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FEDERACIÓ AÈRIA CATALANA 
 

JUNTA ELECTORAL 
RESOLUCIÓ 1/2019 

 
 
 

Reunida la Junta Electoral per resoldre la reclamació interposada pel candidat 
Sr. Carles Aymat i Simó contra l’acta del procés de les votacions amb data 14 de 
setembre de 2019, en virtut de la qual s’acordava considerar la candidatura encapçalada 
pel Sr. Alfred Sánchez Chacón la candidatura guanyadora d’aquest procés electoral per 
haver obtingut la majoria de vots, després d’examinar l’escrit de reclamació i altres 
documents que figuren en l’expedient, adopta la següent: 

 
 

RESOLUCIÓ 
 
 

ANTECEDENTS 
 

Primer.- El 14 de setembre de 2019, la Mesa Electoral va adoptar l’acta del 
procés de les votacions, en virtut de la qual acordava considerar la candidatura 
encapçalada pel Sr. Alfred Sánchez Chacón la candidatura guanyadora d’aquest procés 
electoral per haver obtingut la majoria de vots. L’esmentada acta va ser publicada al lloc 
web de la Federació i notificada als dos candidats que encapçalaven les dues 
candidatures proclamades, com a parts interessades del procés electoral, en la mateixa 
data. 

 
Segon.- El 18 de setembre de 2019, el candidat Sr. Carles Aymat i Simó va 

interposar reclamació davant la Junta Electoral contra l’acta de les votacions abans 
indicada, sol·licitant l’esmena de l’acta del procés de les votacions, l’anul·lació de l’acte 
de la votació i la repetició d’aquest acte. 
 

 
FONAMENTS JURÍDICS 

 
Primer.- La Junta Electoral és competent per conèixer de la reclamació 

interposada, de conformitat amb el previst en l’article 91.2(a) del Decret Legislatiu 
1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, en l’article 
79.1(b) del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, en 
l’article 81(b) dels Estatuts de la Federació Aèria Catalana (FAC), i en l’article 16.1(b) 
del Reglament Electoral aprovat. 
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Segon.- El recurrent es troba legitimat activament per interposar la reclamació 

contra l’acord objecte d’impugnació a l’empara d’allò disposat en l’article 88.2 del Decret 
Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport i en 
l’article 115 dels Estatuts de la FAC. 

 
Tercer.- La reclamació ha sigut interposada dins del termini de tres dies hàbils, 

comptats des de l’endemà del dia en què s’ha adoptat l’acord objecte d’impugnació, 
conforme a l’article 80.1 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de 
Catalunya, a l’article 82 dels Estatuts de la FAC, i a l’article 17.1(b) del Reglament 
Electoral aprovat. 

 
Quart.- Els motius invocats per la part recurrent en el seu escrit de reclamació 

es resumeixen a continuació: 
 
- Que el Sr. Hèctor Rodríguez Pascual, president de la FAC, va emetre el seu 

vot malgrat que no podia exercir-ho per no constar en el cens electoral 
aprovat. No obstant l’anterior, el reclamant reconeix que l’article 11.2 del 
Reglament Electoral preveu la inclusió del president de la FAC en el cens 
electoral, en concordança amb l’article 54.2 dels Estatuts de la federació. 
 

- Que no es pot pressuposar que el president de la FAC composi 
automàticament l’assemblea general, sinó que hi ha requisits específics i 
addicionals per ser elector. 

 
- Que la persona que va dir ser president del Club d’Aeromodelisme Montroig 

Miami i que va emetre el seu vot, tampoc podia fer-ho, ja que no constava en 
el cens electoral aprovat. 

 
- Que la junta electoral no podia dirimir sobre els incidents sorgits durant el 

procés de votació. 
 
- Que el candidat Sr. Alfred Sánchez Chacón, membre de l’anterior junta 

directiva de la FAC, va presentar la seva dimissió fora del termini establert a 
la normativa d’aplicació, fet que l’inhabilita de ple dret per presentar-se com 
a candidat. 

 
Cinquè.- De conformitat amb l’article 74.1 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de 

les entitats esportives de Catalunya, “la junta és elegida per l'assemblea general i tots 
els seus càrrecs es proveeixen mitjançant sufragi lliure, directe, presencial, igual i secret 
entre tots els membres de l'assemblea, per majoria de vots” (èmfasi afegit).  

 
En la mateixa línia, l’article 77 dels Estatuts de la FAC estableix, “la Junta 

Directiva és elegida pels membres de l’Assemblea General per majoria de vots i 
mitjançant sufragi lliure, directe, presencial, igual i secret” (èmfasi afegit). 
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Tanmateix, l’article 3 del Reglament Electoral aprovat per l’assemblea general 
de la FAC assenyala, “el president i els membres de la junta directiva es proveeixen 
mitjançant sufragi lliure, directe, presencial, igual i secret entre tots els membres de 
ple dret de l'assemblea general, per majoria de vots i prèvia presentació i acceptació 
de candidatures” (èmfasi afegit).  

 
I, finalment, segons l’article 5 del Reglament Electoral anterior, “són electors 

tots aquells membres que integren l’assemblea general de la Federació Aèria 
Catalana amb dret a vot” (èmfasi afegit).  
 

En connexió amb l’anterior, l’article 54.2 dels Estatuts de la FAC, en concordança 
amb el que preveu l’article 57 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives 
de Catalunya, estableix de forma meridiana que, “la composició de l’Assemblea General 
serà la següent:  

 
a)  El president de la Federació.  
b) Les entitats esportives (associacions o clubs esportius, associacions 

esportives escolars, i agrupacions esportives) [...], sempre que constin inscrites al 
Registre d’entitats esportives i tinguin una antiguitat d’afiliació mínima d’un any.  

[...] 
c) Les entitats privades no esportives sense afany de lucre previstes a l’article 1, 

paràgraf 2, sempre que tinguin adscrita la seva secció esportiva al Registre d’entitats 
esportives i tinguin una antiguitat d’afiliació mínima d’un any”.  

 
(èmfasi afegit) 

 
 És precisament l’article 55 dels Estatuts de la FAC, en virtut de l’establert per 
l’article 58 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, la 
disposició que clarifica quins són els membres de l’assemblea amb dret de vot. Atès el 
redactat de l’esmentada disposició, “tots els membres de l’assemblea tenen veu i un 
vot. Els membres de l’assemblea general, llevat del president, a l’efecte d’exercir el 
seu dret a vot a l’assemblea, han d’haver participat, com a mínim, en una competició o 
prova del calendari oficial de la FAC en la temporada en curs o en la immediatament 
anterior al moment de la convocatòria de l’assemblea” (èmfasi afegit). 
 
 De conformitat amb la normativa pública i privada analitzada, és indiscutible que 
el president de la FAC, com a membre de ple dret de l’assemblea general de la 
federació, ostenta la condició d’elector en aquest procés electoral i, per tant, arribar a 
considerar nul el seu vot, suposaria una vulneració flagrant del seu més que reconegut 
dret de vot. 
 

En aquest sentit, aquesta Junta Electoral concorre plenament amb la decisió 
adoptada per la Mesa Electoral d’haver autoritzat al Sr. Hèctor Rodríguez Pascual, 
president de la FAC, a exercir el seu dret de vot. 
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Sisè.- L’argument del reclamant de que no es pot pressuposar que el president 
de la FAC composi l’assemblea general, sinó que hi ha requisits específics i addicionals 
per ser elector, ha de ser necessàriament desestimat pel motiu anterior, i pels 
raonaments que seran exposats a continuació. 

 
Atès el tenor literal de l’article 11.2 del Reglament Electoral de la FAC, “el cens 

que ha de regir en cada procés de sufragi, el qual es denomina cens electoral, es troba 
constituït pel president de la Federació Aèria Catalana, pels presidents o 
representants acreditats dels clubs o associacions esportives afiliades, sempre que les 
entitats a les quals representin tinguin una antiguitat d’afiliació mínima d’un any prenent 
com a referència la data corresponent al dia de la convocatòria d’eleccions, i pels 
representants dels estaments d’àrbitres, jugadors i tècnics. Altrament, tots els clubs i 
altres entitats membres de l’assemblea general, com també els membres estamentals, 
han d’haver participat, com a mínim, en una activitat o competició esportiva oficial en la 
temporada en curs o en la immediatament anterior al moment de la convocatòria 
d’eleccions”.  

 
Si es realitza una ràpida lectura del precepte anterior, s’arriba fàcilment a la 

conclusió de que si bé sí que existeixen requisits addicionals pel que fa als presidents o 
representants dels clubs afiliats a la FAC per tenir la condició d’electors (antiguitat 
d’afiliació mínima de l’entitat d’un any i haver participat en una activitat o competició 
oficial en la temporada en curs o en la immediatament anterior), no existeix cap 
condició especifica ni addicional quant a la persona que ocupa la presidència de 
la FAC. 

 
Precisament, la funció del cens electoral és determinar per part de la Junta 

Electoral quines entitats compleixen amb els requisits d’afiliació i participació establerts 
a la normativa, així com determinar les persones que ostenten la legal representació 
d’aquestes entitats.  

 
Tant és així que, el propi Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives 

de Catalunya, en els paràgrafs segon i tercer del seu article 78 (únic precepte de la llei 
que fa referència al cens electoral), preveu que “el Registre d'Entitats Esportives de la 
Generalitat de Catalunya ha de remetre a la junta electoral, si aquesta última ho 
requereix, una certificació amb totes les entitats que s'hi troben inscrites. El requeriment 
de la junta electoral ha d'anar acompanyat de la relació d'entitats afiliades a la 
federació.Així mateix, el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya ha 
de comprovar l'estat d'actualització de la junta directiva de cada entitat del cens electoral 
i, si s'escau, afegir-hi el nom de la persona que exerceix la representació legal de 
l'entitat”. 

 
És evident que el redactat del Reglament Electoral aprovat, per qüestions 

lògiques d’extensió, no pot determinar totes i cadascunes de les entitats esportives que 
gaudeixen de la condició d’elector en aquest procés electoral, ni molt menys identificar 
totes i cadascunes de les persones que són les legals representants de les mateixes. 
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La determinació d’aquests electors és competència exclusiva de la Junta Electoral 
mitjançant la publicació del corresponent cens.  

 
En canvi, el Reglament Electoral sí preveu clarament que el President de la 

FAC integra el cens electoral, aspecte lògic si prenem en consideració que és membre 
de ple dret de l’assemblea general de la federació. 

 
Finalment, cal fer ressaltar que el Reglament Electoral va ser aprovat per 

l’assemblea general de la FAC, entre llurs assistents es trobava també present el 
candidat ara reclamant. Essent el reclamant plenament coneixedor del contingut del 
Reglament, no pot negar ara la condició d’elector al President de la federació. 

 
En virtut de tot l’anterior, l’al·legació formulada per part del reclamant tampoc pot 

prosperar. 
 
Setè.- L’al·legació del recurrent de que la persona que va votar en nom i 

representació del Club d’Aeromodelisme Montroig Miami no podia fer-ho per no figurar 
en el cens electoral i que, com a conseqüència de l’anterior, l’acte de les votacions s’ha 
d’invalidar i repetir, també ha de ser rebutjat per aquesta Junta Electoral pels motius que 
s’exposen a continuació. 

 
Si bé és cert que la persona que va votar en nom i representació del Club 

d’Aeromodelisme Montroig Miami no era la mateixa que figurava en el cens electoral, la 
realitat és que aquesta persona va acreditar davant la Mesa Electoral i davant del 
President de la Junta Electoral que qui votava era, efectivament, el president i legal 
representant de l’entitat. Per tal d’acreditar-ho, el club va aportar l’acta de la seva darrera 
assemblea general on figurava que el president del Club d’Aeromodelisme Montroig 
Miami era, precisament, la persona que pretenia fer ús del seu dret de vot en l’acte de 
les votacions. 

 
A més a més, des de l’administració de la FAC es va facilitar a la Mesa Electoral 

i al President de la Junta Electoral la fitxa federativa del club amb totes les seves dades, 
on figurava que la persona que en aquell moment pretenia fer ús del seu dret de vot era 
el president de l’entitat. 

 
En virtut de l’anterior, la Mesa Electoral i el President de la Junta Electoral 

van acordar admetre el vot del president del Club d’Aeromodelisme Montroig 
Miami. 

 
Sens perjudici de l’anterior, encara que s’arribés a considerar com a nul el vot 

del Club d’Aeromodelisme Montroig Miami, l’acord de l’acte de la votació no es veuria 
en cap cas afectat, ja que la candidatura encapçalada pel Sr. Alfred Sánchez Chacón 
va guanyar per dos vots de diferència. 
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En el cas que ens ocupa, resultaria d’aplicació el principi de conservació 
dels actes establert en l’article 51 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, al constar acreditat que 
l’admissió o inadmissió del vot emès per part del Club d’Aeromodelisme Montroig 
Miami era irrellevant pel resultat de les votacions. 

 
La jurisprudència és pacífica quant a l’aplicació del principi de conservació dels 

actes. En paraules del Tribunal Suprem (STS de 31 de març de 2005), “el principio de  
seguridad jurídica que garantiza el artículo 9.3 de la Constitución promueve una 
interpretación del artículo 66 de la Ley procedimental administrativa congruente con 
el principio de economía procedimental que se proyecta en 
el principio de conservación de los actos que impide que un órgano 
administrativo decrete la nulidad de actuaciones de un procedimiento cuando el 
contenido del acto o de la decisión permanece inalterable por no verse afectado 
por la irregularidad formal denunciada y no haber provocado indefensión [...]” 
(èmfasi afegit). 

 
El principi de conservació dels actes és plenament consistent amb la 

“prova de la resistència” que la doctrina jurisprudencial ha vingut aplicant des de fa 
més de seixanta anys. Aquesta doctrina, tal i com reconeix la Sentència del Tribunal 
Suprem de 15 de gener de 2014, es troba implícita en el còmput de quòrums i majories 
als efectes de la impugnació d’acords. Segons aquesta doctrina, només es podrà 
decretar la nul·litat d’unes eleccions en aquells casos en que les irregularitats 
detectades afectin el resultat electoral final. 

 
Atès l’anterior, malgrat que el vot efectuat per part del Club d’Aeromodelisme 

Montroig Miami s’arribés a considerar nul, el resultat electoral final es veuria inalterat, 
doncs la candidatura encapçalada pel Sr. Alfred Sánchez Chacón va guanyar amb una 
diferencia de dos vots. En aplicació del principi de conservació dels actes i de la 
doctrina de la “prova de la resistència”, l’acte de les votacions seria plenament 
vàlid i en cap cas podria decretar-se la seva nul·litat. 
 

Vuitè.- Quant a l’asserció del reclamant de que la Mesa Electoral no podia dirimir 
sobre els incidents sorgits durant el procés de votació, només cal fer referència a l’article 
22.5(f) del Reglament Electoral aprovat per l’assemblea general de la FAC per concloure 
de que la mateixa és completament errònia. 

 
En virtut de l’anterior precepte, una de les funcions pròpies de la Mesa Electoral 

és la de “resoldre de forma immediata totes les incidències que sorgeixin durant l’acte 
de la votació” (èmfasi afegit). 

 
Atès l’anterior, aquesta Junta Electoral tampoc pot estimar el motiu formulat pel 

reclamant en la seva reclamació. 
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Novè.- Finalment, pel que fa a la presumpta presentació extemporània de la 
dimissió del Sr. Alfred Sánchez Chacón com a membre de la Junta Directiva per a 
presentar-se com a candidat, aquesta Junta Electoral ja va acordar mitjançant acta de 
9 de setembre de 2019 que la seva candidatura complia amb tots i cadascun dels 
requisits establerts a la normativa. 

 
La dimissió del Sr. Alfred Sánchez Chacón va ser enviada el passat 29 de juliol 

de 2019 des de l’adreça de correu electrònic del propi candidat a les adreces de correu 
electrònic de la FAC i de la Gerència de la federació, és a dir dins del termini previst 
en el Calendari Electoral aprovat per l’assemblea general de la FAC. El contingut 
del correu electrònic expressant la voluntat del Sr. Alfred Sánchez Chacón de dimitir 
com a membre de la Junta Directiva, així com la carta de dimissió que figurava adjunta, 
van ser corroborats per aquesta Junta Electoral tant en document imprès facilitat per la 
federació com en versió digital des dels comptes de correu electrònic. 

 
Atès l’exposat anteriorment, la Junta Electoral, 

 
 

ACORDA: 
 

Desestimar la reclamació formulada pel candidat Sr. Carles Aymat i Simó en data 
18 de setembre de 2019. 

 
 

 
Barcelona, a 19 de setembre de 2019 

 
 
 
 
 

     Llorenç Gómez Blasco               Jordi Roura i Font 
           Secretari de la Junta Electoral                  President de la Junta Electoral 

 
 
 
 
 
 

               Armand Rubiella Rebollo      Ferran Carricondo González 
           Membre de la Junta Electoral                   Membre de la Junta Electoral 

 
 

 
 
Contra la present resolució es pot interposar recurs davant el Tribunal Català de l’Esport, 
en el termini de tres dies següents a la data de la seva notificació. 
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Vot particular que formula el Sr. Jordi Roura i Font a la resolució dictada en la 
reclamació núm. 1/2019. 
 
La Junta Electoral decideix desestimar, sense unanimitat, el recurs presentat pel Sr. 
Carles Aymat Simó, amb dos vots en contra del recurs i el vot favorable del Sr. Jordi 
Roura i Font, President de la Junta Electoral. 
 
El Sr. Jordi Roura i Font vol deixar constància explicita del seu vot favorable a atendre 
la reclamació esmentada. 
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