Benvolgut Josep Maria Mir Padulles
Ens dirigim a vostè com a secretari de la Comissió Gestora del FC Barcelona, en qualitat de
socis del Futbol Club Barcelona de ple dret, per a traslladar-los a vostè i a la resta dels
membres de la Comissió les següents qüestions i consideracions.
En tant que els estatuts parlen de la Comissió Gestora com un ens establert en cas
extraordinari, ja sigui per finalització de mandat ordinari o accidental d’una junta directiva
del club, ens remetem a l’article 35 per intentar cercar quines són les atribucions
estatutàries de la mateixa Comissió.
Llegint l’apartat 35.4 on s’estipula la funció principal, ens queda clar que és la de
convocatòria d’eleccions. Cita textual “La funció principal de la Comissió Gestora és la

convocatòria d’eleccions per a constituir una nova Junta Directiva, cosa que ha de fer en el
termini de tres mesos des que els seus membres hagin pres possessió dels seus càrrecs. En
aquest supòsit, la votació no es pot celebrar entre els dies 15 i 30 de juny.”

També, dins del mateix apartat 35.4, ens explica la resta de funcions. Cita textual “La

Comissió Gestora ha d’exercir les funcions de govern, administració i representació que
escauen a la Junta Directiva, però limitades als actes necessaris i imprescindibles per al
manteniment de les activitats normals del Club i la protecció dels seus interessos”.
En aquest segon supòsit, no ens queden clares quines són les accions mínimes i
imprescindibles, ja que hi ha moltes accions proposades i en presumible execució que
esdevenen un dubte entre una activitat normal i una activitat extraordinaria o excepcional.
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També cal afegir que l'exercici de les funcions que recull l'article 35 .4, es poden fer en
paral·lel a la convocatòria d'eleccions. És a dir, es poden convocar eleccions quan abans, i
mentrestant seguir fent la governança interina del club.

Durant la roda de premsa del dia 02 de novembre, també es va fer palès que hi havia falta
de liquiditat per valor de 300 M€, fet extremadament preocupant. Com a socis, ens causa
estupefacció una situació que sembla haver aparegut oficialment de cop, quan de ben
segur que les obligacions econòmiques contretes, ja fa temps que se saben, pel que vol dir
que no s’ha fet una bona previsió econòmica (la magnitud dels nombres va molt més enllà
dels efectes del Covid19), i a més encara no s'han fet públiques les dades del darrer exercici
tancat 19/20, ni els pressupostos per al 20/21. Tampoc entenem com es pot pretendre
seguir fent una política econòmica que ens ha dut fins aquesta situació, atès que ha
demostrat ser un fracàs pel nostre club.

Especialment, seguim amb molta preocupació els esdeveniments relatius a la negociació
per a l’adequació dels sous de jugadors del primer equip. La contractació d’una empresa de
recursos humans per canviar els contractes de tots els treballadors del Club sembla, si més
no, una despesa extraordinària i també, una activitat que en el futur serà molt difícil de
desfer. A la darrera roda de premsa es va informar que la proposta als jugadors incloiria
diferir pagaments. Això afectara el futur proper del Club sense dubtes i per tant, com a
socis, demanem conèixer quins efectes a curt termini tindrà la negociació de sous amb un
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https://www.fcbarcelona.cat/ca/club/noticies/1885613/carles-tusquets-les-eleccions-es-faran-el-me
s-aviat-possible

D’una altra banda, com des del Club s’ha informat el dia 11 de novembre (enllaç adjunt
https://www.fcbarcelona.cat/ca/club/noticies/1896127/comunicat-del-fc-barcelona),

hem

llegit que no s’ha arribat a cap acord amb jugadors i treballadors. Per tant, també voldríem
saber quins impactes tindrà aquest escenari per la plantilla, i els riscos de perdre jugadors
per impugnació de modificació unilateral de contractes.

Una empresa com la de renegociar els contractes de la totalitat dels treballadors és un fet
excepcional. Entenent que és un fet no ordinari, per tant, no té cap mena de sentit que
vostès pretenguin actuar com una Junta Directiva electa. És en aquest punt, i a fi efecte
d'evitar futurs malentesos, els voldriem recordar que si la Comissió Gestora s'excedeix en
les seves funcions i causa un perjudici al patrimoni administrat, estarien de manera
irresponsable obrint la porta al delicte d'administració deslleial recollit en l'article 252 del
Codi Penal: "Seran punibles amb la pena de l'article 249 o, si s'escau, amb les de l' article

250 , els que tenint facultats per administrar un patrimoni aliè, emanades de la llei,
encomanades per l'autoritat o assumides mitjançant un negoci jurídic, les infringeixin
excedint-se en l'exercici de les mateixes i, d'aquesta manera, causin un perjudici a el
patrimoni administrat".
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A més a més, veient que la situació econòmica s’apropa cada cop més a la fallida, ens
agradaria també conèixer quin cost tindrà aquesta contractació de serveis externs per la
precària liquiditat de l’entitat. Ens remetem a les notícies enllaçades:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/mesa-negociacionva-camino-alargarse-8190417
https://www.palco23.com/clubes/barca-comite-y-jugadores-amplian-el-plazo-para-seguir-negociando-la-reba
ja-salarial.html

Un altre aspecte que també ens preocupa molt i per partida doble, degut el rerefons de la
darrera Comissió Gestora del 2015, de la qual formava part el president de l’actual Comissió,
és el fet que a la roda de premsa de la setmana passada, no es va descartar fer fitxatges al
mercat d’hivern, sempre que abans hi hagués una venda. La primera preocupació és que si
aquesta junta gestora s'extralimita en les seves funcions i va al mercat d’hivern, implicaria

que les eleccions encara no s'haurien celebrat, i hem de recordar que la funció principal de
la junta gestora és la convocatòria d’eleccions. La segona preocupació és el fet que
s'incorporaria una clàusula reversible, que per aplicar-la, comportaria una pèrdua
patrimonial del club, tal com estava establert en la que es va fer en el fitxatge d’Arda Turan,
on el senyor Tusquets era un dels membres de la Comissió Gestora d’aquell any.

“La Comissió Gestora, però, estableix en l'operació un dret de venda de Turan a l'Atlètic fins
al 20 de juliol pel mateix import fix de venda menys el 10%. És a dir, que el club blanc i
vermell guanyaria 3,4 milions d'euros en el cas que el pròxim president blaugrana voldria
abortar el fitxatge del migcampista. D'aquesta manera, la gestora deixa en mans de la
propera junta la confirmació final del fitxatge i evita extralimitar en les seves funcions”
https://www.elperiodico.com/es/barca/20150706/la-gestora-autoriza-el-fichaje-de-turan-4334405
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Tot esperant a que respongui a les qüestions que li fem saber en aquesta carta i que
atengui a les nostres consideracions. rebi una cordial abraçada.
Plataforma Cor Blaugrana
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