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1.- REGULACIÓ NORMATIVA. ESTATUTS SOCIALS 
 
0.- A Catalunya, amb caràcter general, les associacions estan regulades als articles 311-1 i 321-1 i 
concordants del Codi Civil de Catalunya (CCC). 
 
Les associacions esportives, com és el cas del Club Esportiu Europa, estan sotmeses a una regulació pròpia, 
atès que, per a la seva constitució, s’exigeix la seva inscripció en un registre especial (article 311.1.b) CCC). 
 
El règim legal propi de les entitats esportives de Catalunya es troba regulat al Decret Legislatiu 1/2000, de 
29 de juliol, que aprova el Text únic de la Llei de l’esport, i, a nivell reglamentari, el Decret 58/2010, de 4 
de maig, de les entitats esportives de Catalunya i el Decret 34/2010, de 9 de març, del Registre d'Entitats 
Esportives de la Generalitat de Catalunya. 
 
1.- L’article 11.7 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, segons la 
redacció donada per l’article 1 del Decret 55/2012, de 29 de maig, fa referència al procés de moció de 
censura en un club esportiu i estableix que “els estatuts dels clubs esportius hauran de regular les 
condicions per a la realització del vot de censura”, relacionant el dit decret dels requisits essencials i 
mínims que ha de respectar la regulació estatutària d’un vot de censura: 

 
o S’haurà d’aprovar en Assemblea General o votació. 
o El número de socis necessari per promoure el vot de censura (mínim 15%). 
o Votació directa i presencial favorable de les 2/3 dels votants, amb un mínim del 10% dels 

socis amb dret a vot (article 108.6 Estatuts). 

 
2.- La moció de censura contra la Junta Directiva del Club Esportiu Europa (en endavant, el Club o CEE) es 
regula als articles 104è a 109è dels Estatuts Socials (en endavant, ES), on es desenvolupa tot el règim del 
procés, constituint la regulació interna del Club que s’ha de respectar i complir en una iniciativa com 
aquesta. 
 
3.- Els requisits bàsics d’una moció de censura al CEE, segons els ES,  són: 
 
(i).- El vot de censura ha de ser promogut per un 15% dels socis (article 105è ES). 
 
(ii).- Un cop obtingudes les signatures de recolzament (15%), s’ha de presentar la sol·licitud formal del vot 
de censura (article 106è.2.f) ES): 

 
A).- Identificar els membres de la Junta Directiva subjectes a censura. 

 
B).- Motivació del vot de censura. 
 

(iii).- Votació favorable de 2/3 dels votants, amb un mínim del 10% dels socis que reuneixin les condiciones 
per a ser electors (article 108è.6 i 84è ES). 
 
4.- En relació a la motivació del vot de censura, els ES fan les següents referències: 
 

- Article 107è.3 ES.- La Mesa del vot de censura ha de comprovar que la sol·licitud té l’ADEQUADA1 
motivació. 

 
- Article 107è.6 ES.- No s’admetrà una moció de censura motivada en FETS (...) 

Per tant, segons els ES del Club, aprovats per l’Assemblea General, la MOTIVACIÓ d’un vot de censura no 
és un simple formalisme que es pugui cobrir amb la presentació d’un escrit que reculli de manera genèrica 
queixes, disconformitats i protestes, més o menys elaborades, sobre les decisions preses per una Junta 
Directiva o que es limiti a relacionar, programàticament, una visió diferent i subjectiva de la direcció i 

 
1 La definició d’adequada, segons el diccionari l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), és apropiada, proporcionada, completament 
suficient, a un objecte, un fi, un propòsit. 
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organització del CEE. No és possible una motivació qualsevol, com un mer tràmit, sinó que els ES parlen 
d’una motivació ADEQUADA que haurà de ser revisada per la Mesa del Vot de Censura. 
 
Per tant, interpretant els ES del Club, la Junta Directiva considera que la MOTIVACIÓ ADEQUADA d’un vot 
de censura ha de passar per la presentació d’un document amb contingut substantiu que relacioni i 
argumenti degudament els FETS (accions i/o omissions) GREUS imputables a la Junta Directiva del Club 
i les concretes (i no difoses o especulatives) conseqüències negatives que aquells FETS objecte de 
censura han tingut per al Club. 
 
Encara que no ho diuen els ES, però ho dicta el sentit comú, és obvi que els FETS que motivin la moció de 
censura han de ser CERTS i VERAÇOS, descartant els FETS falsos i que no s’ajusten a la realitat. 
 
5.- En relació als FETS que podem motivar la moció de censura, l’article 107è, apartat 6, dels ES, delimita 
quins fets no podran motivar una moció de censura: 
 

- FETS ANTERIORS a l’elecció del membre o membres de la Junta Directiva censurats. 
 

- CAUSES ALIENES a la gestió del Club. 
 
Els ES diuen que “en cap cas” s’admetrà a tràmit una sol·licitud de vot motivada en aquest tipus de fets; 
ergo, aquests fets no poden sustentar una motivació de vot de censura. 
 
6.- La moció de censura, tal com està regulada en els ES, no és un referèndum revocatori del mandat a 
través de la simple recollida d’un determinat número de suports2. 
 
Si la moció de censura tingués la naturalesa de referèndum revocatori en la forma que sembla ser 
interpreten els proponents de la moció, no faria falta la motivació del vot de censura. Seria suficient 
disposar d’un número concret de signatures de socis per demanar la seva tramitació. Però recordem que 
els ES parlen de “motivació adequada”, de “fets” i de “fets que no podran sustentar una moció de 
censura”. Per tant les signatures no són suficients per tramitar una moció de censura i, en el cas del Club, 
cal que aquesta iniciativa estigui adequadament motivada (basada en fets objectivament certs), raó per 
la qual entenem que la MOTIVACIO del vot de censura és tant important con els suports que hagi pogut 
recollir la iniciativa. 
 
7.- Una moció de censura tampoc és un procés electoral. El vot de censura genera, per se, inestabilitat 
en la marxa i funcionament d’una entitat esportiva, especialment quan es pretén que es tramiti un cop 
iniciada la temporada esportiva, amb la corresponent alteració de la normalitat institucional 
democràticament prevista en els ES. De fet, la moció de censura suposa la finalització traumàtica d’un 
mandat electoral per a un període de  4 anys assolit després d’unes eleccions (article 66è ES).  
 
En recta i lògica conseqüència, la MOCIO DE CENSURA, necessàriament i imperativa, ha d’estar motivada 
i sustentada per uns FETS CERTS (accions i/o omissions) de certa gravetat, imputables a la Junta Directiva 
que es vol censurar. En aquest sentit s’ha de dir que la motivació d’un vot de censura no pot consistir 
només en una visió diferent de la manera de dirigir el Club, o en una auditoria de qualsevol decisió 
ordinària de gestió o de la forma de prendre decisions o de la seva estructura, o en una deformació de la 
realitat a conveniència dels seus promotors, ja que el MODEL DE CLUB i DE DIRECCIÓ es discuteix en un 
procés electoral, on les candidatures tenen la possibilitat de presentar als socis i sòcies les seves 
propostes. Però en el nostre cas, la pretensió dels socis proponents és discutir el model de Club i de 
direcció a mig mandat, amb la inquietant singularitat que es tracta d’uns socis que han estat plenament 
corresponsables de les decisions de la Junta Directiva que ara volen censurar. 
 

 
2 El referèndum revocatori està incorporats a alguns textos constitucionals dels estats (Veneçuela, Equador, Bolívia, Mèxic, alguns 

cantons de Suïssa, alguna província de Canadà i algun estat d’Estats Units). Hi ha dos tipus de referèndums revocatoris, a grans trets: 
aquells sistemes que només precisen un número de sol·licitants que el recolzin i aquells altres sistemes que, a banda de persones 
que el sol·licitin,  exigeixen que la persona a revocar hagi tingut una conducta inadequada (comissió de greus il·lícits o omissions). 
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A més, cal destacar la inoportunitat de la moció, ja que s’ha presentat (tant la primera fallida com ara la 
segona) després d’una temporada amb notables èxits esportius de tots els equips del Club (guanyant 
campionats i ascensos o mantenint categories superiors, tant els equips principals com els de futbol base). 
Es més, es tracta d’una iniciativa oportunista a través de la qual es volia aprofitar el desencís generat pel 
descens de categoria del primer equip masculí (fet que també ha afectat a altres clubs catalans que 
competien en el mateix Grup de la 2ª Divisió RFEF, els socis i sòcies dels quals no han presentat un vot de 
censura per culpar els seus directius del descens esportiu).  
 
CONCLUSIÓ.- Segons els estatuts del Club Esportiu Europa, al imprescindible suport estatutari que ha de 
tenir la iniciativa d’un vot de censura (15% dels socis amb dret a vot) s’hi ha de sumar, indissolublement, 
la MOTIVACIÓ que justifica el vot de censura, és a dir, la relació de FETS OBJECTIVAMENT CERTS  (accions 
i/o omissions) GREUS, l’origen dels quals siguin imputables a decisions preses per la Junta Directiva que 
es pretén censurar, i els concrets i singulars efectes negatius que per al Club han suposat les esmentades 
decisions. 
 
Sense aquesta ADEQUADA MOTIVACIO de la iniciativa del vot de censura que exigeixen els estatuts del 
Club, la Junta Directiva entén que la moció de censura, en estricte interès col·lectiu del Club i dels seus 
socis i sòcies, no hauria de ser tramitada i, en conseqüència, s’hauria de posar fi al procés iniciat en 
aplicació de les normes estatutàries que regulen el vot de censura. 
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2.- ANTECEDENTS 
 
1.- El 13 de juny de 2022, els socis Sr. Ramon Armengol Enguix, Sr. Jordi Collell Codina i Sr. Roger Marco 
Cussó van presentar una segona sol·licitud de moció de censura després que la primera sol·licitud, 
presentada el 3 de maig de 2022, no es pogués tramitar finalment per manca absoluta de motivació.  
 
2.- Els tres socis promotors han estat membres de la Junta Directiva durant el mandat que va iniciar-se 
el 20 de desembre de 2020.  
 
No van ser elegits directius durant el procés electoral ja que no es van voler integrar en cap de les dues 
candidatures que van concórrer a les eleccions democràtiques. Van accedir al càrrec de directius a través 
el sistema previst a l’article 67è dels Estatuts el dia 11 de gener de 2021 i van ser ratificats per l’Assemblea 
General celebrada el 18 de novembre de 20213. 
 
3.- Van presentar la seva dimissió en una reunió de la Junta Directiva celebrada el 14 de febrer de 2022, 
acceptada per la Junta Directiva a la mateixa reunió i reiterada amb posterioritat pels dimitits per escrit. 
 
4.- Els directius, ara promotors de la moció de censura, no van votar en contra ni van fer constar en les 
actes de les reunions de Junta Directiva del Club la seva oposició als acords adoptats. 
 
 
CONCLUSIÓ.- Com a principal antecedent als efectes d’aquestes al·legacions, cal subratllar que els socis 
que promouen el vot de censura han estat partícips de totes les decisions preses per la Junta Directiva 
del Club des de l’11 de gener de 2021 fins al 14 de febrer de 2022 (13 mesos). No consta a les actes 
aprovades de les reunions de la Junta Directiva cap vot en contra a les decisions col·legiades preses per 
aquest col·lectiu de govern del Club durant l’esmentat període. 
  

 
3 L’article 67è ES regula la provisió transitòria de membres de la Junta Directiva en el cas que no s’hagin proveït la totalitat de càrrecs 
a les eleccions. L’article 59è.1 ES estableix un número mínim de directius (3) i un màxim (21). A les darreres eleccions de l’any 2020 
no van quedar proveïts la totalitat dels càrrecs de la Junta Directiva. 
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3.- MOCIÓ DE CENSURA. ABÚS DE DRET. PREVIS ACTES PROPIS 
 
Cal afirmar d’entrada que el vot de censura formalitzat pels tres socis promotors pretén subvertir i 
modificar, sense cap raó objectiva com s’acreditarà, la decisió sobirana dels socis presa en un procés 
electoral celebrat amb totes les garanties i sense cap impugnació el mes de desembre de 2020. Per tant, 
al parer de la Junta Directiva, el VOT DE CENSURA no respecta el PRINCIPI DEMOCRÀTIC derivat del 
resultat d’unes eleccions i només pretén un avançament electoral sense que existeixi cap fet que 
justifiqui una mesura tant traumàtica com és el vot de censura. 
 
Els promotors fan un abús del procediment del vot de censura. La llei no empara l’ABÚS DE DRET, exigint 
que els drets siguin exercitats de bona fe. S’incorre en exercici abusiu de dret quan s’actua, aparentment 
i formal, de conformitat a una norma legal (i, en aquest supòsit, estatutària), que concedeix determinada 
facultat o dret (promoure un vot de censura), però que en el cas concret (la present moció), el seu exercici 
resulta contrari a les finalitats en virtut de les quals es concedeix aquesta facultat o dret (inexistència de 
fets greus les conseqüències dels quals puguin afectar objectivament la viabilitat i marxa del Club o, 
directament, falsedat dels fets que consten a l’escrit de motivació, com podrem acreditar). 
 
La jurisprudència dels Tribunals de Justícia ha establert clarament que els drets s’han d’exercitar sempre 
de BONA FE, amb proscripció de l’abús de dret, segons el que disposa el article 7 del Codi Civil espanyol. 
En aquest marc, els Tribunals de Justícia han configurat la doctrina que prohibeix que qui pretengui 
exercitar un dret ho faci actuant EN CONTRA del propi comportament que havia mantingut abans. És 
exactament el que estan fent els promotors de la moció de censura: 
 

- Uns membres d’una Junta Directiva d’un Club esportiu que han participat en totes les decisions 
adoptades per l’òrgan col·legiat del que formaven part durant 13 mesos, votant a favor dels 
acords sense cap oposició ni vot en contra. 
 

- Uns directius que mai van notificar a la Junta Directiva cap irregularitat com era la seva obligació 
estatutària (article 55è.1.u ES). 
 

- Després d’exercir el càrrec de directiu de manera ininterrompuda durant 13 mesos, decideixen 
presentar voluntàriament la seva dimissió i sortir de la Junta Directiva. 
 

- Transcorreguts una mica més de dos mesos des de la seva dimissió voluntària, ANANT CONTRA 
ELS SEUS PROPIS ACTES PREVIS COM A DIRECTIUS, presenten una primera (i ara una segona) 
moció de censura contra la Junta Directiva de la que formaven part criticant una gestió de la que 
eren partícips solidaris com a membres d’ella fins feia pocs mesos, basant-la en fets succeïts 
mentre ells eren directius que mai van denunciar.  

 
CONCLUSIÓ.- Els promotors de la moció de censura contra la Junta Directiva del Club Esportiu Europa són 
uns socis que, fins pocs mesos abans de promoure el primer vot de censura fallit (2 mesos), eren membres 
de la Junta Directiva que volen censurar, havent participat directament i activa, sense discrepància ni 
oposició i durant 13 mesos, en la presa de decisions de fets que ara pretenen siguin objecte de vot de 
censura. En aquestes circumstàncies, els promotors fan un exercici abusiu del seu dret de soci del Club i 
van contra els seus propis actes previs, raó per la qual la Junta Directiva entén que els socis promotors 
no tenen legitimitat estatutària ni legal ni ètica per promoure un vot de censura contra la resta de 
membres de la Junta Directiva de la que havien format part. 
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4.- IDENTITAT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA SUBJECTES A VOT DE CENSURA 
 
1.- La moció de censura es dirigeix contra tots els membres de la Junta Directiva. 
 
2.- En l’actualitat, la Junta Directiva està integrada per 9 membres: 7 elegits en el procés electoral i 2 
incorporats per la via de l’article 67è ES. El darrer directiu incorporat està pendent de ratificació per part 
de l’Assemblea General. 
 
3.- Aquest darrer directiu (Sr. Albert Boada i Ubach) ho és des del 14 de febrer de 2022, data en que van 
dimitir els socis promotors de la moció de censura. 
 
Per tant, en el seu cas, la motivació de la MOCIÓ DE CENSURA haurà de ser per FETS succeïts a partir de 
la data en què va ser designat directiu (14 de febrer de 2022), atès que la concreta censura contra ell no 
por estar motivada per FETS ANTERIORS a la seva elecció (article 107è.6 ES) que, precisament, sí afectarien 
als promotors de la moció de censura. La pretensió dels promotors fregaria l’absurditat: voldrien censurar 
un directiu per FETS dels que ells són responsables i no el censurat. 
 
4.- Amb independència d’entendre que la moció de censura no gaudeix de l’adequada motivació que 
exigeixen els estatuts en relació a cap membre de la Junta Directiva del Club, ja s’avança que, a més, cap 
dels fets que es relacionen a l’escrit de motivació presentat pels promotors es pot imputar, per 
circumstàncies temporals i d’altre tipus, a l’actuació del directiu Sr. Boada, raó per la qual la moció contra 
ell no és viable estatutàriament per evident manca de fets objecte de censura i, en conseqüència, per 
absència absoluta de motivació en el seu cas. 
 
CONCLUSIÓ.- L’escrit de motivació dels promotors de la moció de censura fa una incorrecta, per 
impossible, identificació d’un dels integrants de la Junta Directiva que ha de ser sotmès a censura, que 
deriva d’un exercici erroni, per indiscriminat i mancat de motivació, de l’instrument de censura, 
contravenint el que disposa l’article 106è.2.f) del Estatuts Socials. 
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5.- MANCA DE MOTIVACIÓ ADEQUADA 
 
A).- ANÀLISI GENERAL DE LES MOTIVACIONS AL·LEGADES PELS PROMOTORS.- 
 
En aquest escrit d’al·legacions acreditarem que la motivació que presenten els promotors és totalment 
inadequada a les finalitats d’un vot de censura. No obstant, a banda de rebatre singularment totes les 
manifestacions dels promotors, hem de deixar constància d’una sèrie de criteris generals sobre el 
contingut de l’escrit motivador: 
 
1.- L’escrit es limita a confrontar el model de Club i de gestió que té la Junta Directiva elegida 
democràticament amb el model de gestió del Club que, legítimament, defensen els promotors. No 
obstant, un vot de censura no és un procediment per comparar i escollir models de Club i de gestió, sinó 
escatir si hi ha fets concrets, derivats de decisions singulars preses per la Junta Directiva, que han de ser 
sotmeses a una moció de censura durant la vigència del seu mandat aconseguit per via democràtica.  
 
2.- L’escrit es limita a dirigir acusacions genèriques, indiscriminades i expansives de fets, sense concreció 
cronològica i sense les singulars imputacions d’aquests fets genèrics als concrets directius que es pretén 
censurar. És una acusació en globus i en cascada, un “totum revolutum”, una perdigonada i una esmena 
a tot, a tothom i a la totalitat, presentant una visió deformada i apocalíptica del Club aliena a la seva 
realitat. Es tracta de recursos dialèctics propis d’iniciatives que no responen a cap substrat cert i 
determinat de la situació del Club sinó a una pretensió subjectiva que, en aquest cas i a parer de la Junta 
Directiva, ha estat impulsada sense respecte a les normes estatutàries i en evident abús de dret. 
 
3.- L’escrit es limita a formular un conjunt de manifestacions subjectives i programàtiques sobre el 
model de Club dels proposants del vot de censura. L’actual model de Club i la manera de dirigir-lo va ser 
elegit pels socis i sòcies en unes eleccions democràtiques celebrades el mes de desembre de 2020, a les 
que els promotors de la moció de censura no s’hi van presentar i, per tant, el model de Club que ara 
defensen no té l’aval democràtic de la massa social. 
 
4.- L’escrit conté algunes falsedats i omissions interessades que són fàcilment contrastables i que els 
propis promotors de la moció tenien al seu abast quan van ser membres de la Junta Directiva. Per tant, 
són plenament conscients de la tergiversació interessada dels fets per intentar justificar la seva iniciativa. 
Per molt que ho pretenguin no podran escapar d’una realitat que els segueix com una ombra: eren 
directius del Club durant el període que volen censurar; actuaven com a directius; votaven els acords 
que prenia la Junta Directiva o ratificaven els acords i decisions preses pel President i els directius de 
les diverses àrees en què s’estructura el Club, sense cap oposició ni protesta. Totes les imputacions de 
fets que puguin formular són, en realitat, auto imputacions. Els promotors són tant responsables dels 
fets sotmesos a censura com els membres de la Junta Directiva que es pretenen censurar. És un 
retorciment inaudit i injustificable de l’eina del vot de censura que porta al Club a un escenari ridícul, per 
absurd, on els interessos del Club queden subordinats a les ambicions personals d’uns socis que fa quatre 
dies eren directius i, per exemple, volien imposar, com s’explicarà, sistemes de votació a la Junta Directiva 
contraris als estatuts, a la voluntat dels socis i, en definitiva, als principis bàsics democràtics de qualsevol 
associació. Com que la majoria de la Junta Directiva no estava d’acord amb els seus plantejaments, en un 
gest que demostra la seva veritable percepció i respecte per la voluntat dels òrgans col·legiats sorgits d’un 
procés electoral democràtic, dimiteixen del càrrec i, només dos mesos després de la seva sortida, 
aprofitant de manera oportunista el descens de categoria del Primer Equip masculí, plantegen una moció 
de censura fent servir, de manera interessada i tergiversada, dades i informació que havien obtingut com 
a membres de la Junta Directiva, el que també deixa palès el seu respecte a les normes estatutàries.  
 
Per tant, la Junta Directiva entén i conclou que els promotors de la moció de censura no poden motivar-
la sobre FETS que deriven de decisions preses durant el període en què van ser directius del Club (DES 
DE L’11 DE GENER DE 2021 FINS AL 14 DE FEBRER DE 2022), atès que totes aquestes decisions van ser 
avalades per ells mentre eren directius i resulta un clar abús de dret que els promotors, anant contra 
els seus propis actes previs com a directius, ara justifiquin la moció de censura sobre fets en relació als 
quals ells van tenir plena participació.  
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5.- A banda del que s’acaba d’exposar, els promotors de la moció han pogut vulnerar el règim de deures i 
obligacions que afecta els ex directius del Club, atès que, tal com van fer en els períodes previ i posterior 
a la presentació de la primera i de la segona sol·licitud de moció de censura, han fet manifestacions i 
declaracions que han pogut infringir l’article 55è.1.d) ES i l’article 71è.7.a) ES (guardar confidencialitat de 
la informació rebuda i coneguda i de les deliberacions de la Junta Directiva, deures que subsisteixen 
després del cessament), qüestió que haurà de ser analitzada a nivell intern del Club. 
 
CONCLUSIÓ.- L’escrit de motivació presentat pels promotors de la moció de censura no inclou una 
ADEQUADA motivació i una relació de FETS que justifiquin una iniciativa tant extraordinària com un vot 
de censura. De fet, el seu plantejament i contingut no pretén, en realitat, motivar la moció de censura, 
sinó que, d’una banda, és un escrit programàtic que descriu el seu MODEL DE CLUB i MODEL DE GESTIÓ, 
aprofitant les discrepàncies a posteriori sobre algunes decisions preses per la Junta Directiva (de la que 
van formar part durant més de 13 mesos) i, d’altra banda, un escrit que es limita a deixar constància d’una 
protesta genèrica i indiscriminada.  
 
A banda de l’absència de motivació adequada, la moció de censura no pot justificar-se en FETS que 
deriven de decisions preses durant el període en què van ser directius del Club (DES DE L’11 DE GENER 
DE 2021 FINS AL 14 DE FEBRER DE 2022), atès que totes aquestes decisions van ser avalades per ells 
mentre eren directius i resulta un clar abús de dret que els socis promotors, anant contra els seus propis 
actes previs, pretenguin motivar la moció de censura sobre fets l’origen dels  quals són acords i decisions 
en les que van tenir participació personal i directa. 
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B).- ANÀLISI INDIVIDUALITZADA DE LES MOTIVACIONS AL·LEGADES PELS PROMOTORS.- 
 
Procedirem a rebatre, una a una, totes les manifestacions i afirmacions que pretenen ser l’ADEQUADA 
MOTIVACIÓ d’un vot de censura i que, com es podrà comprovar, ni constitueixen una veritable motivació 
ni, per descomptat, una motivació adequada, sense perjudici que alguna d’elles són directament falses. 
 
1).- RAONS GENÈRIQUES DELS PROMOTORS DE LA MOCIÓ DE CENSURA.- 
 
(i).- “El Club Esportiu Europa es troba completament aturat amb un model de gestió presidencialista, 
arcaic, caòtic i sense cap voluntat de canvi que ens pugui fer créixer en un futur. Dues persones controlen 
tota la informació i són responsables de gran part de les decisions. No hi ha cap tipus de planificació a mig 
i llarg termini ni en l’àrea esportiva, ni en l’econòmica ni en la social. Els canvis i projectes nous que hi ha 
hagut al llarga de la darrera legislatura (sic) han estat impulsats en la seva majoria per persones que ja no 
formen part del Club. Volem un Club més democràtic, transparent i esportivament competitiu i hem de 
revertir aquestes dinàmiques i aquestes maneres de fer” 
 
El paràgraf és una declaració genèrica de principis dels promotors i sense cap contingut concret ni relació 
de fets, conscients com són els seus promotors que es tracta d’una exposició i descripció forçada i 
retorçada del Club que no es correspon a la seva realitat i que, en el seu cas, és especialment greu ja que 
han format part de la Junta Directiva fins fa pocs mesos, havent votat a favor de totes les decisions preses 
fins al moment de la seva dimissió. Com sigui que algunes de les manifestacions dels promotors es van 
repetint durant l’escrit de motivació presentat, anirem distribuint les nostres al·legacions (basades en fets, 
dades i referències estatutàries) intentant respectar l’ordre expositiu de l’escrit dels promotors. 
 
Cal apuntar que dos terços dels membres de l’actual Junta Directiva (6 de 9) compleixen el seu segon 
mandat com a directius i, des de l’inici, han ocupat llocs de rellevància a la Junta Directiva (presidència, 
vicepresidències, secretaria i tresoreria). L’actual Junta Directiva està legitimada per unes eleccions 
democràtiques celebrades sense cap incidència el mes de desembre de 2020, a les que els promotors no 
van concórrer en no estar integrats en cap de les dues candidatures que es van presentar. Per tant, els 
actuals directius són persones experimentades que estan conduint el Club des de fa més de 5 anys amb 
uns resultats que es poden contrastar objectivament a tots els nivells, com aquí farem per posar en 
evidència la manca de consistència de la motivació de la moció. 
 
(ii).- “Una moció de censura és necesaria (sic) en aquest moment i no pot esperar ja que el Club es troba 
en un procés de creixement tant social como esportiu que no es pot deixar perdre més del que ja ha 
passat, per exemple, amb el primer equip masculí. Les decisions preses aquestes darreres setmanes, la 
manca de claredat i d’estratègia en l’escola, la base, els primers equips, però també en la renovació dels 
socis i sòcies, per exemple, fan imprescindible una moció ara per no fer retrocedir al club molts anys per 
tal d’esperar a unes eleccions”  
 
En primer lloc, tornar a constatar la manca de concreció i de relació de fets que consten en aquest 
paràgraf. Es parla de “decisions”, en plural, sense esmentar-ne cap; es fa referència a “manca de claredat”, 
sense cap singularització; es denuncia “manca d’estratègia” de manera genèrica en tots els àmbits 
esportius del Club però sense cap concreció que permeti saber quins són els fets motiu de censura. 
S’afirma que la moció es necessària per “no fer retrocedir el Club molts (sic) anys”, però no hi ha cap dada 
que avali una denúncia tant grandiloqüent i catastrofista com mancada de contingut. 
En segon lloc, encara s’entén menys una moció de censura que es presenta, segons els propis promotors, 
quan “el Club es troba en  un procés de creixement tant social com esportiu”. És certament una iniciativa 
extravagant i, sobretot, mancada de MOTIVACIÓ, ja que, com s’ha dit, la motivació presentada està 
desconnectada de la realitat perquè només respon a les ambicions personals dels seus promotors. ¿Com 
pot entendre’s una moció de censura contra una Junta Directiva en un procés de creixement del Club, 
tant social com esportiu?. No sembla massa seriós, especialment quan al final del paràgraf expliciten la 
seva voluntat de provocar unes noves eleccions, abans de finalitzar el mandat democràtic, se suposa que 
amb la intenció de presentar-se i amb l’expectativa d’accedir a la presidència del Club. 
 
La referència al Primer Equip masculí en aquest paràgraf és l’única menció concreta, encara que tampoc 
s’explica. És obvi que la moció, a banda de no estar motivada, és OPORTUNISTA, pretenent censurar a la 
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Junta Directiva pels descens de categoria del Primer Equip masculí del Club. A banda de ser una injusta 
censura per als jugadors i tècnics de l’equip de la temporada passada (que van lluitar per mantenir la 
categoria fins al darrer partit), els promotors volen fer dependre el mandat democràtic del resultat 
esportiu d’un sol dels equips principals del Club, menystenint els resultats exitosos dels altres principals 
equips (campions de les seves respectives categories -femení i filial masculí- i mantenint la màxima 
categoria l’Equip juvenil A masculí). 
 
Pel que fa al procés de renovació dels socis, s’està fent de manera correcta i seguint el ritme d’altres 
temporades. A data 31 d’agost de 2022, han renovat el seu carnet el 54,37% dels socis (472 de 868) i s’han 
donat d’alta 34 nous socis i sòcies.  
 
(iii).- “A més a més, els fets ocorreguts darrerament, entre les (sic) que destaquen amenaces a periodistes 
que explicaven fets incòmodes per la Junta Directiva, com denuncia el Mapa de la Censura del Grup de 
Periodistes Ramon Barnils, combinats amb els comunicats publicats pel club, ens fan veure més necessària 
que mai la Moció per defensar una entitat que té una Junta cada dia més allunyada del dia a dia del Club 
i la seva massa social” 
 
A).- La Junta Directiva ha negat i nega les suposades amenaces a periodistes que fan els promotors. No 
consta cap denúncia o demanda judicial per unes suposades i negades amenaces que són falses i que 
només s’utilitzen per poder justificar la iniciativa.  
 
L’única amenaça certa són els “fets incòmodes” que el promotors de la moció van fer circular per poder 
articular la seva iniciativa, sabent que eren falsos. Un d’ells (Sr. Armengol) va afirmar en un mitjà de 
comunicació que determinades actes de reunions d’un òrgan col·legiat d’una entitat vinculada al Club 
(Fundació Privada Esportiva Europa) havien estat falsificades, la qual cosa constituïa una imputació 
delictiva directa contra els membres de la Junta Directiva que són membres del Patronat d’aquella 
Fundació. L’acusació era falsa, per absurda, atès que no hi ha cap acta impugnada i que les suposadament 
falsejades estan signades pels propis promotors.  

 
Cal dir que aquesta greu acusació de falsedat documental ha desaparegut del debat de la moció de 
censura per part dels seus promotors i, de fet, no consta en el seu escrit de motivació ni tampoc hi ha cap 
actuació posterior dels promotors denunciant la inexistent falsedat documental que van fer servir per 
anar contra la Junta Directiva. Per tal de mantenir la polèmica, han transformat una absurda acusació de 
falsedat documental en una altra més absurda acusació d’amenaces.   
 
B).- Els comunicats publicats pel Club són un exercici de transparència que pretenen oferir informació als 
socis i sòcies, que tenen tot el dret a conèixer els mètodes dels socis i ex directius que han promogut la 
moció de censura exposats en reunions oficials mantingudes a la seu del Club. 
 
S’adjunta una impressió dels comunicats del Club en exercici transparència a què fa referència l’escrit dels 
promotors com a DOCUMENTS NÚMEROS 1 i 2. 

 

(iv).- “En aquest sentit, plantegem una moció de censura que centra la seva justificació i aspectes de 
millora en sis grans eixos: laboral, esportiu, social, econòmic, polític i de model de club. Exposem 
seguidament alguns dels motius pels que és imprescindible fer la Moció de Censura” 
 
El paràgraf confirma que ens trobem davant la presentació d’un programa de model de Club i de gestió, 

però no d’una explicació motivada per la qual s’ha de tramitar un vot de censura en mig d’un mandat 

electoral sorgit d’unes eleccions democràtiques. De fet, els promotors parlen “d’aspectes de millora” però 

no de fets concrets justificatius de la mesura. “Aspectes de millora” és un concepte genèric i indeterminat, 

però sobretot és propi d’una visió subjectiva que no objectiva de la realitat del Club. També és una 

terminologia pròpia d’un procés electoral però no d’una moció de censura que, estatutàriament, s’ha de 

basar en fets, no en opinions. 

La Junta Directiva entén i interpreta que l’escrit de motivació presentat és un projecte de programa 

electoral amb el que el promotors és possible que tinguin la voluntat de voler concórrer a les eleccions 
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previstes, estatutàriament, pel desembre de 2024, i que volen avançar per interessos personals que, al 

nostre entendre, s’intenten canalitzar per vies que no respecten la normativa estatutària i el principi 

democràtic que les inspira. 
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2).- RAONS EXPOSADES PELS PROMOTORS DE LA MOCIÓ DE CENSURA APLICADES A SIS ÀMBITS DEL 
CLUB.-  
 
Analitzarem individualment els suposats motius de cadascun dels sis àmbits en què els promotors de la 
moció de censura pretenen basar la seva iniciativa. 
 

1.- MODEL DE CLUB.- 

“Poca democràcia interna. Manca de transparència. Presidencialisme” 
 
Aquest punt de la motivació mereix la següent qualificació per a la Junta Directiva: 
 
NO ES TRACTA DE FETS SUSCEPTIBLES D’UNA MOCIÓ DE CENSURA 
 
SITUACIÓ NO CENSURABLE PER CORRESPONDRE A UN PERÍODE EN QUÈ ELS PROMOTORS HAN ESTAT 
DIRECTIUS DEL CLUB I L’HAN AVALAT AMB LA SEVA PRESENCIA I VOT DURANT 13 MESOS, 
IMMEDIATAMENT PREVIS A LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ DE CENSURA 
 
MANCA TOTAL DE CONCRECIÓ I DETALL 
 
EXPOSICIÓ DE FETS DESVIADA DE LA REALITAT 
 
(i).- “Gestió presidencialista on el dia a dia l’assumeixen dues persones. Algunes de les decisions importants 
s’han pres d’esquenes a la Junta Directiva i informant-la a posteriori” 
 
Un cop més cap concreció d’algun fet que avali la queixa, limitant-se els promotors de la moció a una 
denúncia generalista pròpia de qui vol aparentar que desconeix l’estructura del Club i el contingut dels 
ES, a pesar d’haver estat durant més d’un any directius del Club. 
 
La figura del President d’una associació esportiva s’esmenta de manera expressa a la Llei de l’esport4. Les 
funcions del President estan recollides a l’article 60è ES i la gestió del President s’ha ajustat en tot moment 
a les prescripcions estatutàries, havent de recordar que, actualment, es tracta d’un President reelegit en 
un procés electoral.  
 
A vegades, la gestió del Club precisa, en el dia a dia, de decisions que s’han de prendre de manera àgil i 
ràpida, sense esperar a una reunió de Junta Directiva. Totes les decisions es prenen en benefici dels 
interessos del Club i, com tota decisió, n’hi ha de més encertades que d’altres. En tot cas, els promotors 
no n’identifiquen cap.  
 
Els promotors diuen que les decisions les prenen dues persones, sense atrevir-se a identificar-les la qual 
cosa és injustificable en una relació de fets que pretén motivar un vot de censura contra membres de la 
Junta Directiva. Es tracta d’una afirmació surrealista i demagògica. La Junta Directiva del Club no és una 
directiva professional (estructura prohibida pels estatuts) i els seus membres dediquen el seu temps de 
manera altruista al Club, quan les seves obligacions laborals i personals els ho permeten. Per tant, no tots 
poden dedicar-li el mateix temps a la funció de directiu, el que fa que alguns, per les seves circumstàncies, 
siguin més actius que altres. En tot cas, la Junta Directiva sempre ha estat d’acord en què el President (Sr. 
Víctor Martínez Izquierdo), com a màxim responsable del Club elegit pels socis, i el gerent, principal 
executiu, que viu el dia a dia del Club, siguin les persones que prenguin aquest tipus de decisions, de les 
que ambdós informen personalment a la següent reunió de la Junta Directiva (article 82è ES). Qualsevol 
persona sap distingir entre decisions de la gestió ordinària i decisions de caràcter extraordinari. El Club 
Esportiu Europa no és cap excepció. De fet, els propis Estatuts contemplen la figura de la Comissió 
Delegada (article 72è ES) com una eina per prendre decisions que no poden esperar a la propera reunió 

 
4 Article 7 de la Llei de l’esport: 
 
3. Els presidents dels clubs o les associacions esportius han d'exercir la representació legal d'aquests clubs o associacions i n'han 
de presidir els òrgans (...)”. 
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de la Junta Directiva. En resum, no s’han pres decisions que no s’hagin debatut, abans o després, a les 
reunions de Junta Directiva i els promotors, mentre van ser directius, mai van discutir aquest sistema 
d’operar a nivell intern. Mai. De fet, ells feien el mateix. Un cop més, van contra els seus propis actes 
previs. 
 
D’altra banda, en relació a la manca d’informació sobre les decisions preses per la Junta Directiva, no 
consta cap antecedent que els promotors de la moció, quan eren directius, reivindiquessin el dret que els 
reconeix l’article 54è, apartat a), ES, ni activessin la clàusula de sol·licitud d’informació prèvia a la reunió 
de la Junta Directiva que regula l’article 71è, punt 3 ES. Es queixen de manca d’informació i resulta que 
mai la van demanar quan en tenien el dret com a directius. Tampoc s’identifiquen quines “decisions 
importants” s’han pres a “esquenes de la Junta Directiva” (sic). 
 
Cal dir que la Junta Directiva està organitzada en comissions per a cadascuna de les àrees. Els promotors 
formaven part de l’Àrea Social (Sr. Armengol i Sr. Marco) i de l’Àrea de Comunicació (Sr. Collell) i no eren 
directes partícips de les decisions preses per altres àrees (Econòmica, Esportiva, Màrqueting o Patrimoni) 
fins que els seus membres ho comunicaven a la Junta Directiva, sigui per la persona que en feia de 
portaveu o pel mateix President que dirigia la reunió. Al seu torn, la resta de membres de la Junta Directiva 
s’assabentaven de les decisions de l’Àrea Social i de l’Àrea de Comunicació pel mateix sistema. No consta 
cap protesta dels promotors a aquest model de funcionament quan eren directius, que només qüestionen 
quan dimiteixen, anant un altre cop contra els seus propis actes previs. Mes enllà que hi ha decisions que 
afecten la gestió diària del Club i que és impossible traslladar-les al minut, tots els membres de la Junta 
Directiva són partícips de les decisions preses en les comissions de les àrees de les que formem part i 
disposen de la informació (en la reunió següent de la Junta Directiva) del que haguessin pogut acordar i/o 
decidir les altres àrees. A tall d’exemple, decisions rellevants preses la temporada passada com el 
cessament de l’entrenador del Primer Equip masculí, el canvi de marca de la roba esportiva del Club o la 
negativa a participar en la Festa Major fent-nos càrrec d’un espai, van ser votades i acordades en sessió 
de Junta Directiva i amb la participació dels promotors de la moció.  
 
(ii).- “Opacitat i ocultació d’informació transcendental. Es va amagar a la junta directiva que les jugadores 
del primer equip femení havien firmat una carta on demanaven que plegués el Fran Güells” 
 
Una vegada més no es concreta quina concreta “informació transcendental” va ser ocultada als promotors 
de la moció de censura quan eren directius. No obstant, en aquest cas, si fan una singularització en relació 
a un episodi del Primer Equip femení. 
 
Els promotors tornen a retorçar el relat dels fets a la seva conveniència i interès, faltant a la veritat en la 
seva exposició que aquí passem a puntualitzar: 
 
A finals de la temporada 2020-2021, les dues primeres capitanes del Primer Equip femení es van reunir 
amb el President i la directiva responsable del femení (Sra. Nuria Pi Martínez), manifestant que no volien 
la continuïtat de l’entrenador, Sr. Fran Güells Sánchez. Portaven un document escrit on hi havia només la 
relació de noms al peu del document en què es feia constar que no volien que l’entrenador seguís en el 
seu càrrec la següent temporada però no estava signat. El President i la directiva van poder llegir el 
document però les jugadores no el van lliurar ni van deixar fer una fotocòpia. El contingut del document 
no es va poder compartir a la següent sessió de Junta Directiva perquè no es disposava d’ell, però el 
President i la directiva van explicar els fets, el contingut i la situació creada. Del contingut del document 
els ara promotors de la censura ja en tenien coneixement previ, segons van reconèixer a la mateixa reunió. 
El document no signat per les jugadores era un intent de pressionar a la Junta Directiva en la presa de 
decisions esportives perquè algunes jugadores amenaçaven amb marxar si es ratificava l’entrenador. 
Finalment, algunes d’elles van marxar igualment, sigui perquè ja tenien emparaulat algun altre equip, sigui 
per conciliació laboral o d’estudis, sigui per decisió tècnica.  
 
Per tant, és fals que en aquest episodi s’amagués cap informació als directius, avui promotors de la moció 
de censura, de la que tenien perfecte coneixement. Pretenen aparèixer com a ignorants d’un fet del que 
coneixien més detalls per via extraoficial. 
 
(iii).- “Vulneració dels estatuts del club a l’imposar condicions per esdevenir directiu de ple dret” 
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El President és qui té la funció estatutària de proposar la provisió transitòria de les vacants de la Junta 
Directiva (article 60è, apartat g) ES). Els promotors van accedir al càrrec de directiu a través de la via de 
l’article 67è ES i, amb posterioritat, van ser ratificats per l’Assemblea General del Club. No consta cap 
denúncia dels promotors en relació a aquesta qüestió des del moment que van ser designats directius, ni 
tampoc concreten quines condicions al marge dels ES són les que se’ls va imposar per ser directius, atès 
que van acceptar el càrrec sense cap condicionant i el van exercir durant 13 mesos. També van acceptar 
el càrrec de patrons de la Fundació vinculada al Club, sense objeccions, constant las seva acceptació del 
nomenament en el registre administratiu de fundacions. És un altre exemple de la seva actuació en contra 
dels seus propis actes immediatament anteriors a la presentació de la moció de censura, en un clar exercici 
abusiu de drets.  
  
En relació al compliment dels ES i, en concret, respecte a la forma de prendre decisions, els promotors de 
la moció, quan eren directius, van voler imposar un sistema de votació (al marge dels ES) que restava valor 
als vots dels directius de ple dret, demanant que persones que col·laboraven amb la Junta Directiva (però 
que no eren directrius, algun d’ells per manca dels requisits per ser directiu -antiguitat mínima de 2 anys 
com a soci, segons article 85è, b) ES-) també votessin les decisions i acords de la Junta Directiva. Per evitar 
que el número de vots emesos fos superior al número de directius de ple dret, els promotors van demanar 
que es prorrategessin els percentatges de vot dels directius de ple dret entre les persones que no eren 
directius, de tal manera que els vots dels que no eren directius tinguessin el mateix valor que el vot dels 
directius de ple dret, la qual cosa xoca frontalment contra els mínims principis democràtics que han de 
regular una organització com el Club. Quan la majoria de la Junta Directiva va rebutjar aquest sistema 
perquè no respectava els ES i no era operatiu, els avui promotors de la moció de censura van optar per 
dimitir del seu càrrec de directius i actuar de la manera que ho han fet posteriorment. 
 
En relació a la qualitat democràtica que tan prediquen i reivindiquen els promotors de la moció, cal dir 
que dos d’ells (els socis Sr. Armengol Enguix i Sr. Collell Codina) van refusar l’any 2020 l’oferiment per 
integrar-se a la candidatura que va guanyar les eleccions encapçalada per l’actual President. Un cop 
celebrades les eleccions i proclamats els resultats, van demanar al President poder disposar d’un mínim 
de tres càrrecs a la nova Junta Directiva, ells dos i un tercer a determinar (que finalment va ser el soci Sr. 
Roger Marco). A misses dites, fa la impressió que els avui promotors de la moció volien arribar a la Junta 
Directiva sense haver de passar per un procés democràtic electoral i apostant, a posteriori, pel cavall 
guanyador. 
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2.- ESPORTIU.- 
 
(i).- “Improvisació i manca de planificació” 
 
L’estructura dels principals equips del Club avalen l’existència d’una programació i planificació que ha 

reeixit en resultats esportius tangibles i objectius els darrers anys: 

PRIMER EQUIP MASCULÍ.- A l’inici del primer mandat (gener 2017), el Primer Equip masculí de l’entitat 
competia a Tercera Divisió i, des de feia anys, finalitzava cada temporada a la zona mitja baixa de la 
classificació. 
 
Els resultats d’aquest equip, a partir de la primera temporada completa des de l’entrada d’aquesta Junta 
Directiva, són els següents: 
 

- Temporada 2018-2019: 6a posició a la classificació final. 
- Temporada 2019-2020: 3a posició a la classificació final. 
- Temporada 2020-2021: 1a posició a la classificació final i ascens directe a la 2a Divisió RFEF. 
- Temporada 2021-2022: 16a posició a la classificació final i descens de categoria. 
- Temporada 2022-2023: competirà a 3ª Divisió. 

 
PRIMER EQUIP FEMENÍ.- Abans de parlar de resultats esportius, cal subratllar la promoció del futbol 
femení per part de la Junta Directiva des del primer mandant iniciat l’any 2017. El futbol femení del Club 
ha crescut exponencialment i de manera sostinguda, justament quan el gruix dels directius actuals arriben 
a la Junta Directiva del Club, en una clara demostració d’aposta decidida que cerca un desenvolupament 
sostenible del futbol femení del Club. 
 
Actualment, el Club té 9 equips femenins, 5 dels quals s’han creat des del primer mandat d’aquesta Junta 
Directiva iniciat l’any 2017: 
 

- Temporada 2017-2018: creació de l’equip Juvenil B. 
- Temporada 2020-2021: creació de l’equip Infantil B. 
- Temporada 2022-2023: creació dels equips filial amateur, Juvenil C i Infantil C. 

  
Els promotors de la moció han fet bandera del futbol femení, volent aparèixer com els seus impulsors i 
defensors, quan resulta que tots els nous 5 equips femenins de futbol s’han creat abans de la seva 
incorporació a la Junta Directiva (2) o després de la seva dimissió (3). 
 
El Primer Equip femení va assolir el campionat i ascens directe la temporada 2021-2022 i aquesta 
temporada 2022-2023 competirà a la 2ª RFEF (Nord), on jugarà amb els filials de clubs com el Real Madrid, 
Atlético de Madrid, Athletic Club Bilbao, RCE Espanyol, CA Osasuna, Racing de Santander, Getafe i Real 
Zaragoza, entre d’altres. 
 
EQUIP FILIAL MASCULÍ.- La temporada 2021-2022, l’Equip Filial masculí va assolir el campionat de la 
Segona Divisió Catalana i l’ascens automàtic a la Primera Divisió Catalana, on competirà la temporada 
2022-2023, una categoria per sota del Primer equip masculí, la qual cosa facilitarà la utilització dels 
jugadors de l’Equip filial al Primer equip masculí per raons tècniques, disciplinàries o per lesions. 
 
EQUIP JUVENIL A MASCULÍ.- La temporada 2017-2018, l’Equip Juvenil A va assolir l’ascens a Divisió 
d’Honor, màxima categoria estatal, en la que continua competint ininterrompudament i en la que 
competirà la temporada 2022-2023. 
 
 
 
(ii).- “Primer equip masculí: 
 

o Inexistència de gestió (ni reactiva ni proactiva) 
o Manca de planificació esportiva. 
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▪ Absència de posició ni responsabilitat de planificació. 
▪ Desconeixement de les necessitats i desconnexió de la realitat de la plantilla i l’equip. 
▪ Cas Jordi Cano: El baix nivell de seguiment sobre el primer equip no va permetre detectar 

el deteriorament de les relacions vestidor-entrenador. No es va gestionar cap resolució 
malgrat les propostes de mediació rebudes. La solució unilateral va ser acomiadar al 
jugador perdent temps valuós per reforçar l’equip, i sense valorar la repercussió que 
podria tenir per la resta de la plantilla” 

 
Un cop més ens trobem davant la censura genèrica, indefinida i indiscriminada, que no respon a la realitat 
del Club. Aquest punt de la motivació mereix la següent qualificació per a la Junta Directiva: 
 
SITUACIÓ NO CENSURABLE PER CORRESPONDRE A UN PERÍODE EN QUÈ ELS PROMOTORS HAN ESTAT 
DIRECTIUS DEL CLUB I L’HAN AVALAT AMB LA SEVA PRESENCIA I VOT DURANT 13 MESOS, 
IMMEDIATAMENT PREVIS A LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ DE CENSURA 
 
FETS FALSOS. MANCA TOTAL DE CONCRECIÓ I DETALL 
 
EXPOSICIÓ DE FETS DESVIADA DE LA REALITAT 
 
Analitzarem punt per punt la inconcreta relació de manifestacions dels promotors: 
 

(a).- La gestió esportiva del Primer Equip masculí per a la temporada 2021-2022 va recaure en 
l’entrenador Sr. David Vilajoana Eduardo, incloent la planificació, composició de la plantilla, altes, baixes, 
negociacions i seguiment del mercat de jugadors. Aquesta decisió es va prendre quan els promotors de 
la moció de censura eren directius del Club.  
 
En el moment del cessament de l'entrenador Sr. Vilajoana, es va plantejar que, de cara a la temporada 
2002-2023, s’hauria d’analitzar la viabilitat i conveniència d’incorporar la figura del Director Esportiu per 
tal que s’encarregués de la planificació dels principals equips masculins del Club.  
 
A les reunions de la Junta Directiva s’informava i s’informa del seguiment i situació del Primer Equip 
masculí que fan el President i els directius responsables. 
 

(b).- Respecte a la suposada manca de planificació esportiva, recordar els resultats dels principals 
equips del Club que s’acaben de transcriure, els quals no s’haurien assolit sense la corresponent 
planificació.  
 
Per millorar la planificació dels principals equips masculins, tal com es va plantejar a les reunions de la 
Junta Directiva amb la presència dels promotors, es va iniciar un procés de selecció d’un Director Esportiu 
amb l’encàrrec i funcions de gestionar, en un mateix bloc, la planificació dels tres principals equips 
masculins de l’entitat (Primer Equip, Filial i Juvenil A) per tal de poder canalitzar el talent dels jugadors 
des de l’etapa de Juvenil i Filial fins al Primer equip i, si les circumstàncies del futbolista ho permeten, fins 
al futbol professional. 
 
La persona escollida va ser el Sr. Josep Maria Gené Camps, que exerceix el seu càrrec des del passat 1 de 
juliol de 2022, un cop negociat i signat el seu contracte per tal que quedés vinculat professionalment al 
Club. El Director Esportiu ha estat el responsable de la selecció dels entrenadors dels tres equips que 
gestiona i d’encarregar-se de les baixes i altes dels jugadors, acomodant la selecció d’entrenadors i 
jugadors a la idea d’un mateix estil i sistema de jugar a futbol que es pretén que practiquin els tres equips, 
en funció de les concretes circumstàncies de la categoria, dels rivals i dels partits. El seu nomenament va 
ser aprovat per unanimitat per l’actual Junta Directiva. 
 

(c).- Sobre el suposat desconeixement de les necessitats i desconnexió de la realitat de la plantilla 
i l’equip, indicar que el President i els directius que formen part de la Comissió Esportiva assisteixen amb 
regularitat als entrenaments i partits, rebent impressions i gestionant el que pugui succeir de primera mà, 
facilitant que totes les persones que formen l’equip poguessin adreçar-s’hi si ho consideren convenient. 
El President i els directius no entren en el vestuari de l’equip i, per tant, no coneixen les seves interioritats, 
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com passa en totes les organitzacions amb un important nombres de membres i rellevància (com és el cas 
del Club).  
 

(d).- Respecte el cas puntual del Sr. Jordi Cano Jiménez, cal indicar que el jugador va tenir una 
reacció injustificable durant el descans del partit jugat al Nou Sardenya enfront l’Andratx la temporada 
passada (12 de desembre de 2021). De fet, l’acte d’indisciplina va ser observat in situ per qui en aquell 
moment era directiu i ara promotor de la moció (Sr. Jordi Collell) qui, amb posterioritat va comentar a 
la resta de directius, que actituds com la de l’esmentat jugador no tenien cabuda en el nostre Club. Ara 
ho vol convertir en un motiu de censura anant contra els seus propis actes. 
 
L’assumpte es va intentar arreglar abans de decidir la baixa del jugador però la mediació va ser impossible 
perquè no es va produir la rectificació del jugador que l’entrenador va demanar i que els responsables del 
Club van proposar-li. Davant la situació creada, es va decidir donar la baixa al jugador, fet del que tots els 
directius van ser coneixedors i cap d’ells, especialment els promotors de la censura, van objectar. 
Malauradament, els reforços per suplir la baixa del jugador, bé per lesions o baixa rendibilitat, no van 
cobrir les expectatives desitjades, però, en cap cas, aquesta circumstància podria motivar un vot de 
censura com pretenen els seus promotors. 
 
Per tant, ens trobem davant un fet explicat de manera esbiaixada, divorciada de la realitat i que és una 
altra prova que els promotors, en el plantejament de la seva iniciativa, van constantment contra els seus 
previs actes propis com a directius. 
 

(e).- Les decisions preses darrerament sobre el Primer Equip masculí, després de la dimissió com 
a directrius dels socis promotors de la moció de censura, tenen com objectiu crear un vincle entre els tres 
màxims exponents del futbol masculí de l’entitat, Primer equip, Equip Filial i Juvenil A, per tal de compartir 
mètodes d’entrenament, pautes de nutrició, recuperació i scouting, entre d’altres aspectes, que facilitin i 
comportin una unificació de mètodes i directrius que facin més fàcil i profitós l’intercanvi dels futbolistes 
d’un equip a l’altre per aprofitar el talent individual. 
 
(iii).- “Primer equip femení: 
 

o Inexistència de suport per part dels gestors del club a la planificació. Tot i haver pujat no hi ha 
una aposta clara i la plantilla feta és en base a la feina de la coordinació. 

o La planificació de la temporada recau en el bon fer professional de la responsable: 
▪ Gestió completament informal 
▪ No hi ha dibuix estratègic des de la Junta 

o Incapacitat per gestionar els desequilibris amb l’equip masculí: no tenir o poder accedir sempre 
al mateix vestidor, roba neta, lloc per guardar roba al camp. 

o Poca relació entre la directiu responsable i la plantilla, generant situacions d’incomoditat i 
malestar als desplaçaments” 
 

Ens trobem front denúncies genèriques i indeterminades, que responen més al criteri singular i subjectiu 
dels promotors de la moció que, pel que sembla, com a directius van ser incapaços d’introduir cap millora 
en el funcionament del futbol femení, el creixement del qual s’ha produït, casualment, en períodes en 
què els promotors no han estat directius del Club. A banda de paraules i d’un patrocini econòmic 
problemàtic, la seva aportació en aquesta àrea no passa del postureig i oportunisme. De fet, volen fer seu 
el resultat exitós del futbol femení del Club assolit per la gestió de la Junta Directiva aquests darrers anys. 
 
Aquest punt de la motivació mereix la següent qualificació per a la Junta Directiva: 
 
SITUACIÓ NO CENSURABLE PER CORRESPONDRE A UN PERÍODE EN QUÈ ELS PROMOTORS HAN ESTAT 
DIRECTIUS DEL CLUB I L’HAN AVALAT AMB LA SEVA PRESENCIA I VOT DURANT 13 MESOS, 
IMMEDIATAMENT PREVIS A LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ DE CENSURA 
 
FETS FALSOS. MANCA TOTAL DE CONCRECIÓ I DETALL 
 
EXPOSICIÓ DE FETS DESVIADA DE LA REALITAT 
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(a).- La inexistència de suport per part de la Junta Directiva a la planificació del futbol femení és 

una acusació senzillament falsa. 
 
Deixant de banda l’increment de número d’equips (fins assolir-ne 9, sense la intervenció dels promotors 
quan eren directius), l’aposta de la Junta Directiva vers el futbol femení és decidida i total. Enguany, el 
Primer Equip femení té el seu propi pressupost econòmic, on consten els sous per a les jugadores, acceptat 
per la Junta Directiva a proposta de la Coordinadora, que és sis vegades superior al de la temporada 
2021-2022. A banda, aquesta temporada 2022-2023, el Primer Equip femení entrenarà un dia més a les 
instal·lacions del Nou Sardenya, ja que la seva nova i superior categoria conquerida ho requereix. 
 
Durant la passada temporada 2021-2022, la Junta Directiva va decidir incorporar un treballador de l’àrea 
de comunicació del Club per tal que les persones d’aquesta àrea poguessin distribuir les seves funcions i 
fer un seguiment del Primer Equip femení, deixant constància gràfica i escrita del partit en directe. Des de 
l’inici del mandat es va decidir obrir la llotja per als partits del Primer Equip femení. 
 
D’altra banda, l’Equip Filial femení, de nova creació, és un equip becat per la qual cosa les seves jugadores 
no pagaran quotes, el que reforça l’aposta de la Junta Directiva per al futbol femení i demostra que els 
motius exposats pels promotors són, en aquest àmbit, clarament falsos. 
 

(b).- La Comissió Esportiva, pel que fa al Primer Equip femení, va decidir nomenar una 
Coordinadora de futbol femení (Sra. Victòria Haces Soutullo) per a la temporada 2020-2021. Era jugadora 
del Club i Coordinadora del Futbol Base femení, un cop finalitzada la seva etapa com a jugadora, se li va 
oferir el càrrec de Coordinadora de tot el futbol femení. Una de les seves funcions és la planificació de la 
temporada, selecció del cos tècnic i decisió sobre altes/renovacions/baixes de les jugadores. La 
Coordinadora és la figura professional en què la Junta Directiva ha dipositat la màxima confiança sabedora 
de la seva gran vàlua tècnica i personal. Per tant, els seus evidents èxits confirmen la correcta decisió de 
la Junta Directiva en l’elecció, la qual cosa només pot entendre’s com un èxit i no com una crítica, com 
il·lògicament plantegen els promotors. En tot cas, aquesta era l’estructura que hi havia en el Club quan 
els promotors eren directius i no la van qüestionar mai. 
 

(c).- Com s’ha apuntat, la planificació de la temporada recau en la professional contractada per 
aquesta funció de coordinació de tots els equips de futbol femení. Aquesta crítica dels promotors per 
justificar la moció és certament contradictòria. Critiquen el presidencialisme i, alhora, quan la Junta 
Directiva decideix contractar una professional, critiquen que la Junta Directiva no faci la planificació del 
futbol femení. Ja és ben cert, com assenyala una popular dita, que el paper ho aguanta tot.  
 
La planificació dels equips femenins és una de les funcions específiques encomanades a la Coordinadora 
de futbol femení, que consensua les seves decisions amb les persones que integren la Comissió Esportiva 
competent en el futbol femení. En els darrers mesos s’han pres diverses mesures fruit del consens en la 
planificació entre la Coordinadora i la Junta Directiva: augment dels dies d’entrenament; canvi en alguns 
horaris d’entrenament; intensificació de la preparació física; creació d’un Equip Filial femení (que ha de 
servir present i futur per a facilitar l’accés al primer equip per a les jugadores que acaben la seva etapa 
formativa); professionalització progressiva de la plantilla, entre d’altres. 
 

(d).-  Respecte els “desequilibris” amb el Primer Equip masculí, cal dir que la Junta Directiva ha 
pres i seguirà prenent decisions que comportin una reducció progressiva de les eventuals diferències 
entre ambdós equips, encara que és evident que es precisa d’un període transitori d’adaptació ja que els 
recursos econòmics i estructurals del Club són limitats (no es pot fer tot i tot a la vegada). 
 
El Primer Equip femení sempre ha tingut un vestidor preferent, que és el que utilitzen habitualment i, si 
en alguna ocasió no ha estat així, ha estat un fet puntual. Històricament, la Junta Directiva havia deixat 
triar a les jugadores el sistema de rentat de la roba, amb l’única condició que fos una decisió de tot l’equip: 
o totes les jugadores se l’enduien i rentaven o totes les jugadores la deixaven i se’ls rentava. Fins la 
temporada 2020-2021, les jugadores del Primer Equip femení van manifestar que preferien endur-se 
l’equipament i rentar-se-la. Passades les restriccions de la pandèmia covid-19, en el decurs de la 
temporada 2021-2022, les jugadores van manifestar que preferien deixar la roba i que el Club 
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s’encarregués de rentar-la i així s’ha fet des d’aquell moment. L’equipament es guarda, per a tots els 
equips principals, en dependències del Club, una vegada neta i fins que cada equip la necessita, que és 
quan se’ls porta al vestidor. El Primer Equip femení ha demanat armaris en el vestidor i s’han instal·lat per 
a la propera temporada.  
 
La voluntat d’aquesta Junta Directiva ha estat i és donar a cada equip (masculí i femení) el que necessita, 
d’acord amb les possibilitats econòmiques i estructurals del Club. 
 

(e).- Sobre la poca relació entre la directiva responsable i la plantilla del Primer Equip femení, és 
una altra crítica genèrica i indeterminada: ¿què vol dir “poca relació” o “situacions d’incomoditat” i 
“malestar”?. Quan s’utilitzen aquests termes sense cita de cap episodi concret és evident que ens trobem 
davant una visió subjectiva de la realitat que impedeix qualsevol contrast lògic i racional. ¿Quina 
credibilitat té el criteri dels promotors sobre les relacions personals entre les jugadores i la directiva? ¿Es 
consideren ells més simpàtics? ¿Pensen que ser més simpàtic és ser més eficaç?. 
 
La relació entre la directiva responsable i la plantilla del Primer Equip femení és la correcta i adient. Com 
a criteri general, la directiva és present tots el dies d’entrenament i assisteix als partits, tant locals com a 
domicili (en la temporada 2021-2022, la directiva només no va  assistir a un partit). La funció de la directiva 
responsable és representar el Club, presentar-se a la directiva i responsables del club rival, presidir el 
partit junt amb els representants de la directiva rival i estar al cas de les necessitats de l’equip que poden 
haver sorgit de forma puntual. Durant la temporada, ha anat donant resposta a les peticions que l’equip 
ha fet. Per exemple, a les acaballes de la temporada 2021-2022, va proposar a la Junta Directiva que el 
Club promogués i facilités el desplaçament a la illa de Mallorca per jugar el partit on s’esperava aconseguir 
el campionat de tota la plantilla, incloent jugadores lesionades o no convocades, per poder-ho celebrar 
juntes. Va gestionar també les samarretes de celebració del campionat in situ.  
 
(iv).- “Base: 
 

o Deixadesa de la base: no hi ha seguiment més enllà dels propis coordinadors que no tenen 
referents a la directiva. 

o Incapacitat de fer créixer el club: no hi ha nous camps per fer més equips, quan aquests camps 
existeixen a la ciutat però no s’han buscat. 

o Model d’escola amb petits canvis fets per nosaltres, però més enllà d’això, el que s’ha fet és reduir 
places i fer fora a infants que l’any anterior hi eren. 

o No es dona sortida als infants quan acaben la seva etapa formativa amb nous equips (juvenil no 
professional, amateur...). 

o Incapacitat de negociar horaris pel Camp de l’Àliga beneficiosos pel club, comportant la reducció 
de places de l’escola” 
 

Aquest punt de la motivació mereix la següent qualificació per a la Junta Directiva: 
 
SITUACIÓ NO CENSURABLE PER CORRESPONDRE A UN PERÍODE EN QUÈ ELS PROMOTORS HAN ESTAT 
DIRECTIUS DEL CLUB I L’HAN AVALAT AMB LA SEVA PRESENCIA I VOT DURANT 13 MESOS, 
IMMEDIATAMENT PREVIS A LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ DE CENSURA 
 
FETS FALSOS. MANCA TOTAL DE CONCRECIÓ I DETALL 
 
EXPOSICIÓ DE FETS DESVIADA DE LA REALITAT 
 

a).- En relació al seguiment del Futbol Base per part de la Junta Directiva, els promotors de la moció 
oculten que hi ha un directiu responsable del Futbol Base masculí i una directiva responsable del futbol 
femení, que inclou també els equips femenins del Futbol Base.  
 

b).- Pel que fa a la localització d’equipaments esportius per al Futbol Base, els promotors de la moció, 
volem creure que per manca d’informació, tornen a faltar a la veritat. Unes concretes dades els 
desmenteixen i demostren que la seva moció no té cap motivació, ni adequada ni no adequada, en aquest 
aspecte: 
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- En primer lloc, el Futbol Base femení creixerà la propera temporada amb dos nous equips (Infantil 

C i Juvenil C). 
 

- En segon lloc, s’han localitzat i signat contractes d’arrendament, per a la temporada 2022-2023, 
de dues noves instal·lacions esportives: els camps de futbol de l’Institut Pedralbes i de l’escola 
Scala Dei. La Comissió Esportiva ha decidit que aquestes instal·lacions siguin utilitzades per 
determinats equips com a camp d’entrenament a fi i efecte de poder fer una sessió setmanal 
addicional a les que permetien les instal·lacions del Nou Sardenya i de l’Àliga. 
 

- En tercer lloc, els promotors no identifiquen cap d’aquestes instal·lacions que diuen que podrien 
estar a disposició del Club perquè saben perfectament que no hi ha excedent d’equipaments 
esportius que s’adeqüin a les necessitats dels pares i mares dels jugadors i jugadores del Futbol 
Base (desplaçaments, horaris d’entrenament, accés a les instal·lacions ...). 

 
c).- Els promotors es vanten d’haver estat els responsables d’uns canvis en el Futbol Base (que ells 

mateixos qualifiquen de “petits”) i que, com és habitual en el seu escrit, no concreten. Tothom sap que el 
mèrit dels canvis introduïts en el Futbol Base és del Director i dels seus Coordinadors, a instància de la 
Junta Directiva, sense que els promotors de la moció tinguessin cap intervenció especial com pretenen 
fer creure. 

 
En qualsevol cas, és fals que s’hagi reduït el número d’inscripcions a l’Escola de Futbol i s’hagin fet fora a 
jugadors o jugadores, acusació que tampoc es concreta, amb manca total d’un mínim de rigor; de fet, 
continuen havent noves sol·licituds d’inscripció a l’Escola que poden arribar a originar llistes d’espera, 
sense perjudici de recordar que les dues darreres temporades de l’Escola de Futbol han estat marcades 
per les restriccions derivades de la pandèmia covid-19. Entre el camp del Nou Sardenya i el camp de l’Àliga 
hi ha capacitat per mantenir i incrementar els jugadors i jugadores matriculades a l’Escola de Futbol 
respecte a la temporada anterior. 
 
A continuació, es faciliten les dades de l’Escola de Futbol de les darreres temporades: 
 

TEMPORADA TOTAL JUGADORS/ES 

2017-2018 745 

2018-2019 743 

2019-2020 696 

2020-2021 664 

2021-2022 722 

2022-20235 608 

 
d).- Pel que fa a la sortida dels jugadors i jugadores del Futbol Base un cop finalitzada la seva 

etapa formativa, cal puntualitzar que aquesta etapa acaba a la categoria juvenil (un cop assolida la majoria 
d’edat). Fins a la temporada 2021-2022, el Club tenia a la seva estructura un Equip Filial masculí; la 
temporada que comença (2022-2023), el Club ha creat un Equip Filial femení, amb l’objectiu de poder 
donar continuïtat a les jugadores que acaben l’etapa formativa i facilitar la seva progressió esportiva, amb 
l’horitzó de poder integrar-se, en funció de les capacitats i habilitats, en el Primer Equip femení, cercant 
la màxima competitivitat per mantenir o conquerir una categoria superior, com ja passa a l’Equip Filial 
masculí. 
 
Pel que fa als jugadors i jugadores en etapa juvenil, es mantenen equips en diverses categories, justament 
per poder donar opció als diferents nivells i capacitats dels nostres jugadors i jugadores de l’etapa 
formativa.  
 
Pel que fa als jugadors i jugadores de l’Escola de Futbol tenen sortida a través dels equips federats o de 

 
5 Dades provisionals a 5 de setembre de 2022. Per poder comparar amb el passat any, dir que a mitjans del mes d’agost de 2021, 
quan tanquen les oficines, el número d’inscripcions era de 508; enguany, 574. L’Escola de Futbol comença la seva activitat el mes 
d’octubre i durant el setembre continuen les inscripcions. 
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futbol sala quan acaben l’etapa cadet, depenent de les seves capacitats i habilitats tècniques i físiques.  
 

e).- Els promotors denuncien la manca de capacitat per negociar horaris al camp de l’Àliga, 
afirmant, de manera tremendista, que això ha comportat la reducció de places de l’Escola de Futbol. 
 
És fals. El Club Esportiu Europa ha aconseguit mantenir, per a la temporada 2022-2023, el mateix horari i 
número d’hores d’entrenament i partits al camp de l’Àliga, a pesar dels intents del gestor-adjudicatari de 
la instal·lació (Penya Barcelonista Barcino) de reduir-les, desfigurant la condició d’usuari preferent de la 
instal·lació que s’atorga al Club en el plec de condicions tècniques i econòmiques del contracte 
d’adjudicació de la gestió d’aquest equipament de titularitat pública. Mantenir l’horari i número d’hores 
ha estat fruit d’una campanya persistent i insistent del President i dels membres de la Junta Directiva amb 
les tècniques i responsables municipals del Districte de Gràcia, gestió que, casualment, s’ha desplegat i 
executat un cop els promotors de la moció van decidir abandonar la Junta Directiva intuint, poder, les 
dificultats que podria suposar per al Club la pèrdua d’horaris en el camp de l’Àliga per a l’Escola de Futbol 
i el Futbol Base. Afortunadament, la gestió de la Junta Directiva ha aconseguit conservar iguals condicions 
per a la temporada 2022-2023 en el camp de l’Àliga, un dels actius més importants dels que disposa el  
Club. En aquest sentit, esmentar que el 21 de juny de 2022, la Gerència Municipal del Districte de Gràcia 
va dictar una resolució a l’expedient administratiu 2021070 (Gestió i explotació del camp de futbol de 
l’Àliga) en la que, interpretant la condició d’usuari preferent del Club que consta al Plec de Prescripcions 
Tècniques del contracte d’adjudicació de la gestió de la instal·lació esportiva, requeria al adjudicatari per 
tal que el nostre Club mantingués el mateix paquet d’hores per a la temporada 2022-2023 que la 
temporada anterior. 
 
En tot cas, els promotors no expliquen i oculten intencionadament que la mínima reducció de places que 
s’ha produït a l’Escola de Futbol (en el Torn de l’Àliga, no en el Torn del Nou Sardenya) han vingut 
imposades pels estrictes aforaments marcats pel gestor de la instal·lació esportiva (Penya Barcelonista 
Barcino), circumstància a la que és aliena la Junta Directiva. No obstant, cal dir que els afectats tenen 
l’opció de seguir a l’Escola de Futbol en el Torn del Nou Sardenya, tal com consta a la nota informativa 
que es facilita a les famílies a l’inici de la temporada, ja que els jugadors i jugadores de l’Escola de Futbol 
tenen garantida la plaça la temporada següent, però no el Torn. 
 
En conseqüència, al contrari del que escriuen els promotors, s’han mantingut tots els equips de Futbol 
Base de la temporada anterior, s’ha pogut fins i tot incrementar dos equips femenins més (Infantil C i 
Juvenil C) i s’ha mantingut íntegre el número d’hores i l’horari de l’Escola de Futbol. 
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3.- ECONÒMIC.- 
 
“Opacitat, manca d’inversió i impossibilitat de créixer malgrat tenir recursos. 
 

• Argument del sanejament econòmic per justificar la manca d’inversió en millorar les estructures 
del club 

• Poca planificació econòmica a mig i llarg termini 

• Impossibilitat de trobar noves vies de finançament i patrocini més enllà de les aconseguides pels 
dimissionaris i el treballador responsable” 

 
Aquest punt de la motivació mereix la següent qualificació per a la Junta Directiva: 
 
SITUACIÓ NO CENSURABLE PER CORRESPONDRE A UN PERÍODE EN QUÈ ELS PROMOTORS HAN ESTAT 
DIRECTIUS DEL CLUB I L’HAN AVALAT AMB LA SEVA PRESENCIA I VOT DURANT 13 MESOS, 
IMMEDIATAMENT PREVIS A LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ DE CENSURA 
 
FETS FALSOS. MANCA TOTAL DE CONCRECIÓ I DETALL 
 
EXPOSICIÓ DE FETS DESVIADA DE LA REALITAT 
 

a).- Un primer cop d’ull a aquest àmbit de la motivació ens permet comprovar que es parla de “tenir 
recursos”, de “poca planificació econòmica a mig i llarg termini” i de “vies de finançament” sense aportar 
ni una sola dada, tenint en compte que els promotors han estat directius fins fa pocs mesos. És allò de la 
quadratura del cercle. Parlar de l’economia del Club, censurar la gestió de la Junta Directiva i no esmentar 
cap quantitat, número o import és certament inversemblant. De tots els àmbits sobre els que pretén 
motivar-se la moció de censura aquest és el més orfe de fets, quan tothom que tingui una mica de 
coneixement del món del futbol i de la vida de clubs com el nostre, sap que, sense un equilibri i control 
en els comptes, no es pot fer res, no es garanteix la continuïtat i s’aboca a l’entitat a la seva lenta 
desaparició. Hi ha molts exemples de Clubs que el desequilibri econòmic els ha portat a la liquidació i 
extinció. 
 
Per tant, es fa precís fer les següents acotacions: 
 

- Quan l’any 2017 aquesta Junta Directiva arriba al Club, la situació econòmica que es va trobar 
queda resumida en uns fons propis negatius de 596.000,00.-euros, resultat d’acumular pèrdues 
temporada rere temporada, segons consta a l’auditoria externa de la temporada 2016-2017 que 
es va encarregar. El Club es trobava més proper a la liquidació que a la seva continuïtat.   

 
- Des d’un primer moment, la Junta Directiva fixa com a objectiu cercar l’equilibri econòmic per 

garantir la viabilitat i continuïtat del Club, fent una programació realista d’ingressos i despeses 
alineada amb aquest objectiu. Fruit de la programació econòmica de la Junta Directiva, a partir 
de la temporada 2017-2018, s’aconsegueix revertir la situació econòmica. S’han assolit beneficis 
en tots els exercicis posteriors fins a l’actualitat. Aquesta actuació ha permès reduir els fons 
propis negatius en 199.369.-euros,sense perjudici del resultat final de la darrera temporada 
pendent d’aprovació. Tot això mantenint el nivell esportiu dels principals equips i del Futbol Base.  

 
- Els resultats econòmics aprovats per l’Assemblea General són els següents: 

 
▪ Temporada 2016-2017: pèrdues (-13.063,23.-euros)6 
▪ Temporada 2017-2018: beneficis (8.482,59.-euros) 
▪ Temporada 2018-2019: beneficis (49.190,10-euros) 
▪ Temporada 2019-2020: beneficis (131.494, 85.-euros) 
▪ Temporada 2020-2021: beneficis (10.202,11.-euros) 

 
6 El President i la Junta Directiva van prendre possessió dels seus càrrecs el mes de gener de 2017, amb la temporada 2016-2017 ja 
iniciada i programada per la Junta Directiva sortint. 
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▪ Temporada 2021-2022: beneficis (38.000,00.-euros)7 
 

b).- No és cert que la Junta Directiva apel·li al sanejament econòmic per justificar la manca 
d’inversió en millorar les estructures del club perquè la inversió existeix i es programa dins els paràmetres 
de la previsió d’ingressos del Club, valorats de manera raonable i sota el principi de responsabilitat que 
ha de tenir tot gestor de recursos aliens. 
 
Com s’ha dit, el sanejament dels estats comptables del Club és i continuarà sent una prioritat de la Junta 
Directiva. El futur del Club, a curt termini, depèn de l’equilibri del seu balanç econòmic i no només dels 
triomfs esportius. El Club continua tenint fons propis negatius (aproximadament 400.000,00.-euros), la 
qual cosa obliga a la Junta Directiva a actuar sota el principi de realisme en els ingressos i prudència en 
la despesa. Malgrat la situació de fons propis negatius, mai s’ha deixat de banda la inversió en les diverses 
àrees del Club, tant esportives com estructurals. En aquest sentit cal destacar que els pressupostos dels 
principals equips del Club augmenten cada temporada, fins i tot, quan el Primer Equip masculí perd la 
categoria, en una clara i decidida aposta per recuperar-la com a objectiu esportiu.  
 
D’altra banda, Àrees del Club com Comunicació, Administració i Estructura Esportiva han vist augmentat 
els seus efectius en personal, la qual cosa suposa una voluntat d’inversió d’acord amb els recursos que 
disposa el Club, administrats de manera responsable i programada. 
 

c).- Sense aportar cap dada o fet, els promotors de la moció són capaços d’imputar a la Junta 
Directiva, poca planificació econòmica a mig i llarg termini. 
 
Es tracta d’una altra afirmació falsa, agreujada pel fet que els promotors han estat directius del Club 
durant més d’un any i han pogut escoltar les explicacions que sobre aquesta qüestió els va traslladar el 
President i els membres de la Comissió Econòmica manta vegades. Per tant, en aquest concret àmbit, 
s’actua amb mala fe o amb preocupant desconeixement. La planificació econòmica de la Junta Directiva 
és molt clara: la contínua disminució dels fons propis negatius amb la conseqüent generació de fluxos de 
caixa positius per tal d’assolir la distensió de la tresoreria del club. Durant el període de la pandèmia covid 
19, el Club es va moure sense descans per tal d’obtenir crèdits (ICO) i tota mena de subvencions, tant 
municipals com autonòmiques i estatals. L’accés als préstecs ICO i línies de crèdit, quan els fons propis 
són negatius, només s’aconsegueix quan pots acreditar beneficis en els darrers exercicis, que és la situació 
el Club gràcies a la planificació econòmica de la Junta Directiva. També durant aquest període pandèmic, 
a la vista de la reducció dels ingressos per manca d’activitat, es va negociar i aconseguir poder ajornar el 
pagament de les quotes mensuals del deute amb el principal creditor del club, l’Ajuntament de Barcelona 
(deute corresponent a liquidacions retroactives de l’Impost sobre Béns Immobles per la nostra condició 
d’adjudicataris i usuaris del Nou Sardenya i del camp de l’Àliga -fins a 2107-, corresponents a anys previs 
a l’entrada al Club de l’actual Junta Directiva).  
 
D’altra banda, la millora de la tresoreria del Club va permetre no haver de renovar una línia de crèdit i, 
d’aquesta manera, evitar costos financers al Club. 
 
Finalment, cal dir que, en l’actualitat, el Club pot fer front a les seves obligacions socials (nòmines i 
seguretat social) i econòmiques amb proveïdors i creditors amb puntualitat, circumstància que no és gens 
habitual en el món dels clubs de futbol com el nostre. Aquesta solvència econòmica, que augmenta cada 
exercici des de la temporada 2017-2018, dóna credibilitat i constitueix un notable intangible del Club 
enfront d’altres entitats. 
 

d).- Una vegada més els promotors de la moció de censura aprofiten per destacar mèrits del seu 
pas per la Junta Directiva i, un cop més, veure’m que les seves afirmacions són inconsistents i, en qualsevol 
cas, no constitueixen una adequada motivació de la seva iniciativa. 

 
En primer lloc, el treballador responsable de conservar i obtenir nous patrocinadors percep la seva 
remuneració del Club per fer aquesta concreta funció, com els jugadors són contractats perquè defensin, 
marquin gols i guanyin els partits. ¿Ho han de fer els jugadors o ho han de fer els membres de la Junta 

 
7 Previsió del tancament de l’exercici el 30 de juny de 2022. 
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Directiva ? ¿Quin motiu de censura pot ser que el treballador responsable de mantenir i contractar nous 
patrocinadors ho faci? Una vegada més no és que la motivació dels promotors no sigui adequada, sinó 
que és inexistent, en aquest cas per absurda.  
 
En segon lloc, el Club només ha tingut i té incidències en el pagament de l’import compromès amb un dels 
patrocinadors que tenen contracte signat. Aquest patrocinador és REBY, una empresa de motorsharing 
que va aportar el promotor  Jordi Collell Codina, de la que sembla és empleat i/o soci. Aquesta empresa, 
que ha estat el patrocinador del Primer Equip femení durant la temporada 2021-2022, havia de fer un 
primer pagament pel patrocini subscrit el mes de gener de 2022 (de fet, segons contracte, el 31 de 
desembre de 2021) i no el va liquidar fins una setmana després de què el soci Jordi Collell i els altres dos 
socis presentessin la primera sol·licitud de moció de censura no reeixida per manca de motivació (la 
sol·licitud de moció es va presentar el 3 de maig i el primer pagament del patrocini es va fer el 10 de maig). 
El segon pagament del patrocini s’havia de liquidar el mes d’abril d’enguany i encara no està liquidat. El 
patrocinador va comunicar al Club que estava interessat en seguir promocionant el futbol femení però 
que pretenia ajornar encara més el pagament, a banda de fraccionar-lo, plantejament que no ha estat 
acceptat. Es va donar un nou termini per regularitzar la situació que finalitzava el 8 de setembre de 2022, 
sense que el patrocinador hagi fet el pagament de l’import pendent del patrocini subscrit. 
 
Cal deixar constància que cap patrocinador ha actuat mai com aquesta empresa captada per l’ex directiu 
Jordi Collell Codina i aquesta Junta Directiva ignora si l’erràtic comportament d’aquest patrocinador (amb 
qui s’han complert totes les contraprestacions pactades) té alguna relació amb el vot de censura que han 
impulsat o és una simple casualitat perquè el cert és que la temporada 2021-2022 s’ha acabat i el 
patrocinador no ha pagat íntegrament i en termini el compromís econòmic adquirit i signat. No consta 
que aquest promotor, aprofitant la seva vinculació laboral amb el patrocinador, hagi fet cap gestió per 
solucionar la controvèrsia. En tot cas, les incidències per l’incompliment del pagament del patrocini 
subscrit han obligat al Club a haver d’avançar la quota de l’IVA de la factura que avui resta impagada, a 
veure alterades les previsions d’ingressos i, finalment, a haver d’enviar burofaxos de requeriment de 
pagament amb els seus corresponents costos. 
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4.- SOCIAL.-  
 
“Arrelament amb acords i campanyes buides de contingut”  
 

• Campanya DIEM NO impulsada pels sortints i no duta a la pràctica, quedant com una campanya 
d’impacte. 

• Acord amb entitats purament estètics i sense retorn pels socis i sòcies. 

• S’ha impedit entrenar als infants que no podien pagar la quota de l’escola sense tenir en compte 
la situació econòmica, personal i familiar. 

• No s’ha fet una veritable campanya de socis i sòcies per mantenir i augmentar la base social. S’ha 
fet tard. 

• Incompliment del programa electoral pel que fa a dotar l’àrea social de pressupost” 
 
Aquest punt de la motivació mereix la següent qualificació per a la Junta Directiva: 
 
SITUACIÓ NO CENSURABLE PER CORRESPONDRE A UN PERÍODE EN QUÈ ELS PROMOTORS HAN ESTAT 
DIRECTIUS DEL CLUB I L’HAN AVALAT AMB LA SEVA PRESENCIA I VOT DURANT 13 MESOS, 
IMMEDIATAMENT PREVIS A LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ DE CENSURA 
 
FETS FALSOS. MANCA TOTAL DE CONCRECIÓ I DETALL 
 
EXPOSICIÓ DE FETS DESVIADA DE LA REALITAT 
 

a).- En primer lloc, la singularització de la campanya “DIEM NO” a l’escrit de motivació és perquè 
es tracta de l’única iniciativa de caràcter social impulsada pels promotors de la moció de censura quan 
eren directius, oblidant d’esmentar que la proposta va ser recolzada i aprovada per la resta d’integrants 
de la Junta Directiva de la que formaven part, ja que sense la voluntat majoritària (en aquest cas, unànime) 
de la Junta Directiva la campanya no hagués tingut la projecció que ha tingut. 
 
En segon lloc, la presentació pública d’aquesta campanya demostra que la falsa acusació de gestió 
presidencialista no té cap sentit. El President va demanar que el directiu encarregat de l’Àrea Social (un 
dels promotors, el Sr. Ramon Armengol) fos qui presentés públicament la campanya, evitant capitalitzar-
la al seu favor com a President. Ara els promotors, en un gest en sentit contrari, volen patrimonialitzar al 
seu favor aquesta campanya. 
 
En tercer lloc, el lema de la campanya “DIEM NO”, i els valors que vol projectar, va comportar la 
modificació de l’article 4t, apartat 4, dels Estatuts Socials que va ser aprovada per l’Assemblea General 
del Club celebrada el mes de novembre de 2021 a proposta de la Junta Directiva. A banda, els principals 
equips del Club incorporen el logo i els valor de la campanya a la màniga de les samarretes dels 
equipaments  oficials per jugar els partits. 
 
En quart lloc, el major o menor impuls d’aquesta campanya social no pot ser un motiu seriós per presentar 
una moció de censura a mig mandat democràtic de l’actual Junta Directiva. La Junta Directiva està 
legitimada per fixar les prioritats del Club que, no cal oblidar, és, fonamentalment, una associació 
esportiva per a la pràctica de futbol i de futbol-sala que no disposa de recursos econòmics il·limitats i que 
té una massa social heterogènia. La projecció social i mediàtica del Club és proporcional a les seves 
circumstàncies i a l’entorn en què desenvolupa la seva activitat (massa social, fort arrelament a un barri 
de la ciutat de Barcelona, ingressos vinculats a la pràctica de l’esport, acumulació de pèrdues 
econòmiques d’altres exercicis, progressiva reducció de subvencions públiques ...). En tot cas, aquesta raó 
no passa de ser un argument per a una campanya electoral, però no un motiu que pugui justificar una 
moció de censura. 
 
En cinquè lloc, el lema i objectiu de la campanya es va utilitzar i visualitzar, per exemple, en l’acte en què 
es va fer pública la retirada de la jugadora Valentina Berruezo, que va voler que coincidís amb la diada de 
l’Orgull. La Junta Directiva va donar tot el suport i facilitats a l’acte de la seva jugadora.  
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b).- Tots els convenis signats amb entitats del districte són bidireccionals i tenen retorn cap al Club 
i/o directament als socis i sòcies. Tots els convenis signats incorporen l’ítem d’interès general de poder 
disposar de les instal·lacions respectives per activitats del Club i la difusió de les activitats del Club als 
membres de l’entitat amb l’objectiu d’incrementar l’assistència als nostres partits i activitats.  
 
Altres ítems particulars dels convenis signats per la Junta Directiva són els següents: 

 
▪ ACIDH - Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà: el seu voluntariat 

col·laborarà en tasques de repartiment de la publicació Escapulat, repartiment de cartells i 
assistència a les persones que utilitzen la llotja del Nou Sardenya. 

 
▪ CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS: preus especials per a entrades i activitats d’aquesta entitat, 

en general del 10-20%. 
 

▪ CENTRE MORAL: preus especials per a entrades i activitats d’aquesta entitat, (en general  del 
50% i, fins i tot, algunes gratuïtes) i exempció del 100% per donar-se d’alta de les activitats 
adreçades a 6-16 anys. 
 

▪ INDEPENDENT: més difusió, prioritat en triar espais en publicació en paper i multimèdia i 20% 
de descompte per als nostres patrocinadors (un actiu que pot ser ben valorat indirectament). 
 

▪ LEXIA: assessorament i orientació per atendre infants amb necessitats especials, alumnat de 
pràctiques i suport del Curs d’Iniciació d’Ajudant Tècnic Esportiu i preferència en la borsa de 
treball d’aquests. 

 
▪ LLUÏSOS: 5% de descompte en tots els tallers, punt de venda anticipada d’entrades dels nostres 

partits, col·laboració estratègica i especialment per a la celebració del centenari del primer partit 
de bàsquet. 

 
▪ NOU PATUFET: participació en festes i elements de guarniment quan sigui el cas. 

 
▪ TRES PEONS: preus iguals als seus, no pas preu de persona externa, i gratuïtat d’alta per menors 

de 18 anys. 
 

c).- És fals que el Club hagi impedit la pràctica de l’esport a cap jugador o jugadora de l’Escola de 
Futbol per raons econòmiques. Els promotors de la moció saben i coneixen, per haver estat directius, que 
la principal font d’ingressos del Club és l’Escola de Futbol. L’estructura de l’Escola de Futbol (camps 
d’entrenament, director, coordinadors, entrenadors, material, llum, aigua, entre d’altres) es finança a 
través dels imports que abonen les famílies dels jugadors i jugadores (matrícules i quotes mensuals). Per 
aquesta raó, des de la Gerència i Administració del Club es fa un seguiment dels pagaments i quan es 
detecta algun impagament reiterat, es contacta telefònicament o per correu electrònic amb la família i es 
procura trobar una solució, donant tot tipus de facilitats per tal que les famílies liquidin els imports 
pendents. Hi ha una traçabilitat de totes les gestions administratives d’aquesta tasca, constant el dia i 
hora de contacte, l’interlocutor o interlocutora, el resum de la conversa i la futura actuació a fer en funció 
del resultat de la conversa. 
 
Si l’import pendent correspon a impagaments reiterats en el temps, a incompliments dels compromisos 
verbals de pagament assolits amb les famílies o a rebuig dels intents de comunicació per part del Club per 
tal de solucionar la qüestió econòmica pendent, el Club, per respecte a la resta de famílies dels jugadors i 
jugadores de l’Escola de Futbol i per una qüestió de responsabilitat, posa fi al servei que presta. Es tracta 
de la darrera mesura que es pren en aquestes situacions límit, valorant cas per cas i que enguany recull 
explícitament el Reglament de Règim Intern de l’Escola de Futbol i del Futbol Base.  
 
En aquest sentit, cal dir que, durant la temporada 2021-2022, cap de les famílies dels jugadors i jugadores 
afectades per aquesta mesura van manifestar que l’impagament respongués  a dificultats econòmiques 
(van donar altres raons, però no aquesta). De fet, algun jugador i jugadora de l’Escola de Futbol, amb un 
deute acumulat de més import, va seguir entrenant i jugant els dissabtes perquè la família ens va 
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expressar que no podien pagar al dia i ho anirien fent a un altre ritme. 
  
Cal recordar, per evitar confusions, que la pràctica del futbol no té la naturalesa de dret fonamental, 
universal i gratuït, sinó que és definit per la Llei de l’esport com una “funció social” i correspon a les 
Administracions Públiques programar i executar la política esportiva que faciliti i doni oportunitats a les 
persones per al desenvolupament de la pràctica esportiva, tal com recull el Decret Legislatiu 1/2000, de 
31 de juliol pel qual s’aprova el Text Únic de la Llei de l’esport8.  
Les Administracions Públiques són les que tenen la competència legal i reglamentària de prioritzar i ajudar 
a la pràctica de l’activitat esportiva per part dels nois i noies menors d’edat a través de la gestió dels 
recursos econòmics i materials dels que disposen via pressupostos públics. 
 
No obstant, el Club disposa d’un sistema de beques de caràcter social per facilitar que els fills de famílies 
amb pocs recursos econòmics puguin practicar l’esport del futbol. L’import de la beca és de 700,00.-euros, 
incloent la matrícula i les quotes mensuals. Es faciliten a continuació les dades d’aquestes beques de 
caràcter social: 
 

TEMPORADA BEQUES SOCIALS  NOTA 

2017-2018 11  

2018-2019 11  

2019-2020 10  

2020-2021 0 L’entitat (Sant Josep de la Munyanya) no va inscriure els seus 
nens/nenes pel Covid-19 

2021-2022 11  

2022-2023 11 Previsió 

 
d).- Els promotors de la moció diuen que la campanya de captació de socis i sòcies no és 

“veritable”, sense cap més concreció, i que “s’ha fet tard”. Bé, en tot cas, el que sembla és que hi ha una 

 
8 Article 3 de la Llei de l’Esport: 
 
1. L'esport, atès que té l'origen i es desenvolupa en la mateixa societat, és una funció social que contribueix al desenvolupament 
complet i harmònic de l'ésser humà i a fer possible la seva formació integral, i que afavoreix la consecució d'una millor qualitat de 
vida i de més benestar social. 
 
2. La Generalitat, a fi de garantir l'accés en igualtat de condicions i oportunitats al coneixement i a la pràctica de l'esport, 
desenvolupa la política esportiva tenint presents els principis rectors següents: 
 
a)  
b) Fomentar, protegir i regular l'associacionisme esportiu, en totes les seves manifestacions, com a marc idoni per a les pràctiques 
esportives. 
c)  
d) Formular i executar programes especials per a l'educació física i esportiva de les persones disminuïdes i dels sectors socials 
més necessitats, a fi que tots ells tinguin més facilitats i oportunitats de practicar l'esport i l'educació física. 
e) Promoure l'esport en tots els àmbits i facilitar els mitjans que permetin de practicar-lo, a fi d'assolir una millor qualitat de 
vida i més benestar social. 
f) Promoure les condicions que afavoreixin la igualtat de la dona en l'esport i la seva incorporació a la pràctica esportiva a tots els 
nivells. 
g) Fomentar l'activitat física i l'esport com a hàbit de salut. 
h)  
i) Ordenar i difondre el coneixement i l'ensenyament de l'esport, i fomentar les escoles esportives que formin adequadament i 
perfeccionin amb continuïtat i competència els practicants, i vetllar especialment la pràctica esportiva en edat escolar, tant pel 
que fa a l'ensenyament públic com al privat. 
j)  
k)  
l)  
m)  
n) Planificar i programar una xarxa equilibrada d'instal·lacions esportives amb els equipaments necessaris arreu del territori 
català, que reculli tant com sigui possible tota mena d'iniciatives mirant d'aconseguir una utilització òptima de les instal·lacions, 
els equips i els materials destinats a la pràctica esportiva. 
o) Vetllar prop de les corporacions municipals i els òrgans urbanístics competents perquè els plans i les normes d'ordenació 
urbanística generals, parcials i especials incloguin les reserves d'espai suficients per a cobrir les necessitats socials i col·lectives 
d'equipaments esportius i de lleure. 
p)  
  



Pàgina 28 de 36 

 

campanya de captació de socis i sòcies que no plau als promotors de la moció de censura. Tampoc diuen 
quina seria la seva alternativa, ja que es limiten a la crítica genèrica, com a la resta d’àmbits i motius, 
pensant que la simple discrepància puntual en la gestió del Club els legitima per censurar una Junta 
Directiva en la que estaven integrats i prenien decisions solidàriament fins fa pocs mesos. Però, per molt 
que es forci, tampoc és aquest un argument que pugui concloure en una “motivació adequada” de la seva 
iniciativa. Els promotors sembla ser que ho haguessin fet d’una altra manera, encara que no diguin com: 
respectable, però no adequat per a una moció de censura. 

 
Hi ha una permanent campanya de captació de socis, conscients de quin és el nostre univers i potencial 
soci o sòcia, a banda de ser un aficionat al futbol. La relació constant amb les entitats del districte de 
Gràcia fa que el Club sigui més visible, i això comporta també que el Club pugui ser més proper i possibilitar 
l’acostament de persones que acabin fent-se sòcies. La vinculació a Gràcia, sent aquest el districte amb el 
percentatge i valor absolut més alt de la ciutat pel que fa a nombre d’entitats i associacions, junt amb la 
voluntat del Club d’integrar-se i ser partícip en la vida social i cultural del districte, fa del Club un actor i 
un actiu molt rellevant en tot el que succeeix: participem en totes les activitats que es duen a terme tant 
d’iniciativa municipal com d’iniciativa privada o associativa a Gràcia, i fem partícips de les nostres activitats 
al Districte i a totes les entitats i associacions de Gràcia. Tot això permet que moltes més persones ens 
vagin coneixent, se’ns acostin, vinguin un dia i tinguin ganes de repetir ... i, finalment, algunes decideixin 
fer-ser sòcies.  
 
També cal recordar que, a proposta de la Junta Directiva, l’Assemblea de l’any 2021 va decidir abaixar el 
preu dels carnets de soci. 

 
e).- És fals que l’Àrea Social del Club no tingui dotació pressupostària i, en tot cas, aquesta 

qüestió, com totes, s’hauria de contrastar al final del mandat democràtic i no a mig mandat per interessos 
personals d’uns socis que fa quatre dies eren directius i compartien la responsabilitat de les decisions que 
ara volen censurar en un exercici d’oportunisme evident i anant contra els seus previs actes propis. 

 
El cert és que durant la temporada 2021-2022, bona part del pressupost de l’Àrea Social es va destinar a 
subvencionar el desplaçament per autocar a Sòria d’un grup de socis i no socis (bàsicament integrants del 
col·lectiu Eskapulat) per assistir al partit que el Club va jugar contra el CD Numancia. Aquesta despesa 
tenia el seu origen en un anunci i compromís que van adoptar dos dels promotors de la moció (Sr. 
Armengol i Sr. Marco), en nom i representació del Club com a directius integrants de l’Àrea Social, i del 
que van informar, amb posterioritat, a la resta de membres de la Junta Directiva, quan ja no era possible 
revertir la decisió sense ells quedessin desautoritzats. És a dir, justament el comportament que pretenen 
censurar. Un cop més van contra els seus previs actes propis en un altre exemple de l’exercici abusiu d’un 
dret estatutari.  
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5.- POLÍTIC.- 
 
“Utilització partidista del club amb conseqüències 

 
Utilització del club amb finalitats partidistes que ha derivat en relacions tenses amb el Districte de 
Gràcia, la pèrdua (sic) de la gestió del camp de l’Àliga, retards en el canvi de gespa del Nou Sardenya 
i l’ús sistemàtic de la llotja i l’estadi per part de partits polítics” 

 
Aquest punt de la motivació mereix la següent qualificació per a la Junta Directiva: 
 
SITUACIÓ NO CENSURABLE PER CORRESPONDRE A UN PERÍODE EN QUÈ ELS PROMOTORS HAN ESTAT 
DIRECTIUS DEL CLUB I L’HAN AVALAT AMB LA SEVA PRESENCIA I VOT DURANT 13 MESOS, 
IMMEDIATAMENT PREVIS A LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ DE CENSURA 
 
FETS FALSOS. MANCA TOTAL DE CONCRECIÓ I DETALL 
 
EXPOSICIÓ DE FETS DESVIADA DE LA REALITAT 

 
a).- Una vegada més, els promotors de la moció de censura no identifiquen fets que motivin la 

censura i directius a qui els pugui ser imputable aquests fets. Es tracta d’una queixa genèrica i 
indeterminada d’actuacions succeïdes en un període en què els promotors eren directius. Insistim, els 
promotors van un i un altre cop contra fets vinculats a la seva etapa com a directius.  
 

b).- Segons els promotors, la utilització partidista del Club (no s’identifica de quin partit polític ni 
cap fet concret en relació al qual mostressin la seva disconformitat com a directius) ha tingut efectes 
negatius per al Club. És fals una cosa i l’altra: no hi ha hagut cap ús partidista del Club i els efectes negatius 
estan localitzats en l’imaginari dels promotors.  

 
El que és cert és que el Club, en els darrers anys, ha aprofundit en les relacions amb l’Administració o 
organismes vinculats a ella (Ajuntament de Barcelona, Institut Barcelona Esports i Federació Catalana de 
Futbol, entre d’altres) com amb les entitats esportives, cíviques i socials del nostre entorn. La Junta 
Directiva considera que el Club ha de donar una imatge amable i positiva, reconeixent i respectant la rica 
pluralitat de la societat catalana, barcelonina i gracienca, allunyant el Club de dogmatismes i opcions 
ideològiques, siguin del signe que siguin. 
 

c).- El Club té unes fluides i òptimes relacions amb el Districte de Gràcia, tant amb els seus 
responsables polítics com amb els funcionaris de les diverses àrees amb les que el Club té relació. De fet, 
aquestes bones relacions amb el Districte de Gràcia ha permès, per exemple, que l’actual gestor del camp 
de l’Àliga hagi estat requerit perquè respectés totes les hores d’entrenament i partits que hem tingut a la 
temporada 2021-2022 com a usuaris preferents de la instal·lació, a la vista que volia reduir en més d’un 
terç la nostra presència amb les devastadores conseqüències que hauria produït a l’estructura del nostre 
Club i a la impossibilitat de poder crear dos equips femenins més aquesta temporada. 

 
d).- En relació a la licitació pública de la gestió del camp de l’Àliga, deixar constància que els 

promotors de la moció van participar activament en la preparació de la proposta que finalment va ser 
presentada a l’Ajuntament de Barcelona, fet que oculten per intentar diluir, se suposa, la seva 
responsabilitat solidària en el que el promotors de la moció consideren un motiu per a la censura. Parlen 
de la campanya “DIEM NO” però oculten la seva intervenció en aquest afer que, segons diuen, va provocar 
al Club “perdre” (sic) la gestió del camp de l’Àliga, quan la pèrdua de la gestió del camp de l’Àliga seria 
imputable a la Junta Directiva que va finalitzar el seu mandat l’any 2017, fet que no podria ser, en cap cas, 
motiu de censura a l’actual Junta Directiva (article 107è, apartat 6, dels Estatuts). Es tracta d’un 
desconeixement poc justificable en uns ex directius, o bé, d’una distorsió grollera i constatable de la 
realitat perquè és un fet evident que l’anterior gestor del camp abans de la darrera licitació, en la 
preparació de la qual van participar activament els promotors de la moció, era la Fundació Marcet, no el 
Club. 
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En tot cas, l’exposició que fan els promotors incorpora, al parer de la Junta Directiva, un inquietant 
concepte sobre la gestió pública i els concursos d’adjudicació. Creure que unes “bones relacions” enlloc 
d’unes “relacions tenses” haguessin permès recuperar la gestió d’aquesta instal·lació municipal és un 
menysteniment cap als funcionaris públics que es van encarregar de tramitar aquest expedient 
administratiu i, en certa manera, apunta cap a conductes descrites en el Codi Penal. Cal recordar que 
l’òrgan de contractació que va resoldre el concurs de l’adjudicació de la gestió del camp de l’Àliga estava 
integrat per persones funcionàries de l’Ajuntament, de nivell tècnic, mai polític. Suggerir que no es va 
guanyar el concurs per motius polítics és tant com admetre, com a possibilitat certa, la prevaricació 
administrativa per part dels treballadors públics del Districte, insinuació amb la que aquesta Junta 
Directiva està en total desacord. 
 

e).- L’apel·lació al canvi de la gespa del Nou Sardenya és una de les afirmacions més 
demagògiques i tòxiques que hi ha a l’escrit de motivació dels promotors i que demostra la manca 
d’arguments i raons per promoure un vot de censura. 
 
El camp del Nou Sardenya és de titularitat municipal. El canvi de gespa de la instal·lació el decideix 
l’Ajuntament de Barcelona en funció de les seves previsions i prioritats. El Club és l’adjudicatari de la gestió 
de la instal·lació que ha de respectar les decisions que el titular pugui prendre en aquest sentit. El canvi 
de gespa del Nou Sardenya es va negociar en els pressupostos municipals de 2020. Arran del confinament 
derivat de la pandèmia covid-19, va quedar aturat i en no haver-se tramitat tot el procediment 
administratiu, no es va poder executar aquell estiu. El regidor del districte va dir, en audiència pública, 
que seria l’estiu del 2021, però, finalment, es va desdir, argumentant que s’havia confós de camp i que el 
que sí es faria l’estiu del 2021 seria el canvi de gespa del camp de l’Àliga, com així va ser. S’adjunta, de 
DOCUMENT NUMERO 3, una impressió de la notícia “S’inicien els treballs de substitució de la gespa 
artificial en 12 camps de futbol municipals”, publicada a la web municipal www.barcelona.cat, apartat 
Institut Barcelona Esports. 
 
Però fent bona la dita “qui xerra, paga”, resulta que l’execució dels treballs pel canvi de gespa del Nou 
Sardenya s’han fet d’acord amb el calendari previst, SENSE CAP RETARD, de tal manera que el dilluns 5 de 
setembre, després de constituïda la Mesa del Vot de Censura, l’adjudicatari de les obres les ha lliurat al 
Club que ja pot disposar de la instal·lació per a la seva activitat Es pot afirmar, sense distorsions 
interessades com les que s’han de combatre a través d’aquest escrit, que la bona relació institucional del 
Club amb el Districte ha facilitat tot el procés. És més, també es pot dir que, gràcies la fluida relació 
institucional del Club amb els responsables del Districte que ha aconseguit bastir aquesta Junta Directiva, 
el canvi de gespa només ha afectat la pretemporada dels equips principals, situació per a la qual la Junta 
Directiva ha cercat, i trobat, solucions alternatives a través del lloguer d’altres camps de futbol. 
 

f).- És fals també que la llotja del Nou Sardenya hagi estat utilitzada pels partits polítics, sense 
que a l’escrit s’esmentin quins partits i quan. Un cop més, manca de concreció i absència total de fets 
determinats que puguin motivar adequadament un vot de censura.  

 
El Club no pot viure d’esquena a la realitat política. A Catalunya, a Barcelona i a Gràcia hi ha moltes 
sensibilitats polítiques i no una, com sembla ser que creuen els promotors de la moció de censura que, 
com en els altres àmbits del Club, neden a contracorrent. El que passa és que no es pot imposar una visió 
de la societat tant estreta quan la societat catalana, barcelonina i gracienca és essencialment plural. 
 
Sempre hi ha hagut responsables polítics a la llotja, de tots els partits. Aquesta Junta Directiva (fins i tot 
quan els promotors en formaven part) mai ha dit que no a ningú, ni mai ha limitat que puguin venir més 
o menys persones. Es tracta de respecte al pluralisme polític en una instal·lació esportiva de titularitat 
municipal que el Club gestiona. A tots els camps on es desplacen els equips del Club per jugar els seus 
partits ens trobem amb representants públics a les llotges: de l’Ajuntament, del Consell Comarcal, de la 
Diputació, de la Generalitat o del govern autonòmic corresponent, del Parlament ... En tots. Per tant, no 
és cap rara avis que a la llotja del Nou Sardenya n’hi vinguin, com a tot arreu, i com n’han vingut sempre. 
La Junta Directiva continuarà amb la seva política de portes obertes, sense rebutjar ningú, seguint un 
principi i valor democràtic com és el respecte al pluralisme polític, en sintonia amb l’article 4t, apartat 1, 
dels Estatuts. A més, aquesta bona predisposició facilita molt que el President i, per tant, el Club, pugui 

http://www.barcelona.cat/
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ser present en els actes oficials, molt més que representants d’altres entitats o clubs del Districte, i això 
és positiu per a la visibilitat del Club. 
 
De fet, les relacions amb el Districte són més fluïdes des de la sortida de la Junta Directiva dels promotors 
de la moció de censura, com ho prova que el President del Club és convidat a tot tipus d’actes: recepcions, 
actes de la Festa Major de Gràcia, homenatges celebrats a la Sala de Plens del Districte, passejades pels 
carrers, sopars, celebracions i diades. Només en el que portem d’any, el Club ha assistit a gairebé 30 actes 
institucionals amb la presència del President o altres membres de la Junta Directiva. 
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6.- LABORAL.- 
 
“Treballadors en situació de precarietat 
 

▪ Treballadors fora de conveni durant mesos 
▪ Contractes precaris en hores i condicions 
▪ Tracte millorable a treballadors del club. Gestió autoritària dels equips humans” 

 
Aquest punt de la motivació mereix la següent qualificació per a la Junta Directiva: 
 
SITUACIÓ NO CENSURABLE PER CORRESPONDRE A UN PERÍODE EN QUÈ ELS PROMOTORS HAN ESTAT 
DIRECTIUS DEL CLUB I L’HAN AVALAT AMB LA SEVA PRESENCIA I VOT DURANT 13 MESOS, 
IMMEDIATAMENT PREVIS A LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ DE CENSURA 
 
FETS FALSOS. MANCA TOTAL DE CONCRECIÓ I DETALL 
 
EXPOSICIÓ DE FETS DESVIADA DE LA REALITAT 

 
a).- També en aquest àmbit, seguint la tònica dels anteriors, no hi ha cap concreció per part d’uns 

promotors que, fins fa pocs mesos, estaven integrats a la Junta Directiva i, per tant, tenien accés a la 
informació de primera mà. Tampoc expliquen des de quan es produeixen les suposades irregularitats, que 
es neguen, i què van fer ells com a directius per corregir-les (article 55è, apartat 1, u) dels Estatuts). És 
l’evidència més gran que la motivació presentada és formal, sense contingut i, sobretot, allunyada de la 
realitat i producte d’una deformació grollera dels fets. 

 
b).- Tots els treballadors/es del Club estan inclosos en el conveni que els correspon i tots els 

contractes s’ajusten als horaris laborals dels treballadors/es d’un club de futbol amb activitat els caps de 
setmana. Atès que som un club de futbol, amb el que això suposa d’activitat bàsicament els caps de 
setmana, la majoria de contractes amb els treballadors s’acorden i signen “de dilluns a diumenge”, pactant 
el sou. Per això no es paguen hores extres els caps de setmana. Quan algun treballador sobrepassa les 
hores setmanals algun cop, se’ls allibera d’algunes hores la setmana següent, sempre previ acord. Tots els 
treballadors i totes les treballadors gaudeixen, com a mínim, d’un dia de descans setmanal i tots i totes 
gaudeixen dels dies de vacances que corresponen segons conveni, que habitualment poden escollir. 

 
c).- Com bé saben els promotors del vot de censura de la seva etapa com a  directius, la contractació 

laboral del Club, confecció de nòmines i aplicació de convenis col·lectius als treballadors està 
externalitzada des de fa anys a l’empresa Assessorament i Gestió Índex SL. La Junta Directiva compleix 
amb la normativa laboral amb els treballadors del Club. Qualsevol desajust que s’hagi produït per algun 
canvi normatiu (per exemple, modificació del càlcul del Salari Mínim Interprofessional) ha estat mínim i 
s’ha arreglat, amb caràcter retroactiu, un cop detectat. 

 
No hi ha cap reclamació ni demanda per part dels treballadors del Club en relació a les seves condicions 
laborals. Les millores laborals que algun treballador pretengui són respectables però la Junta Directiva ha 
d’ajustar la despesa laboral a la previsió dels seus recursos econòmics sota el principi de responsabilitat, 
que és el que s’espera d’un gestor de patrimoni aliè. 
 

d).- Parlar de “tracte millorable” no pot constituir una motivació adequada ni suficient per 
plantejar una moció de censura. Es tracta d’una percepció personal i subjectiva de la que no hi ha 
constància. Els membres de la Junta Directiva assisteixen a les reunions i executen les seves tasques i 
funcions, generalment, fora de les oficines del Club, raó per la qual hi ha poc contacte entre els membres 
de la Junta Directiva i els treballadors i les treballadores, les demandes dels i de les quals, en l’actualitat, 
es canalitzen, bàsicament, a través del gerent del Club. 
 
Parlar de “gestió autoritària” dels equips humans sense identificar persones i sense oferir cap dada 
concreta i objectiva que pugui sustentar aquesta crítica no és una adequada motivació del vot de censura, 
ans al contrari, és una evidència més de la manca d’arguments. Es tracta de crítiques de qui vol fer oposició 
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pocs mesos després d’haver sortit de la Junta Directiva i necessita d’un vot de censura per avançar el 
procés electoral previst per al 2024. 
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C).- PROVA DOCUMENTAL.-  
 
Per tal d’acreditar totes les afirmacions que consten en aquest escrit d’al·legacions, a banda de la 
documentació adjuntada, la Junta Directiva designa, a efectes de prova documental, els registres 
administratius i arxius del Club, en particular, les actes de les reunions de la Junta Directiva que consten 
en el llibres d’actes. 
 
La documentació que no s’adjunta a aquest escrit d’al·legacions està afectada per clàusules de 
confidencialitat en els contractes signats amb terceres entitats o per mantenir el deure de confidencialitat 
que recull els estatuts del Club.  
 
No obstant, aquesta documentació està a disposició del delegat de la Federació Catalana de Futbol a la 
Mesa del Vot de Censura per tal que pugui emetre, amb la deguda informació, el seu vot a la propera 
reunió sobre l’admissió de la iniciativa presentada que, a parer de la Junta Directiva, no presenta una 
adequada motivació com exigeixen els Estatuts Socials, ja sigui per al·legar fets i situacions succeïts en el 
període de temps en que els proponents de la moció de censura eren directius i no es van oposar, per la 
falta de concreció dels fets o, directament, per la falsedat d’alguns dels fets sobre els que es pretén 
sustentar la iniciativa. 
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6.- CONCLUSIONS 
 

1.- El vot de censura a la Junta Directiva té una regulació específica i pròpia en els estatuts del Club 
Esportiu Europa, a les concretes normes dels quals s’ha de sotmetre aquest procediment. 
 
2.- La moció de censura contra la Junta del Club Esportiu Europa, a banda d’un recolzament del 15% dels 
socis amb dret de vot, precisa identificar els membres de la Junta Directiva subjectes a censura i d’una 
motivació adequada sobre fets succeïts amb posterioritat a la presa de possessió del càrrec de membre 
de la Junta Directiva que es vol sotmetre al vot de censura. 

 
3.- La moció de censura presentada el 18 de juliol de 2022 s’adreça contra tots els membres de la Junta 
Directiva de manera indiscriminada sense concretar fets i la seva correlativa imputació de responsabilitats 
als integrants de la Junta Directiva. 
 
El plantejament és tant extravagant que pretén censurar un directiu que va integrar-se a la Junta Directiva 
amb posterioritat a la dimissió com a directius dels promotors de la moció de censura, volent-lo fer 
responsable de fets en els que no va tenir cap intervenció ni participació, però els promotors, sí. 
 
4.- Els socis promotors de la moció de censura han estat membres de la Junta Directiva, de manera 
ininterrompuda, des de l’11 de gener de 2021 fins al 14 de febrer de 2022, data en què van presentar la 
dimissió. 
 
Els socis promotors de la moció de censura van presentar una primera sol·licitud el 3 de maig de 2022 
(menys de 3 mesos des de la seva dimissió) que no va poder ser tramitada per manca absoluta de 
motivació, tal com exigeixen els Estatuts Socials.  
 
5.- Els socis promotors de la moció de censura, mentre van ser directius del Club, no van votar mai en 
contra dels acords adoptats per la Junta Directiva ni van fer constar la seva oposició o discrepància amb 
els acords. 
 
Els fets amb els que pretenen justificar la moció de censura, amb independència que no tenen una 
adequada motivació, van succeir mentre els promotors de la moció eren integrants de la Junta 
Directiva. Aquesta situació provoca que els promotors de la moció de censura vagin contra els seus 
previs actes propis com a directius, la qual cosa comporta un abús de dret i un exercici mancat de bona 
fe dels seus drets com a socis del Club Esportiu Europa. Volen censurar els membres d’una Junta 
Directiva de la que formaven part per fets que els promotors, mentre eren directius, van aprovar i 
acceptar. 
 
La iniciativa, tal com està plantejada i per qui està plantejada, ataca el PRINCIPI DEMOCRÀTIC de 
funcionament del Club perquè no respecta el resultat de les eleccions celebrades el mes de desembre 
de 2020 i només pretén un avançament electoral sense que existeixi cap fet que justifiqui una mesura 
d’aquesta naturalesa. 
 
6.- A banda de l’abús de dret, els promotors de la moció de censura poden haver infringit presumptament 
l’article 55è.1.d) ES i l’article 71è.7.a) ES (guardar confidencialitat de la informació rebuda i coneguda i de 
les deliberacions de la Junta Directiva, deures que subsisteixen després del cessament com a directiu). 
 
7.- Una moció de censura no és un referèndum revocatori basat en la simple recollida de suports ni un 
procés electoral. L’actual Junta Directiva va ser elegida per un període estatutari de 4 anys a les eleccions 
celebrades el mes de desembre de 2020. Per tant, la motivació d’un vot de censura no pot consistir només 
en una visió diferent de la manera de dirigir el Club, o en una auditoria de qualsevol decisió ordinària de 
gestió o de discrepància en la forma de prendre decisions o d’estructurar el Club o en una deformació de 
la realitat a conveniència dels seus promotors, ja que el MODEL DE CLUB i DE DIRECCIÖ es discuteix en un 
procés electoral, on les candidatures tenen la possibilitat de presentar als socis i sòcies les seves 
propostes. Però en el nostre cas, la pretensió dels socis proponents és discutir el model de Club a mig 
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mandat, amb la inquietant singularitat de què es tracta d’uns socis que han estat plenament 
corresponsables de les decisions de la Junta Directiva que ara volen censurar. 
 
8.- L’escrit de motivació del vot de censura ha de ser un document amb contingut substantiu que relacioni 
i argumenti degudament els fets objectivament certs (accions i/o omissions) de certa gravetat, imputables 
als membres de la Junta Directiva del Club sotmesos a censura i les concretes (no difoses o especulatives) 
conseqüències negatives que aquells fets objecte de censura han tingut per al Club, totes les quals puguin 
justificar, de manera ADEQUADA, la tramitació d’una moció de censura. No és el cas de l’escrit presentat. 
 
9.- A banda de la manca de motivació adequada, els fets que consten a l’escrit presentat pels promotors 
no gaudeixen de concreció, sense perjudici que la majoria de fets són falsos i no s’ajusten a la realitat, tal 
com s’ha exposat. 
 
10.- En definitiva, al parer de la Junta Directiva del Club Esportiu Europa, la sol·licitud de vot de censura 
plantejada per tres socis que van ser directius durant l’etapa en la que van succeir els suposats fets que 
es pretenen siguin objecte de censura no compleix amb el requisit d’ADEQUADA MOTIVACIÓ que 
exigeix l’article 107è, apartat 3, dels Estatuts Socials i, en conseqüència, la sol·licitud hauria de ser 
rebutjada d’acord amb el previst a l’article 107è, apartat 8, dels Estatuts Socials. 
 
 
Barcelona (Gràcia), el 8 de setembre de 2022. 
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Sʼinicien els treballs de substitució de
la gespa artificial en 12 camps de
futbol municipals

Amb una inversió de 5,1 M€, lʼAjuntament de Barcelona, a través de
lʼInstitut Barcelona Esports, ha començat els treballs de substitució de
la gespa artificial en 12 camps de futbol municipals.

El projecte respon a la voluntat de lʼInstitut Barcelona Esports de
posar al dia les instal·lacions esportives que, per lʼús i el pas del
temps, necessitaven una actualització per continuar garantint les
millors condicions possibles als i les esportistes de la ciutat. Aquesta
nova gespa dʼúltima generació garanteix una gran durabilitat i
resistència a lʼús intensiu, fets que la preparen per suportar un alt
rendiment esportiu.

Altrament, i previ consens amb la Federació Catalana de Futbol, en
dos dels camps sʼaprofitarà el canvi de gespa per instal·lar també el
marcatge del futbol americà. Un fet que respon a la voluntat de
lʼAjuntament de potenciar, incentivar i diversificar la pràctica
esportiva a la ciutat incrementant els punts de pràctica dʼaquest
esport. A més, la inclusió dʼun marcatge fixe estalviarà als clubs
usuaris la feina prèvia i posterior al partit de marcar i desmarcar el
camp cada vegada. De fet, aquest estiu lʼIBE també marcarà de
manera més definitiva el pintat del futbol americà al Camp de Futbol
Municipal Parc de la Catalana, per tant, ja seran tres els camps de
futbol municipals que tindran aquesta polivalència esportiva.

Dos tipus de gespa

Sʼhan escollit dos tipus de gespa diferents en funció de la sub-base
existent actualment, sigui amb fase asfàltica (base elàstica de 20mm i
gespa artificial de 42mm amb un sistema combinat de fil
monofilament i fibril·lat) o amb base drenant, (gespa de 60mm,de
monofilament de 12 fils), totes dues de característiques tècniques i
mecàniques molt semblants. 

Els 12 camps

Les 12 obres (9 de futbol 11, 2 de futbol 7 i 1 de futbol 5) i
intervencions que es realitzen aquest estiu es faran en dues fases. La
primera ja ha començat, està molt avançada i afecta les següents
instal·lacions:

Districte de Sants-Montjuïc

Camp Municipal de Futbol La Bàscula

Intervenció: Substitució de la gespa artificial en dos camps dʼaquest
equipament, el camp de futbol 11, i el camp de futbol 7. 

Districte de Sarrià – Sant Gervasi

Camp Municipal de Futbol Vallvidrera
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Comparteix aquest contingut

Intervenció: Substitució de la gespa artificial al camp de futbol 11.
Instal·lació de noves porteries de futbol desmuntables i una nova
porteria de futbol americà. Elevació dels canons de reg. 

Districte de Nou Barris 

Camp Municipal de Futbol Porta

Intervenció: Substitució de la gespa artificial al camp de futbol 11.
Elevació dels canons de reg. 

Districte de Sant Andreu 

Camp Municipal de Futbol Bon Pastor

Intervenció: Substitució de la gespa artificial al camp de futbol 11.
Instal·lació de noves porteries de futbol desmuntables, i noves
porteries de futbol americà. 

En la segona fase dʼactuació que sʼestà desenvolupant també durant
aquest estiu estan previstes les següents obres: 

Districte de Gràcia

Camp Municipal de Futbol Nou Sardenya

Intervenció: Substitució de la gespa artificial al camp de futbol 11. 

Districte de Sant Andreu

Camp Municipal de Futbol Trinitat Vella 

Intervenció: Substitució de la gespa artificial al camp de futbol 11 i al
camp de futbol 7.

Districte de Sant Martí

Camp Municipal de Futbol Poblenou – Agapito Fernández 

Intervenció: Substitució de la gespa artificial al camp de futbol 11. 

Camp Municipal de Futbol Júpiter

Intervenció: Substitució de la gespa artificial en dos camps de futbol
dʼaquesta instal·lació, al camp de futbol 11 i al camp de futbol 5.
Instal·lació de noves canals de recollida de desguàs i nous canons de
reg del camp. 

Camp Municipal de Futbol Andrade – Sant Martí

Intervenció: Substitució de la gespa artificial al camp de futbol 11. 

Algunes de les actuacions que formen part dʼaquest paquet ja han
acabat, com és el cas de la substitució de la gespa del Camp Municipal
de Futbol de lʼÀliga i la del Camp Municipal de Futbol del Carmel. 

Millores en tres instal·lacions més

A aquests projectes, cal sumar altres actuacions que està preparant i
desenvolupant lʼInstitut Barcelona Esports i que també van en la línia
de la millora de les instal·lacions esportives municipals. En concret
aquestes actuacions afecten el Camp Municipal de Futbol Narcís Sala,
al districte de Sant Andreu, a on lʼIBE ja treballa en el projecte de
substitució de la gespa, que tindrà un cost de 450.000 € i que es
preveu que sʼexecuti a finals dʼaquest any;  i el Camp Municipal de
Futbol del Guinardó (FCMartinenc) al districte dʼHorta-Guinardó, on
sʼha treballat en un projecte que inclou la substitució de la gespa, i
millores en les grades dels i les espectadores. En aquest darrer cas,
sʼha acordat amb el club fer la intervenció i lʼobra a finals de la
temporada 2022-23, és a dir a partir de maig del 2023.

En relació amb el manteniment dels camps de futbol de la ciutat,
també cal incloure la remodelació dels vestidors del Camp Municipal
de Futbol del CEM Horta, per un import de 721.000€. 
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