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Jo, Jesús Majem amb DNI 35121525L , en representació del Club Nàutic Vilassar de Mar amb 
domicili a efectes de notificacions Carrer del Canonge Almera, 32, 08340 Vilassar de Mar, 
Barcelona i correu electrònic jmajem@cnvilassar.com i ppc@darlegal.es compareixo  a fi i 
efecte de presentar la següent 
 
 
 
DENUNCIA 
 
Presento aquesta denuncia enfront la Junta Electoral de la Federació Catalana de Vela i 
enfront el Comitè de Règim Intern o el òrgan disciplinari corresponent en base als 
següents  
 
 
 
FETS 
 
Durant la preparació del recurs a la resolució de la Junta Electoral del dia 10 d’agost 
presentat el dia 13 al Tribunal Català de l’Esport amb copia a la Junta Electoral, aquesta 
part va poder apreciar en temps real com s’estaven modificant les dates d’alta de les 
llicències objecte de controvèrsia dels diferents clubs la inclusió dels quals està 
recorreguda enfront el TCE. 
 
Aquesta manipulació de les bases de dades de la federació i de les llicències expedides 
amb anterioritat està acreditada amb certificacions notarials, la primera del dia d’ahir 13 
d’agost i la segona d’avui 14 d’agost que s’adjunten al present escrit Com a DOC1 i DOC2 
 
Vistes ambdues actes notarials es pot apreciar, a tall d’exemple, sense ser exhaustius ja que 
existeixen multitud de casos més com la data expedició de la llicència nº5085 corresponent a Anna 
Remmer de Windsurfistes associats de Premià va passar de ser del dia 02/07/2020 al dia 
08/07/2020, que la llicència número 5086 de Jaume Llop Blanes , del mateix club, va passar del del 
13/05/2020 al 08/07/2020. D’altra banda, del club CN Tropicana, la llicència número 5038 de Jordi 
Rafart Perez, va passar de data 18/06/2020 a 08/07/2020 . 
 
Aquesta part posa en coneixement  tant de la Junta Electoral com del Comitè de Règim 
Intern o el òrgan disciplinari corresponent aquests fets, en virtut de l’article 7 del reglament 
de règim intern a fi i efecte de que s’investiguin aquestes actuacions, s’inici el corresponent 
procediment disciplinari i es paralitzi el procés electoral fins que s’aclareixi si hi han hagut 
actuacions irregulars. 
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Aquesta part considera que les accions aquí assenyalades poden correspondre a infraccions 
de caràcter molt greu, de les establertes al DECRET LEGISLATIU 1/2000, de 31 de 
juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l’esport, en especial les 
següents: 
 
Art 96.2.l) Els actes dirigits a predeterminar o alterar els resultats de les eleccions dels 
càrrecs de representació o direcció dels clubs esportius i les federacions esportives i tots els 
actes dirigits a impedir o pertorbar el desenvolupament dels processos electorals dels clubs 
esportius i de les federacions esportives catalanes.  
 
96 2 e) Els abusos d'autoritat i la usurpació d'atribucions.  
 
74 d) L'incompliment d'alguna de les obligacions o les condicions establertes per aquesta 
Llei en matèria de llicències, d'instal·lacions esportives, de titulació dels tècnics i de 
control mèdic i sanitari.  
 
Aquesta part considera els fets descrits d’una gravetat extrema, considerant inclús que els 
mateixos podrien arribar a ser constitutius d’una infracció de caràcter penal, i anuncia que 
es reserva la posibilitat d’acudir, tant a instàncies esportives administratives, fiscalia o 
iniciar accions penals en defensa dels seus drets. 
 
 
Tenint en consideració tot l’anterior 
 
 
Sol·licito. 
 
 
 
Que es tingui per presentada aquesta denúncia i els documents adjunts i s’em tingui per 
comparegut, i que s’en doni trasllat de totes les diligencies que es duguin a terme per tal 
d’aclarir els fets i depurar responsabilitats disciplinaries. 
 
Que un cop efectuades les investigacions, s’inicii el corresponent expedient disciplinari 
contra les persones que hagin participat en els fets. 
 
Que se m’informi de les persones de la FCV que tenen accés a la plataforma de llicències 
amb capacitat suficient per modificar-ne les dades. 
 
Que es paralitzi el procés electoral fins que s’aclareixin els fets. 
 
Que es tingui per presentada la RECUSACIÓ dels seguents membres de la Junta Electoral, 
Salvador Claramunt i Toni Lazaro, per tenir interès directe i estar implicats en les possibles 
accions per adulterar el resultat de les eleccions. 
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Que s’envii copia de totes les respostes i actuacions al meu advocat Ponç Puigdevall 
Cayuela, a qui designo per la meva representació en el present assumpte, demanant que se 
li envii copia de totes les respostes i actuacions que es duguin a terme. 
 
 
Atentament  
 
 
Jesús Majem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesús Majem Tarruella 
 
 


