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Carrer de Buenos Aires, 56-58 (torre) 

08036 Barcelona 

Tel. 93 419 22 32 

tribunalesport.cce.presidencia@gencat.cat 

 

Exp. núm. 3919-39/22  

 

 

Sr. President de la Junta Electoral de la Federació Catalana de Futbol 

Sr. President de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol 

Sr. President de la Junta Gestora de la Federació Catalana de Futbol 

 

 

Senyors, 

 

Per ordre del Tribunal Català de l’Esport, us informem del següent: 

 

El Tribunal Català de l’Esport, en sessió plenària celebrada el dia 24 de gener 2023, 

ha pres els següents acords en relació a l’execució de l’expedient 3919-39/22 

(Eleccions a president i Junta directiva de la Federació Catalana de Futbol): 

Atès que en resolució núm. 15 de l’expedient de referència de data del proppassat 

10 de gener, aquest Tribunal va decretar la nul·litat de l’acte de les votacions celebrat 

el dia 22 de maig de 2022, 

Atès que a l’acta 13 de la Junta electoral de les esmentades eleccions publicada a la 

secció corresponent de la pàgina web de la Federació Catalana de Futbol (art. 33.3 

dels estatuts federatius) es disposa d’un termini fins el proper dia 3 de febrer perquè 

la junta directiva sortida del referit acte de les votacions dimiteixi si vol presentar-se 

al nou acte de les votacions, assenyalat per la pròpia Junta electoral, en la mateixa 

acta, pel dia 13 de febrer, 

Atès que és incompatible la permanència al front de la Federació Catalana de Futbol 

d’una Junta directiva amb el fet que dita Junta ha sortit de l’acte de les votacions que 

s’ha declarat nul, 

Atès que no es tracta d’un procés electoral nou, sinó de repetir l’acte de les votacions 

del mateix procés electoral que va culminar en l’acte de les votacions el dia 22 de 

maig de 2022 que es va declarar nul, 

Atès que aquesta mateixa Junta directiva va emetre el 12.01.23 un comunicat arran 

de la resolució del Tribunal Català de l’Esport de 10 de gener de 2023, i altres 

posteriors sobre actuacions que corresponen a la Junta Gestora, 

Atès que l’emissió d’aquests comunicats és incompatible amb el fet que la Junta 

directiva que l’emet, hagi sortit de l’acte de les votacions quina nul·litat ha estat 

declarada pel Tribunal Català de l’Esport, 

Atès que la publicació en mitjans de titularitat de la Federació Catalana de Futbol de 

l’esmentat comunicat i altres és incompatible amb la imparcialitat i neutralitat que ha 
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de mantenir la institució en el procés electoral que ha de culminar en el nou acte de 

les votacions, 

El Tribunal Català de l’Esport DECIDEIX: 

Primer. Requerir a la Junta Electoral de les eleccions a president i Junta directiva de 

la Federació Catalana de Futbol, sota advertiment d’expedient disciplinari en cas de 

demora o desobediència, la immediata constitució, dins les 24 hores següents a la 

notificació de la present resolució, de la Comissió Gestora que governi la institució 

fins que sigui proclamada la Junta directiva que resulti del nou acte de les votacions 

(art. 49 dels estatuts federatius). 

Segon. Requerir a la Junta Electoral de les eleccions a president i Junta directiva de 

la Federació Catalana de Futbol, sota advertiment d’expedient disciplinari en cas de 

demora o desobediència, la retirada immediata de la web federativa i de qualsevol 

altre mitjà o canal de comunicació de titularitat de la Federació Catalana de Futbol, 

tan bon punt sigui notificada la present resolució, dels comunicats als que s’ha fet 

anterior esment. 

Tercer. Que per a general coneixement i efectes adients, el present acord es publiqui 

a la pàgina web FCF/Eleccions de la Federació Catalana de Futbol, al mateix espai 

que ja s’ha fet amb les de la Junta electoral de la mateixa Federació i anteriors del 

Tribunal, de conformitat amb les competències de l’article 64 del Reglament del TCE 

(DOGC 3393) i 33.3 dels estatuts federatius. 

 

Atentament, 

 

 

 

        Vistiplau 

El Secretari       El President 

del Tribunal Català de l’Esport     del Tribunal Català de l’Esport 

 

 

Copia a efectes informatius als 4 candidats proclamats per la Junta Electoral: 

- Sr. Joan Soteras Vigo 

- Sr. Alejandro Talavera Nos 

- Sr. Juan Jose Isern Aranda 

- Sr. Jose Palacios Manzano 

 
La difusió del text d'aquesta resolució a parts no interessades en el procediment en el qual ha estat dictada, només podrà dur-se 

a terme prèvia dissociació de les dades de caràcter personal que els mateixos continguessin i amb ple respecte al dret a la 

intimitat, als drets de les persones que requereixin un especial deure de tutelar o a la garantia de l'anonimat dels afectats o 

perjudicats, quan escaigui.  

Les dades personals incloses en aquesta resolució no podran ser cedits, ni comunicats amb finalitats contraris a les lleis. 

 


