Benvolgut Josep Maria Mir Padulles,
Com a soci del Club, em dirigeixo a vostè com a secretari de la Comissió Gestora del FC
Barcelona, per plantejar algunes preguntes que m’han sorgit. En els últims dies, hem
escoltat l'anàlisi del president de la Comissió, Sr. Carles Tusquets, en relació al complicat
moment que viu el Club a nivell econòmic i financer. Conjuntament amb valorar aquestes
explicacions públiques, de cara als socis, les questions exposades pel Sr. Tusquets m’han fet
reflexionar. I per això, em dirigeixo a vostè, per sol·licitar la seva resposta sobre diverses
preguntes que tinc com a soci:
Segons els estatuts, les funcions de la Comissió Econòmica són les següents (art 58).
a) exercir el seguiment de les auditories externes i internes que pugui encarregar la Junta Directiva;
b) lliurar els informes sobre les matèries de la seva competència que els demani la Junta Directiva;
c) elaborar i lliurar a la Junta Directiva, prèviament a la celebració de l’Assemblea, un informe sobre la situació
econòmica del Club i les qüestions en aquest àmbit que estimi rellevants en cada exercici. En cas que
l’informe d’auditoria anual inclogui incerteses no quantificades, aquest informe n’ha de fer una estimació;
d) lliurar l’informe previ a les propostes que la Junta Directiva presenti a l’Assemblea General sobre les
matèries a què fan referència aquest mateix article, l’article 20, apartats 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 13, i l’article 66;
e) així mateix, la Comissió Econòmica també assessora la Junta Directiva, elaborant informes i recomanacions
sobre les matèries de la seva competència que estimi pertinents a la Junta Directiva, per la qual cosa tindrà
accés a qualsevol informació económica del Club que consideri necessària per desenvolupar aquesta funció.
El funcionament de la Comissió Econòmica s’ha de regir pel que estableix l’article 36 per a la Junta Directiva,
en el que li sigui aplicable. La Junta Directiva té l’obligació de prendre coneixement de tots els informes i
recomanacions de la Comissió Econòmica, que tenen caràcter no vinculant.

Per tant, davant els greus fets que afecten l’economia del club, i que van molt més enllà
dels efectes del Covid19, i que han portat l’entitat a,
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1) tenir una posició de deute desmesurada. Han passat d’un passiu a l’inici del
mandat de 449 M€ a 30/6/16, , a un passiu de 1.226 M€ a 30/6/19. Encara no s’ha fet
públic com queda el balanç a 30/6/20, però pel que s’intueix, a aquestes xifres
caldrà sumar-hi força més obligacions, com els 109 M€ de l’anticip del préstec de
Goldman Sachs, els 130 M€ en comptes de crèdit que hi havia a 30/6/19 sense
disposar i que van servir per obtenir la liquiditat necessària per poder fitxar A.
Griezmann la primera setmana de juliol de 2019, els 100 M€ de pèrdues a 30/6/20
que disminueixen els Fons propis, i que per tant caldrà compensar amb altres
passius, entre altres conceptes que desconeixem,
2) un marge d’explotació amb clara reducció els últims anys, el que ha portat a un
resultat d’explotació cada cop més ajustat, malgrat incrementar els ingressos. Així
s’ha passat d’uns ingressos de 679M€ i un marge de 49 M€ a 30/6/16, a uns
ingressos de 990 M€ i un marge de 17 M€ la millor temporada d’ingressos i el màxim
que un club de futbol havia aconseguit mai a la temporada 18-19, a uns ingressos de
855 M€ i un marge de -100 M€ la 19/20. Deixant fora els efectes del Covid, aquesta
reducció de marge de manera sostinguda en el temps, demostra una gestió
ineficient i insostenible,
3) Haver de fer operacions comptables de bescanvi de jugadors, com els casos de
Cillessen-Neto la temporada 18-19, o Artur-Pjanic la 19/20. Operacions fetes per
generar guanys comptables, que no reals, per engruixir l’actiu del Balanç (realment
l’actiu val el que es reflexa al llibres?), i generar guanys ficticis al compte de resultats
per evitar generar pèrdues (la temp 18-19, es van obtenir guanys de 4,5 M€, però
l’operació Cillessen-Neto va reportar un “guany” d’uns 29 M€), però que no reporten
generació de caixa, esdevenint una clara operació de maquillatge comptable, que
potser és legal, però èticament és bastant reprovable, a nivell de números un
autoengany, de molt dubtós criteri futbolístic i de planificació esportiva a mig-llarg
termini insostenible.
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4) Durant la roda de premsa del dia 2 de novembre, també es va fer palès que hi
havia falta de liquiditat per valor de 300 M€ a molt curt termini (mesos), fet
extremadament preocupant. Com a soci, em causa estupefacció una situació que
sembla haver aparegut oficialment de cop, quan de ben segur que les obligacions
econòmiques contretes, ja fa temps que es saben, pel que vol dir que no s’ha fet una
bona previsió econòmica (la magnitud dels nombres no s’explica només pels efectes
del Covid19), i a més encara no se’ns ha fet públic les dades del darrer exercici tancat
19/20, ni els pressupostos per al 20/21, ni l’auditoria. Tampoc entenc com es pot
pretendre seguir fent la política econòmica que ens ha dut fins aquesta situació,
atès que ha demostrat ser un fracàs pel nostre club.
Amb la generació de caixa cada cop més compromesa (com queda palès en els punts
anteriors), i uns pagaments a curt termini que excedeixen els ingressos (com recentment
s’ha demostrat per aquesta mateixa comissió gestora, i que sembla que la clau per no fer
suspensió de pagaments a curt termini passi per arribar a un acord amb la plantilla per tal
de posposar pagaments), s’aboca al club a, com a mínim, haver de patir greus problemes
de tresoreria immediats i que els efectes del COVID només ha fet que agreujar, fet pel qual
es necessiten prendre decisions de calat i llarg recorregut, que una gestió interina no pot en
cap cas desenvolupar, i menys tenint en compte que els estatuts no els reconeixen aquesta
funció.
Per tot això, ens preguntem quin ha estat el paper de la Comissió Econòmica dels darrers
anys, i si tal com s’especifica als estatuts, han fet informes i recomanacions advertint de la
greu situació econòmica per l’increment de deute, reduccions del marge d’explotació,
costos salarials i fitxatges desmesurats en els quals s’estava entrant. Cal no oblidar, que
també segons estatuts, els membres de la Comissió Econòmica tenen accés a qualsevol
informació econòmica del club i, per tant, eren perfectes coneixedors de la situació actual.
De fet, són els que millor la coneixen, doncs encara no s’han publicat els comptes de la
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temporada 2019-20, i no ha trascendit la veritable situació econòmica, tot i que amb la
informació que es disposa, i com ja s’ha explicat, la situació és crítica.
FInalment, i tenint en compte que el president de la Comissió Gestora, Carles Tusquets, i els
membres de la mateixa, Juan Ramon Ramos, Joan Luis Garcia Jobal, Miquel Lladó i Josep

Maria Xercavins Lluch eren membres de la Comissió Econòmica, apel·lant a la transparència
a la que sovint fan referència en els seus actes i que es recull en els estatuts, els demanem

que ens expliquin i detallin quin paper informatiu es va fer cap a la junta dimitida, i que ens
presentin la relació d’informes i recomanacions fets a la Junta Directiva durant el darrer
mandat des de 1 de juliol de 2015 fins a 27 d’octubre de 2020.
Tot esperant una resposta a les meves consideracions i peticions, resto a la seva disposició.
Atentament,

A Barcelona, 16 de novembre de 2020
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