ELECCIONS A MEMBRES REPRESENTANTS DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE LA
FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL DELS ESTAMENTS DE FUTBOLISTES,
ÀRBITRES I ENTRENADORS
ACTA NÚM. 5 DE LA JUNTA ELECTORAL
PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DE CANDIDATURES
A la ciutat de Barcelona, i a la seu social de la Federació Catalana de Futbol, essent
les vint hores del dia 26 de febrer de 2019, es reuneixen els Srs. Ramon Felipó i
Oriol, Ignasi Maeso i Vidal i José Maria Texeira Cidoncha, com a membres titulars de
la Junta Electoral de les eleccions a membres representants de l’Assemblea General
de la Federació Catalana de Futbol dels estaments de futbolistes, àrbitres i
entrenadors, i actuant com a secretari el Sr. Oriol Camacho i Martí.
1. Una vegada finalitzat el termini per presentar reclamacions a la proclamació
provisional de les candidatures com a membres de l’Assemblea General en
representació dels estaments de futbolistes (futbol onze i futbol sala), àrbitres
(futbol onze i futbol sala) i entrenadors (futbol onze i futbol sala), es constata la
presentació de reclamació per part del Sr. Karem El Griri Zefzafi.
El Sr. Karem El Griri Zefzafi, candidat provisional per l’estament d’entrenadors de
futbol 11, presenta escrit en data 22/02/19 a través del qual demana que la
precandidatura del Sr. Emili Gil Ortiz sigui considerada com a no admesa en base
a considerar que no compleix el requisit de participació en una competició, com a
mínim, del calendari oficial de les competicions federades, durant la temporada
en curs o en la immediatament anterior al moment de la convocatòria. Manifesta
en síntesi el Sr. El Griri que consultada la pàgina web de l’FCF es fa esment a la
condició de director esportiu del Sr. Gil, i si bé pot ser cert que disposi de
llicència, posa en dubte que hagi participat com a mínim en una competició
federada, tot sol·licitant que se li mostrin les actes si efectivament s’ha produït
aquesta participació.
Procedint a analitzar la indicada reclamació, l’expedient del present procediment
electoral i la normativa aplicable al mateix, es constata el següent.
a) El Sr. Emili Gil Ortiz forma part del cens electoral de les eleccions a
representants de l’estament d’entrenadors de futbol 11, cens que va ser
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exposat en data 04/02/19 a la pàgina web de l’FCF, i a les seus territorials
d’aquesta, i que, en no rebre’s cap reclamació al respecte dins del termini de
set dies conferit, va aprovar-se com a cens electoral definitiu per aquesta
Junta Electoral en data 11/02/19, tot plegat de conformitat amb el calendari
electoral aprovat per acord de la Junta Directiva de l’FCF de data 23/01/19.
Així dons, no ha estat impugnada la inclusió del Sr. Emili Gil Ortiz en el cens
electoral, amb la qual cosa aquest cens electoral esdevé inatacable, d’acord
amb la jurisprudència aplicable.
b) El Sr. Emili Gil Ortiz forma part del cens electoral en virtut de la llicència que el
vincula a la Federació Catalana de Futbol com a entrenador. Sol·licitada
informació a l’Àrea Esportiva federativa, es comprova que el Sr. Gil ostenta el
càrrec de Director Esportiu de la Federació, circumstància que és pública i
notòria, tal com indica el recurrent.
c) Les funcions de Director Esportiu de l’FCF comprenen, entre d’altres, la de
planificar, coordinar i dirigir els assumptes relatius a la participació de les
seleccions esportives catalanes en els diferents campionats oficials que
s’organitzen a nivell estatal. Cal indicar que aquesta temporada 2018/2019 les
seleccions catalanes han pres part ja en les primeres i segones fases dels
Campionats de Seleccions Nacionals femenins sub-15, femenins sub-17,
masculins sub-16 i masculins sub-18, havent-se de contemplar també totes les
tasques prèvies a aquestes participacions, com són convocatòries i sessions
de preparació. El Sr. Gil, per tant, ha pres part en les competicions
esmentades tot efectuant les tasques assignades en funció del seu càrrec de
Director Esportiu, i ja parcialment enumerades damunt.
d) A nivell tècnic, no és requisit imprescindible per a acreditar la participació en
una competició la presència de l’entrenador en les actes dels encontres. Dins
dels clubs o entitats esportives hi ha persones a càrrec de diferents funcions
tècniques que no és necessari que s’inscriguin en les actes arbitrals. I això no
només succeeix en el cas de la direcció tècnica, sinó que es pot produir
també en el cas de segons entrenadors o d’entrenadors de porters si la funció
d’aquests està més vinculada als entrenaments, per exemple, que al
desenvolupament concret dels partits; i també en el cas dels coordinadors
esportius, figura recollida als Estatuts i Reglament del Comitè Tècnic
d’Entrenadors, amb vinculació al club en forma de llicència, però del qual no
es preveu d’inici la seva presència a l’acta dels encontres, si no és en qualitat
de substitut. En canvi, la seva incidència en les competicions en què participi
el club és innegable, i en conseqüència també la seva participació en la
competició. Es dona també aquesta circumstància en el cas de la figura del
segon entrenador, tota vegada que un equip pot comptar amb diversos
segons entrenadors, però reglamentàriament només se’n pot incloure un a la
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banqueta. I també en el cas que ens ocupa del director esportiu, comptant
aquest amb la llicència federativa corresponent. En tots aquests casos, el fet
que la persona no s’inclogui en acta no signifiqui que no participi en aquella
competició, i que per tant hagi de ser exclosa del cens, ja que la participació
efectiva en la competició sí que es produeix mitjançant l’exercici de les
funcions que els són pròpies.
Pels motius exposats, procedeix la desestimació de la reclamació presentada pel
Sr. Karem El Griri Zefzadi.
El Sr. Karem El Griri Zefzadi podrà recórrer l'acord adoptat per la Junta Electoral
davant el Tribunal Català de l'Esport en el termini de deu dies hàbils comptats des
de la notificació del present acord.
2. S’informa per part del Sr. Secretari que en data 26/02/19 s’ha rebut escrit del
candidat admès provisionalment per l’estament d’àrbitres de futbol sala Sr. Juan
Alberto Duaso Ortiz a través del qual manifesta la seva voluntat de renunciar a la
candidatura presentada. Conseqüentment, la Junta Electoral acorda acceptar la
indicada renúncia i tenir per retirada la candidatura del Sr. Duaso.
En conseqüència, aquesta Junta Electoral acorda la proclamació definitiva de les
candidatures següents:
•

Estament de futbolistes (futbol onze):

Sr. Lucas Agustín Viale Ochoa

•

Estament de futbolistes (futbol sala):

Sr. Gerard Pusó Badia

•

Estament d’àrbitres (futbol onze):

Sr. Carlos Calderiña Pavón

•

Estament d’àrbitres (futbol sala):

Sr. David Sagrera Navarro

•

Estament d’entrenadors (futbol onze):

Sr. Karem El Griri Zefzafi
Sr. Emili Gil Ortiz

•

Estament d’entrenadors (futbol sala):

Sr. Marcos Robles López

Com sigui que s’ha presentat una sola candidatura en els estaments de futbolistes
futbol onze, futbolistes futbol sala, àrbitres futbol onze, àrbitres futbol sala i
entrenadors futbol sala, de conformitat amb l’establert a l’article 5.2 del Reglament
Electoral (article 19.2 del Reglament General), no se celebrarà l’acte de les votacions
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als indicats estaments, quedant proclamades les candidatures indicades com a
membres representants a l’Assemblea General de l’FCF.
Respecte a l’estament d’entrenadors de futbol onze, de conformitat amb el calendari
electoral, se celebrarà l’acte de les votacions per a elegir el membre representant del
citat estament el proper dia 4 de març de 2019, a la seu social de la Federació
Catalana de Futbol a Barcelona (c/ Sicília, núm. 93-97, entresòl).
L’acte de les votacions s’iniciarà a les 12 hores i finalitzarà a les 19 hores, Per a
exercir el dret a vot en l’acte de les votacions, els votants hauran d’acreditar la seva
identitat mitjançant la presentació de DNI, NIE, passaport o carnet de conduir
originals.
Els candidats proclamats podran designar un màxim de dos interventors, qualitat que
hauran d’acreditar davant del president de la Mesa.
S’acorda així mateix la realització de les paperetes i sobres de votació.
I sense més assumptes que tractar, es dona per finalitzada la reunió, signant tots els
assistents en senyal de conformitat.
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