, Jordi Solé Benach, Jordi Terés Arriá, Manel 
Duran Ventura, Manel Hidalgo Albert, Melcior Claramunt Farran, Rafael 
Jorge Pinedo Fabregat i Lluís Minoves Pujols, i ateses les competències 
que li són pròpies, ha dictat la següent 
 
RESOLUCIÓ 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En data 1 de febrer de 2023, ha tingut entrada pel registre de l’FCF 
d’un escrit signat pels senyors Antoni Tanyà Solerdelcoll, Francisca Linares 
Bedmar, Joan Sayós Casasas, Jordi Solé Benach, Jordi Terés Arriá, Manel 
Duran Ventura, Manel Hidalgo Albert, Melcior Claramunt Farran, Rafael 
Jorge Pinedo Fabregat i Lluís Minoves Pujols; en base al qual dimiteixen 
de la candidatura encapçalada pel Sr. Alejandro Talavera Nos. 
 
Segon.- El mateix dia, s’acorda donar trasllat a la resta de parts 
interessades en el procés electoral, per tal que formulin al·legacions en el 
termini del dia hàbil següent a la notificació, expressant en l’ofici que “es 
dona la circumstància que la candidatura del Sr. Alejandro Talavera Nos 
va ser proclamada definitivament per reunió de la Junta Electoral de data 
12 de maig de 2022 (Acta núm. 7), perquè en aquell moment complia totes 
les condicions per acceptar la mateixa, però de confirmar-se la dimissió 
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de deu (10) membres de la candidatura, inicialment conformada per 29 
integrants, es podria produir una causa sobrevinguda d’inelegibilitat, en 
no disposar un nombre mínim de candidats, que està fixat, com s’ha dit 
abans, en 2/3 parts dels càrrecs elegibles (es quedaria en 19 membres 
quan en precisaria 21)”. 
 
Tercer.- En el termini conferit, el Sr. Juan José Isern Aranda presenta escrit 
d’al·legacions, manifestant que aquestes dimissions suposen la pèrdua 
sobrevinguda de la condició d’elegibilitat de la candidatura del Sr. 
Alejandro Talavera Nos, en tant es requereix un mínim de 2/3 parts dels 
càrrecs elegibles i amb aquesta maniobra quedaria amb menys dels 21 
càrrecs necessaris. En suport de la seva pretensió, fa esment a diverses 
sentències del Tribunal Constitucional sobre processos electorals 
sindicals, principalment. 
 
Quart.- En el termini conferit, el Sr. Alejandro Talavera Nos presenta escrit 
d’al·legacions indicant que la Junta Electoral ja ha declarat en sessió de 
30-1-2023 (Acta núm. 16) que no es poden modificar les candidatures, que 
les renúncies tenen defectes formals (com la data amb un segell, el fet 
que s’hagin presentat en bloc i no de forma individual...), que es dona una 
situació de transfuguisme perquè els membres de la seva candidatura 
que demanen la dimissió ja estarien incorporats a una altra candidatura i 
que amb caràcter subsidiari se li permeti substituir els membres dimitits. 
 
Resolen la petició 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 
 
Primer.- La Junta Electoral és competent per resoldre aquesta qüestió, de 
conformitat amb els articles 8 del Reglament Electoral, 35 dels Estatuts de 
l’FCF i 79 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de 
Catalunya. 
 



 

3 
 

Segon.- Segons doctrina reiterada del Tribunal Català de l’Esport (per 
totes, les resolucions de 17-5-2018 -exp. 3630-82/17- i 8-6-2021 -exp. 3845-
30/21), “la participació, de qui tingui dret, en un procés electoral és una 
expressió del dret d’associació i per tant qualsevol interpretació que es 
pugui fer en contra del correcte exercici dels drets ha de ser restrictiva i 
sempre favorable a la plena eficàcia dels drets que s’exerceixen”. 
 
Per tant, la qüestió que se sotmet a coneixement d’aquesta instància, ha 
de ser resolta necessàriament des d’aquesta perspectiva. 
 
Tercer.- Com a expressió del dret d’associació que és la participació en un 
procés electoral, en aquest punt cal recordar que els articles 2.3, 19 i 23.1 de 
la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, 
estableixen que “Ningú pot ser obligat a constituir una associació, a 
integrar-s'hi o a mantenir-s'hi, ni a declarar la seva pertinença a una 
associació legalment constituïda”; així com que “La integració en una 
associació constituïda és lliure i voluntària, i s'ha d'ajustar al que 
estableixen els Estatuts” i que “Els associats tenen dret a separar-se 
voluntàriament de l'associació en qualsevol temps”. 
 
El Tribunal Constitucional, de primer antuvi, ja ha tingut ocasió de 
pronunciar-se sobre la matèria (STC 16/12/1991), sostenint que “Aunque el 
Art. 22 CE no se refiere expresamente a la dimensión o manifestación 
negativa de la libertad de asociación, la jurisprudencia constitucional no 
ha dudado en proclamar que la no obligatoriedad de asociarse es 
correlativa al derecho mismo de asociación, puesto que en realidad el 
derecho de asociación, configurado como una de las libertades públicas 
capitales de la persona, al asentarse justamente como presupuesto en la 
libertad, viene a garantizar un ámbito de autonomía personal, y por tanto 
también el ejercicio con pleno poder de autodeterminación de las 
facultades que componen esa específica manifestación de la libertad, de 
modo que esa libertad quedaría incompleta si sólo se entendiera en su 
aspecto positivo: En una de sus primeras sentencias este Tribunal afirmó 
que "el derecho de asociación reconocido por nuestra Constitución en su 
art. 22.1 comprende no sólo en su forma positiva el derecho a asociarse, 
sino también en su faceta negativa el derecho de no asociarse". 
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Per tant, els deu membres dimitits no poden ser obligats a concórrer en 
una candidatura en la que no volen estar perquè seria tant com obligar-
los a formar part d’una entitat de base associativa a la que no volen 
pertànyer, el que atempta clarament contra les llibertats personals de 
l’individu.  
 
No es pot comparar el supòsit de l’Acta núm. 16 de 30-1-2023, on el Sr. 
Talavera pretenia incorporar membres a la seva candidatura que no 
havien estat avalats pels sufragistes, el que sens dubte constituïa un frau 
del procediment electoral i en conseqüència no podia ser admès, a la 
present situació en la que una sèrie de membres de llur candidatura 
decideixen lliurement abandonar-la, en el seu àmbit d’autonomia 
personal, que els garanteix la Constitució i les lleis. 
 
Tampoc és rellevant que els membres dimitits facin ostentació de la seva 
acció de transfuguisme, doncs el suport o la simpatia que hagin expressat 
envers una altra candidatura no l’altera jurídicament, en tant els membres 
que la integren segueixen sent els mateixos que es varen proclamar per 
acord de 12/5/2022 (Acta núm. 7) de la Junta Electoral. 
 
Tanmateix, també és irrellevant que la renúncia s’hagi produït en bloc o 
que la data estigui introduïda amb segell, doncs el document va signat, 
acompanya una fotocòpia del DNI i el text no ofereix cap mena de dubte 
en relació a la voluntat dels signants d’abandonar la candidatura del Sr. 
Talavera, llibertat personal inalienable que no pot ser posada en qüestió, 
llevat que el Sr. Talavera, a qui corresponia la càrrega de la prova si 
pretenia (que tampoc ho intenta) destruir la versemblança dels 
documents presentats, hagués aportat elements suficients de convicció 
que generessin dubtes sobre llur autenticitat. 
 
Quart.- Fetes les anteriors prevencions en relació a la faceta negativa del 
dret d’associació i les conseqüències aplicables al cas, una vegada 
confirmada la validesa dels documents de dimissió presentats, cal ara 
analitzar quins són els efectes jurídics d’aquestes renúncies. 
 



 

5 
 

L’article 81.1 del Decret 58/210, estableix que “Les eleccions es duen a 
terme a través del sistema de candidatures tancades”, afegint l’article 37.5 
dels Estatuts de l’FCF i el 10.4 del Reglament Electoral de l’FCF que “Les 
candidatures hauran d’incloure com a mínim un nombre de candidats no 
inferior als 2/3 dels càrrecs elegibles”. 
 
Les deu renúncies presentades comporten que la candidatura del Sr. 
Talavera quedi integrada per dinou (19) càrrecs elegibles, quan les 2/3 dels 
trenta-dos (32) càrrecs que conformen la Junta Directiva (art. 27.1 dels 
Estatuts de l’FCF) són vint-i-un (21) membres, amb el que es produeix una 
causa sobrevinguda d’inelegibilitat, en no disposar del mínim nombre de 
càrrecs elegibles suficients per mantenir la proclamació de la candidatura 
com a vàlida. 
 
Les sentències ressenyades pel Sr. Isern en el seu escrit (SSTC13/1997 i 
18/2001), poden ser acollides mutatis mutandis, però amb matisos, tota 
vegada que responen a processos d’eleccions sindicals afectats per una 
altra regulació que no és la pròpia del procediment electoral federatiu. No 
obstant això, sí es coincideix amb la conseqüència que s’ha d’oferir a la 
situació plantejada, en el sentit que s’ha produït una causa sobrevinguda 
d’inelegibilitat per incompliment del requisit dels articles 37.5 dels 
Estatuts de l’FCF i el 10.4 del Reglament Electoral de l’FCF, que 
necessàriament ha de comportar l’anul·lació de la candidatura i la 
revocació de la seva proclamació, amb el que no podrà concórrer a l’acte 
de les votacions del proper dilluns 13 de febrer. 
 
La pretensió d’esmenar la candidatura amb la incorporació de nous 
integrants que no han estat avalats pels membres assembleistes amb 
dret a vot ja ha estat quelcom resolt mitjançant l’acord de 30-1-2023 de la 
Junta Electoral (Acta núm. 16), resolució del tot executiva d’acord amb 
l’article 80.1 del Decret 58/2010, havent de recordar de nou que per un 
principi de seguretat jurídica i de peremptorietat dels processos 
electorals, no es pot tornar endarrere en el calendari electoral i conferir un 
nou tràmit d’aval de candidatures, atesos els perjudicis que es causaria a 
tercers i a l’interès general. D’aquí que una vegada proclamades les 
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candidatures, no sigui viable esmenar-ne llur composició davant 
qualsevol incident sobrevingut. 
 
Per tot l’exposat, la Junta Electoral de l’FCF, en virtut de les competències 
que li són pròpies, ha pres els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Tenir per presentades i vàlides les renúncies dels membres de la 
candidatura del Sr. Alejandro Talavera Nos següents: Antoni Tanyà 
Solerdelcoll, Francisca Linares Bedmar, Joan Sayós Casasas, Jordi Solé 
Benach, Jordi Terés Arriá, Manel Duran Ventura, Manel Hidalgo Albert, 
Melcior Claramunt Farran, Rafael Jorge Pinedo Fabregat i Lluís Minoves 
Pujols. 
 
Segon.- Anul·lar la candidatura del Sr. Alejandro Talavera Nos i revocar la 
seva proclamació per una causa sobrevinguda d’inelegibilitat, amb el que 
no podrà concórrer a l’acte de les votacions del proper dia 13 de febrer. 
 
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 3 de febrer de 2023. 
 
 
 
 
Oriol Camacho Martí 
Secretari 


