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Ref.- Reclamació presentada pel Sr. DAVID PRATS LARA contra la resolució de 
la JUNTA ELECTORAL del CLUB ESPORTIU EUROPA, de data 17/12/20 
 
 
Barcelona, a 19 de desembre de 2020. 
 
VIST PEL COMITÈ D’APEL·LACIÓ el recurs interposat pel Sr. DAVID PRATS LARA 
contra la resolució de la Junta Electoral del CLUB ESPORTIU EUROPA de data 
17/12/20.  

  
                                                  ANTECEDENTS DE FET 

 
 

PRIMER.- En data 4/12/20 el Sr. David Prats Lara, en la seva condició de candidat a 
les eleccions del CLUB ESPORTIU EUROPA, presentà una reclamació davant de la 
Junta Electoral del mateix en què demanava: a) la suspensió de la jornada de votació 
prevista pel dia 20/12/20; i b) que es prenguessin les mesures necessàries per tal de 
garantir del dret de sufragi a tots els socis del citat club. 
 
 
SEGON.- En data 5/12/20 la Junta Electoral envià un correu electrònic a l’esmentat 
candidat Sr. David Prats exposant que es contactaria amb el PROCICAT (òrgan 
depenent de la Conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya, encarregat de la 
protecció civil del país) per tal d’arbitrar els mecanismes adients per garantir el dret de 
vot dels socis del CLUB ESPORTIU EUROPA, alhora que manifestava que en cas de 
ser necessari la jornada electoral es podria dur a terme en dues jornades, 
concretament els dies 20 i 21 de desembre. 
 
TERCER.- En data 14/12/20 el mateix Sr. David Prats formulà una nova reclamació 
en què sol·licitava: a) suspendre, com a mesura cautelar, la jornada de votacions 
prevista pel dia 20/12/20; b) adoptar les mesures en matèria de salut necessàries per 
tal de garantir el desenvolupament de la jornada electoral ; i c) adoptar les mesures 
necessàries per garantir el dret de sufragi de tots els socis de manera que els 
candidats hagin pogut facilitar-los la informació adient d’acord amb el dret a la llibertat 
d’expressió, i amb lliure accés a través dels mitjans de comunicació; suggerint que la 
celebració de la jornada electoral en dia de partit (jornada del dia 14/2/21) permetria 
dur-la a terme d’acord amb aquests paràmetres. 
 
QUART.- En data 17/12/20 la Junta Electoral comunicà al Sr. David Prats la decisió 
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respecte dels punts anteriorment exposats en el següent sentit: 
 

➢ Comunicar al reclamant que des de la Junta Electoral s’han pres les 
mesures adients per tal de garantir el dret al sufragi de tots els socis 
en condicions de seguretat, com ho acredita la comunicació rebuda de 
la Secretaria General de l’Esport en què autoritza la mobilitat de tots 
els socis que hagin d’efectuar desplaçaments per tal de exercir el seu 
dret a vot. 

 
➢ Indicar que es troba preparat un protocol específic per tal que l’exercici 

del dret a vot, i a l’accés als espais on es durà a terme la contesa 
electoral, es puguin dur a terme en condicions de seguretat i en 
compliment del protocol previst de forma específica. 

 
➢ Expressar al reclamant que els candidats en el procés electoral han 

disposat de les eines que han cregut adients per tal de difondre el seu 
programa electoral, no havent estat vulnerat en cap cas el seu dret a 
la llibertat d’expressió; tenint en compte que se’ls ha permès fer ús de 
les instal·lacions del club en igualtat de condicions, alhora que s’ha 
facilitat l’accés als socis a través del propi club. 

 
➢ Posar de manifest que el Cens Electoral ha estat aprovat per la Junta 

Electoral, d’acord amb allò que preveuen  els estatuts del club, i que 
no s’han facilitat dades personals de socis (com ara núm. de DNI i data 
de naixement) en no haver-se justificat la necessitat d’aquesta mesura. 

  
 
Com a corol·lari del que s’acaba d’exposar, la Junta Electoral resol literalment el 
següent: Resolem no suspendre la jornada electoral del diumenge dia 20 de desembre 
al CLUB ESPORTIU EUROPA.  
 
 
CINQUÈ.- Contra l’anterior resolució el Sr. David Prats interposa recurs davant 
d’aquest Comitè d’Apel·lació 
 
 
 
En la resolució del recurs formulat esdevenen d’aplicació els següents 
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   FONAMENTS DE DRET 
 

 
 
PRIMER.- Competència del Comitè d'Apel·lació de la FCF 
 
Amb caràcter general, la competència a aquest Comitè d'Apel·lació de la FCF li ve 
donada per l'article 60 del Reglament General de l`FCF i pels articles 61 i següents 
dels Estatuts de l’FCF.  
 
L'esmentat article 60 disposa que el Comitè d'Apel·lació és l'òrgan competent per 
conèixer i resoldre, en segona instància, els recursos que s'interposin: 
 

a) Contra les resolucions dictades en primera instància, i per qualsevol 
procediment, pels Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina Esportiva 
i pels Subcomitès de Competició i Disciplina Esportiva de la FCF. 
 

b) Contra les resolucions definitives adoptades en matèria disciplinària esportiva 
pels òrgans competents dels clubs o associacions esportives afiliats, quan 
exhaureixin la via associativa, en el termini dels deu dies hàbils següents al de 
la notificació de la resolució objecte de recurs.  
 

c) Contra els acords dels òrgans electorals dels clubs o associacions esportives 
afiliats, en el termini dels tres dies hàbils següents al de la notificació de l’acord 
objecte de recurs o al d’aquell en què s’entengui 27 desestimada tàcitament la 
reclamació perquè no s’ha dictat cap resolució expressa en el termini establert. 

 
Alhora, procedeix posar de manifest les facultats que els articles 256 i 257 confereixen 
a aquest Comitè en matèria electoral, per resoldre totes aquelles qüestions 
relacionades amb els procediments electorals dels clubs: 

 
Article 256è.  
1.- En l’àmbit electoral, la potestat jurisdiccional s’estén a conèixer les qüestions 
que puguin sorgir en els processos electorals dels clubs o associacions 
esportives i de la FCF, des que comença el procés electoral fins que conclou.  
2.- La potestat jurisdiccional en l’àmbit electoral confereix als seus titulars 
legítims la possibilitat de conèixer i resoldre totes les qüestions que siguin 
plantejades en relació amb els procediments electorals per a proveir els càrrecs 
de direcció i representació dels clubs o associacions esportives i de la FCF, i 
també en relació amb els procediments establerts per a censurar o reprovar la 
gestió president o presidenta i la Junta Directiva dels clubs i la FCF. 
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Article 257è.  
3.- L’exercici de la potestat jurisdiccional esportiva, en relació amb els 
procediments electorals de les associacions i els clubs esportius federats, 
correspon: a) A la respectiva junta electoral de les associacions o els clubs 
esportius. b) Al Comitè d’Apel·lació de la FCF. c) Al Tribunal Català de l’Esport. 

 
 
SEGON.- Legitimació del recurrent.  
 
Hem d’entendre inqüestionable la legitimació que ostenta el recurrent respecte de la 
interposició del recurs que ens ocupa, en considerar que és titular de drets i interessos 
legítims, en els termes que descriuen els articles 61.b) i 62.1 dels Estatuts d’aquesta 
FCF i 56.1 i 260 del seu Reglament General. 
 
 
TERCER.- Fons del assumpte: anàlisi dels motius exposats pel Sr. DAVID 
PRATS en el seu recurs. 
 
Als efectes d’una major claredat expositiva, procedim a donar resposta als arguments 
invocats pel recurrent de forma ordenada, sistemàtica i separada. 
 
Respecte les condicions sanitàries i de mobilitat en què es desenvoluparà la jornada 
electoral 
 
En el seu recurs el Sr. David Prats fa palesa en primer lloc la seva queixa pel fet de, 
al seu parer, no haver obtingut resposta per part de la Junta Electoral sobre aquest 
particular. No obstant, de l’estudi de l’expedient es desprèn que no ha estat així.  
 
La Junta Electoral del CLUB ESPORTIU EUROPA informà el reclamant a través de 
document de data 17/12/20 que està preparat el protocol pel dia de les votacions ... 
Estan preparats espais, epis, protocol d’entrada amb presa de temperatura, sortida, 
aforament limitat i ventilació. Es contacta amb els Mossos d’Esquadra per valorar la 
seva opinió respecte a les persones que estiguin esperant fora del camp. El protocol 
corresponent serà enviat a la SGE, tal i com ells mateixos demanen, complint els 
requeriments de protocol previst i específic. 
 
El cert és que en data 14/12/20 la Secretaria General de l’Esport autoritzà la sol·licitud 
formulada per la Junta Electoral, de manera que els socis de fora de Barcelona podran 
anar a votar.  
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Per tant, la resposta afirmativa donada per la SGE permetrà als socis del CLUB 
ESPORTIU EUROPA exercir el seu dret a vot si s’han de desplaçar entre municipis el 
diumenge 20 de desembre, més enllà dels confinaments perimetrals establerts pel 
PROCICAT amb caràcter general. 
 
Aquesta autorització que ha estat atorgada per la Secretaria General de l’Esport 
s’empara en la resolució SLT/3268/2020, de 12 de desembre, quin apartat “B” permet 
el desplaçament entenent com a causa justificada el compliment d’obligacions 
laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals. 
 
Val a dir que aquesta informació consta de forma pública a la pàgina web del club, a 
banda que el fet de poder desplaçar-se per raons justificades ha estat amplament difós 
pels mitjans de comunicació.  
 
Consta en l’informe que ha estat remès a aquest Comitè d’Apel·lació per part de la 
Junta Electoral la transcripció de les diverses comunicacions que han estat efectuades 
entre aquesta i la Secretaria General de l’Esport, i també amb els Mossos d’Esquadra, 
acreditatives de les gestions que han estat realitzades per tal de garantir que la jornada 
electoral es podrà desenvolupar d’acord amb el protocol sanitari establert. Alhora, la 
Junta Electoral expressa en el seu informe que aquest protocol ha estat traslladat als 
candidats amb anterioritat a la seva publicació a través de la pàgina web del club. 
 
Ateses les anteriors circumstàncies, no existeix cap circumstància relacionada amb la 
crisi sanitària motivada pel virus COVID-19 que impedeixi la celebració de l’acte de 
votació previst pel diumenge dia 20/12/20, més enllà de les lògiques limitacions que 
seran imposades per raons de seguretat, i que foren anunciades en la mateixa 
informació proporcionada al reclamant per la Junta Electoral. En d’altres paraules, cap 
soci que vulgui exercir el seu dret a vot trobarà cap limitació legal o restricció de fet 
per a dur-ho a terme. 
 
 
Respecte de l’existència de protocols específics COVID-19 
 
En el seu recurs el Sr. David Prats expressa que el protocol no ha estat enviat a la 
Secretaria General d’Esports de la Generalitat de Catalunya, no ha estat validat per 
les autoritats sanitàries i del qual no s’ha donat trasllat a les parts interessades. 
 
Com hem expressat anteriorment, per part de la Secretaria General de l’Esport en data 
14/12/20 ha estat autoritzada de forma expressa la mobilitat dels socis de fora de 
Barcelona per tal que puguin anar a votar en la jornada electoral del CE EUROPA; i 
d’altra banda el protocol COVID-19 que serà aplicat en la jornada electoral consta a la 
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pàgina web del club (a l’adreça http://www.ceeuropa.cat/component/k2/protocol-i-
logistica-del-20-d-votants-mitjans-de-comunicacio-i-mapa-d-accessos), amb el 
següent contingut: 
 

La Junta Electoral ha aprovat el protocol definitiu per a totes les persones i agents 
implicats en el dia d'eleccions. 
 
El protocol és fruit de les consultes, acords, recomanacions i obligacions pactades amb 
les administracions competents del Govern i les autoritats policials. Es busca garantir 
al màxim la seguretat de tots els assistents i persones que prendran part de la jornada 
electoral a la presidència del club. 
 
PROTOCOL DE LA JORNADA DE VOTACIÓ: 20 DE DESEMBRE DEL 2020 
 
1) Aspectes logístics per a les votacions 

 
• El lloc de votació serà la sala de premsa de l’estadi, espai ampli i ventilat i de fàcil 
accés des del carrer. 
• Dins aquest espai hi haurà com a màxim la presència de 6 persones (3 membres de 
la Mesa Electoral, 2 interventors- un per cada candidat- i el votant). Excepcionalment 
es permetrà en moments puntuals l’entrada d’un acompanyant per qüestions de 
dependència en la mobilitat i sempre garantint distància de seguretat respecte altres 
persones de la sala. 
• Serà obligatori dur la mascareta ben posada (per sobre el nas). 
• Abans d’entrar a la sala es farà servir gel desinfectant, a disposició pels socis i també, 
en tot moment, pels membres de la Mesa i els interventors. 
• Hi haurà, a banda del personal logístic del club, servei de seguretat per controlar els 
accessos a la sala de votacions. 
• Es prendrà la temperatura dels votants a l’entrada a la sala. En cas de no superar 
aquest control no es permetrà la votació d’aquesta persona per motius de salut pública. 
• Estarà prohibit menjar i fumar dins el recinte. 
• La mobilitat cap al punt de votació serà exclusiva per les vies habilitades des del 
carrer. 
• A la cua caldrà respectar la distància mínima d’un metre i mig entre persones. 
• S’estableix un horari ampli de votacions: de 9:30 a 17 hores. 
• Es marca un horari preferencial per la gent gran: de 09:30 a 11 hores. 
• Es farà desinfecció periòdica de les taules i espais utilitzats. 
 
2) Aspectes logístics per a la premsa 

 
• Per garantir de manera escrupolosa la presència màxima de 6 persones dins la sala, 
tot seguint indicacions de les autoritats sanitàries, no podran entrar mitjans a la sala 
de vot. 
• El departament de premsa del club serà l’únic autoritzat, amb un màxim de dues 

http://www.ceeuropa.cat/component/k2/protocol-i-logistica-del-20-d-votants-mitjans-de-comunicacio-i-mapa-d-accessos
http://www.ceeuropa.cat/component/k2/protocol-i-logistica-del-20-d-votants-mitjans-de-comunicacio-i-mapa-d-accessos
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persones -un fotògraf i un càmera de vídeo, sempre fora de la sala- a enregistrar 
imatges des de l’exterior de les portes de la sala de premsa. Aquestes imatges es 
posaran a disposició i servei de tots els mitjans de comunicació interessats. Altres tipus 
de necessitats gràfiques, entrevistes, testimonis o reportatges d’altres mitjans de 
comunicació no propis del club, caldrà fer-los fora del recinte esportiu. 
• Aquest mateix protocol comunicatiu se seguirà en finalitzar la jornada de votacions i 
per a enregistrar i fotografiar –i posteriorment facilitar els documents a la premsa- l’acte 
de proclamació dels resultats. 
  
3) Mapa logístic de votació 
 

   

 
 

  
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
No correspon a aquest Comitè d’Apel·lació la decisió sobre si el pla transcrit preparat 
per la Junta Electoral s’ajusta a la legalitat. Hauran de ser els agents de l’autoritat els 
que –de la mateixa manera que poden fer-ho en cada actuació ciutadana- actuïn si es 
produeix alguna situació en què no es compleixin els requeriments legals vigents.  
 
Hem de concloure respecte d’aquest punt, per tant, que racionalment la Junta 
Electoral ha complert –com a mínim inicialment- amb el seu deure de dur a terme la 
planificació adequada per tal que la jornada electoral es pugui dur a terme amb la 
màxima normalitat possible; en el benentès que el resultat final del protocol previst 
dependrà de la responsabilitat individual de totes aquelles persones que d’una manera 
o altra participin en la mateixa i del control que en facin els agents de l’autoritat. 
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Respecte de l’obstaculització de la legitimitat del procés electoral 
 
En el seu recurs, el Sr. David Prats reitera l’argument que La Junta Electoral mai ha 
traslladat a les candidatures els protocols, en els quals suposadament ha treballat, per 
informar-ne degudament (per no dir validar-los conjuntament com seria adient 
respectant els principis de legitimitat democràtica i transparència) considerant la 
incidència d’aquests protocols respecte de com les candidatures havien d’enfocar les 
seves respectives campanyes i per consensuar acords respecte els models de 
campanya (o les seves restriccions). Parlem de protegir la legitimitat del procés 
electoral consensuant els formats de la campanya electoral, quan el procediment 
electoral es trobava en aquesta fase. 
 
A continuació, el recurrent expressa el seu desencís pel fet que –al seu parer- s’hauria 
produït una obstaculització als candidats de fer conèixer el seu programa; així com pel 
fet que segons afirma encara hi ha socis que no han rebut el seu programa electoral. 
I també expressa la seva queixa pel fet que no ha rebut l’acreditació pel seu 
responsable de comunicació, i tampoc pels seus interventors.  
 
Hem de posar de manifest que amb caràcter general no correspon a una Junta 
Electoral establir les pautes per les quals s’hagi de conduir una campanya electoral. 
Són els candidats els que han de planificar i dirigir-la, i en cas que es plantegi una 
incidència o dubte en el decurs de la mateixa, plantejar-los davant de la Junta Electoral 
per tal que es pronunciï. No s’aporta cap prova amb el recurs que el reclamant hagi 
vist denegada cap petició que hagi formulat a la Junta Electoral en relació amb aquest 
particular; i per tant hem de concloure que la mateixa no ha dut a terme cap acte que 
hagi pogut vulnerar la necessària igualtat dels candidats durant el desenvolupament 
del procés electoral.  
 
El recurrent s’ha pogut adreçar als socis del CLUB ESPORTIU EUROPA, ha participat 
en programes de televisió (fet notori), i consta a la pàgina web del club un àudio amb 
un debat mantingut entre els dos candidats.  
 
És obligada, doncs, la conclusió que no consta que la Junta Electoral hagi dut a terme 
cap acte vulneratori de la participació democràtica efectiva en el procés electoral.  
Alhora hem de remarcar que consta la Junta Electoral ha posat a disposició dels 
candidats els recursos del club, i en el cas que es doni la circumstància que un soci 
no hagi rebut a hores d’ara publicitat electoral no pot atribuir-se aquest fet a la Junta 
Electoral, sense més; quan és notori que els serveis postals, de distribució i de 
repartiment, estan patint retardaments derivats de la sobrecàrrega de treball per raons 
òbvies.  
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Cal posar de manifest també que la Junta Electoral expressa en el seu informe que 
en la tramesa de la correspondència publicitària als socis es trobava present un 
representant de cada candidatura. 
 
D’altra banda, el reclamant no aporta cap prova que acrediti la seva afirmació segons 
la qual als seus interventors i al seu cap de premsa no els ha estat lliurada cap 
autorització per poder ser presents durant el desenvolupament de la jornada electoral. 
L’article 96 dels estatuts del club efectivament disposa que cada candidatura podrà 
nomenar un màxim de dos interventors o interventores per cada Mesa Electoral 
(apartat primer); així com que els interventors o interventores tindran accés a la Mesa 
Electoral durant la votació i escrutini, havent d’incorporar al seu lloc una hora del 
començament de la votació (apartat segon).  
 
No consta en l’expedient electoral que la Junta hagi efectuat cap denegació o restricció 
en relació amb la presència d’interventors en la jornada electoral. 
  
Exhortem el reclamant per tal que formuli aquesta petició davant de la Mesa Electoral 
abans de l’inici de la jornada electoral, per tal que aquesta en doni la resposta que 
entengui adequada. 
 
No pot afirmar-se que s’ha produït una restricció a la llibertat d’expressió, de manera 
que s’hagi privat els candidats del seu dret d’adreçar-se als socis del CLUB 
ESPORTIU EUROPA. No ha estat aportada cap prova en aquest sentit, com tampoc 
ha estat aportada pel reclamant cap denegació que li hagi estat presentada per la 
Junta Electoral en relació amb cap petició concreta d’un acte de campanya electoral. 
Ans al contrari, és notori que els candidats han intervingut de forma pública en mitjans 
de comunicació de considerable difusió, i per tant aquest fet revela que han pogut 
adreçar-se al públic en general i als socis del club en igualtat de condicions i sense 
cap restricció per part de la Junta Electoral.  
 
 
Respecte del format del cens 
 
En el seu recurs el reclamant transcriu diverses articles que formen part dels estatuts 
del club, per fer palès el fet que –al seu parer- s’ha incomplert el deure de la Junta 
Electoral de vetllar perquè puguin ser formulades reclamacions relacionades amb 
omissions o inclusions indegudes en el cens electoral.  
 
L’article 91.3 dels Estatuts del CLUB ESPORTIU EUROPA, amb la rúbrica Aprovació 
del cens electoral definitiu, disposa literalment el següent: 
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A) Un cop finalitzada la fase IV del procés electoral (exposició del cens 
electoral provisional), dins els tres dies naturals següents, i una vegada 
depurades les reclamacions o observacions que hagin fet els socis i sòcies, 
la Junta Electoral aprovarà el cens electoral definitiu de socis i sòcies del 
club que tindran la condició d’electors.  
(...) 

C) Aquesta llista, que ha de quedar sota custòdia de la Junta Electoral a 
l’oficina del Club, serà el cens electoral definitiu i no pot ser objecte de 
cap modificació durant la resta del procés electoral. 

 
De la transcripció dels articles expressats dels Estatuts del Club es desprèn de forma 
inequívoca que correspon a la Junta Electoral la resolució de totes aquelles 
incidències relacionades amb el cens electoral, de manera que un cop depurades 
aquestes, el cens electoral esdevé definitiu. 
 
No correspon a cap candidat, per tant, avaluar el contingut del cens electoral, i per tant 
cap d’ells té legitimació per dur a terme una revisió del mateix. Aquest plantejament 
és recurrent en les normes estatutàries de les entitats esportives, i troba la seva lògica 
en el fet de garantir que la composició del cens electoral quedi al marge dels candidats 
que concorren en una contesa electoral donat que, com s’acaba de veure, correspon 
a les juntes electorals –recordem, quins components són escollits entre els socis- 
aquesta competència.  
 
D’altra banda, respecte de la queixa que no han estat facilitades al recurrent per part 
de la Junta Electoral determinades dades dels socis (DNI., data de naixement, i data 
d’ingrés al club), hem de posar de manifest que la justificació que invoca –“perquè els 
candidats verifiquin la correcta configuració del cens”- esdevé improcedent. 
 
Com acabem de veure, la correcta i adequada configuració del cens electoral 
correspon a la Junta Electoral en virtut de les atribucions que li confereix l’article 91 
dels Estatuts.  
 
I a banda d’això, la raó que s’invoca no reuneix els principis de proporcionalitat i 
finalitat legítima que exigeix la jurisprudència per entendre justificat l’accés a dades de 
caràcter personal. 
 
Les dades que el reclamant demana (DNI, data de naixement, i data d’ingrés al club) 
efectivament han de ser considerades com a dades personals. I en conseqüència la 
resposta jurídica necessàriament ha de ser la de que gaudeixen de la protecció que 
els dispensa la normativa específica (així, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 

https://go.vlex.com/vid/843418428?fbt=webapp_preview
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físiques pel que respecta al tractament de les dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades –recordem que els reglaments comunitaris són d’aplicació directa 
en l’espai dels països membres-; i més recentment, al nostre país, la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. 
 
L’article 4 del citat Reglament Europeu defineix com dades personals:  
 
1) «datos personales»: toda información sobre una persona física identificada o 
identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona 
cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante 
un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de 
localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad 
física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona; 
 
Essent evident aquesta naturalesa respecte de les dades que el reclamant peticiona 
(núm, de DNI, data de naixement, i data d’ingrés al club), no s’observa que la petició 
del recurrent estigui justificada (en els termes que disposa l’article 6 del precitat 
Reglament (UE) 2016/679) tota vegada que la causa que s’invoca (consistent que els 
candidats verifiquin la correcta configuració del cens) és manifestament contrària amb 
el contingut dels estatuts del club. 
 
Així, hem vist anteriorment que l’article 91.3 dels estatuts del club disposa que una 
vegada finalitzada la fase de depuració de les reclamacions per part dels socis 
respecte del cens electoral, el mateix esdevindrà definitiu; i per tant, inatacable en el 
sí del procés electoral.  
 
Conseqüència d’aquest plantejament és la manca de justificació i de legitimació per 
part dels candidats en poder “revisar” el contingut del cens electoral.  
 
 
I això sense perjudici que el cens íntegre sigui posat a disposició dels membres 
integrants de la Mesa Electoral a l’inici de la jornada electoral, que òbviament haurà 
d’incorporar el núm. de DNI de cada soci per tal de facilitar la seva identificació en 
l’acte de votació, i als efectes del control de la regularitat de la jornada electoral. 
 
La disposició del cens per part dels membres de la Mesa Electoral amb les dades 
personals dels socis incorporades òbviament sí que es troba justificada en virtut dels 
principis de finalitat i proporcionalitat, i als efectes del control de la regularitat dels vots, 
com d’ordinari ocorre en totes les jornades electorals per tal de poder identificar la 
persona que exerceix el seu dret democràtic; cens que haurà de ser tornat a la Junta 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673
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Electoral un cop finalitzada la jornada de votació.  
 
La decisió adoptada per la Junta Electoral sobre aquest particular, per tant, ha estat 
totalment adequada i ajustada a l’ordenament jurídic.  
 
A la vista de tot el que ha quedat exposat s’ha de concloure la regularitat en les 
decisions adoptades per la Junta Electoral, i que han estat objecte de recurs per part 
del Sr. David Prats. En conseqüència, esdevé improcedent decretar la fixació d’una 
nova data de jornada de votacions, així com prorrogar la campanya electoral. 
 
 
Sobre la mesura cautelar sol·licitada 
  
En el seu recurs, el reclamant interessa l’adopció d’una mesura cautelar, consistent 
en suspendre la jornada de votacions prevista per al dia 20/12/20 per falta de 
garanties. 
 
L’adopció de mesures cautelars guarda relació directa amb el dret material que es 
pretén assegurar, en aquest cas la celebració en condicions regulars i democràtiques 
de la jornada de votació en el procés electoral del CLUB ESPORTIU EUROPA. 
 
L’article 728 de la Llei d’Enjudiciament Civil enumera quins són els pressupòsits que 
han de concórrer per poder ser concedides: a) perill pel retard en la resposta jurídica 
per part de l’òrgan jurisdiccional; b) aparença de bon dret (“fumus boni iuris”); i c) 
caució.  
 
En l’assumpte que ens ocupa no concorre cap dels requisits esmentats, tota vegada 
que de l’anàlisi jurídica realitzada no es pot assolir cap conseqüència favorable als 
interessos del reclamant. I per tant, no s’aprecia aparença de bon dret en la reclamació 
efectuada pel Sr. David Prats.  
 
De forma lògica nuada s’ha d’afirmar que no concorre cap perill pel retard en la 
resposta jurídica d’aquest Comitè d’Apel·lació, principalment perquè la present 
resolució ha estat dictada amb manifesta diligència, com demanen els processos 
electorals (en què com és sabut els terminis són habitualment breus). 
 
 
 
Vistos els articles esmentats en la present resolució i demés preceptes de general 
aplicació, aquest Comitè d’Apel·lació,                    
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                       R E S O L 

 
 
DESESTIMAR la sol·licitud de mesura cautelar formulada pel Sr. DAVID PRATS 
LARA en relació amb el procés electoral del CLUB ESPORTIU EUROPA, consistent 
en la suspensió de la jornada de votacions; 
 
DESESTIMAR el recurs interposat pel Sr. DAVID PRATS LARA contra la resolució de 
la JUNTA ELECTORAL DEL CLUB ESPORTIU EUROPA de data 17/12/20, que es 
confirma íntegrament.  
 
 
Que es notifiqui aquesta resolució als interessats, manifestant que contra la mateixa 
es pot interposar recurs davant el Tribunal Català de l’Esport, dins el termini de deu 
dies hàbils següents al de la notificació d’aquest acord, de conformitat amb el que és 
preceptuat a l’article 373.1 del Reglament General de la Federació Catalana de Futbol. 
 
 
 
 
 
Oriol Camacho i Martí 
SECRETARI GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. David Prats i Lara 
Sr. President Junta Electoral CE Europa 
Sr. President Junta Gestora CE Europa 


		2020-12-19T18:52:21+0100
	Oriol Camacho i Martí




