
 
 

 

Benvolgut Josep Maria Mir Padulles 

 

Em dirigeixo a vostè com a secretari de la comissió gestora del FC Barcelona, per a posar-li 

en coneixement a vostè i a la resta dels membres de la comissió les següents 

consideracions i peticions: 

 

1- En data dimarts 27 d’octubre, vaig presentar una denúncia a la secretaria de la 

junta directiva per incompliment greu de l’article 73 dels estatuts. Tal com marquen els 

estatuts, article 59, la mateixa junta directiva és  l’organisme competent per obrir expedient 

als membres de la junta directiva que hagin comès alguna irregularitat. La junta directiva va 

dimitir hores més tard de presentar la denúncia. Per aquest motiu, li trasllado la denúncia 

presentada en el seu dia. ( Aquesta denúncia s’inclou en format pdf ajuntat en aquest mail). 

 

2- Donat que la comissió gestora a partir d’ara és la que actua com a junta directiva i 

que segons els estatuts, article 35.4 té atribucions molt limitades, voldria saber si qui ha 

d’obrir expedient per la denúncia presentada ha de ser la propera junta directiva que entri 

en les eleccions que se celebraran “as soon as possible”, o han de ser vostès, la mateixa 

comissió gestora,  els que han de gestionar aquesta denúncia. 

 

3- En les dues compareixences públiques que ha realitzat el president de la comissió 

gestora, intueixo que hi ha la intenció de prendre decisions que extralimitarien les funcions 

de la comissió gestora que permeten els estatuts, article 35.4. Espero per bé del club, que 

aquesta intuïció per part meva sigui errònia i que la comissió gestora no cometi el greu 

error d’incomplir els estatuts.  Ara bé, en el cas que la meva intuïció es confirmés, la 

pregunta que li faig és la següent:  si haig de presentar denúncia als membres de la junta 

gestora per falta greu per incompliment d’estatuts, a quin organisme hauria de traslladar la 

corresponent denúncia? S'hauria de fer a la mateixa comissió gestora per analogia amb 

l’article 70 c)  dels estatuts? 
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4- En la primera compareixença del president de la comissió gestora, es va dir que 

s’incorporaria un membre de la comissió de transparència dins la comissió gestora sense 

dret a vot, Una decisió molt encertada per fomentar la transparència de l’entitat. Apel·lant a 

aquesta transparència els faig aquestes dues sol·licituds: 

 

4.1 - Tenir accés a l’informe d’auditoria de Price, en relació amb l’assumpte 

conegut mediàticament com a “BartoGate”, amb les condicions que la llei de protecció de 

dades permetin. Tan sols m'han de dir quin dia i quina hora puc venir a les instal·lacions del 

club per poder visionar el denominat informe, i fer efectiva amb fets i no només amb 

paraules la promesa de transparència que el president Tusquets va anunciar el primer dia.  

 

4.2- Una de les primeres decisions de la comissió gestora va ser acomiadar a 

Jaume Masferrrer, l’ideòleg del “BartoGate”. M’agradaria que em fessin saber quins són els 

motius de l’acomiadament i, molt més important,  saber si hi ha hagut alguna indemnització 

al senyor Masferrer. 

 

Tot esperant una resposta a les meves consideracions i peticions, resto a la seva disposició. 

 

 

Plataforma Cor Blaugrana 

 

A Barcelona,  07 de novembre de 2020 
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