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FETS

PRIMER. El procurador Juan Manuel Bach Ferre en la representació amunt indicada
van presentar demanda de judici ordinari contra l'entitat demandada en reclamació
de la declaració de nul·litat d'una sèrie de convocatòries de juntes efectuades per
l'entitat demandada així com els acords adoptats en aquelles juntes.  Entenia que les
juntes quina nul·litat es demanava no havien estat convocades amb les formalitats
que preveia l'estatut de la Fundació ni s'havien respectat les prescripcions
oportunes.   A l'altressí cinquè de la demanda com a mesura cautelar que s'acordés
la suspensió dels acords del Patronat impugnats i quina nul·litat es reclamava per tal
de garantir l'efectivitat de la tutela que es pogués atorgar a la sentència estimatòria.
Fonamentava aquests fets en què era clar que la Junta de 14 d'octubre de 2013
s'havia efectuat per la Secretària sense rebre el manament de l'actor que n'era el
president i això implicava la seva nul·litat així com el nomenament de president i
secretari efectuat en aquella junta i totes les juntes que havien convocat
posteriorment aquestes persones.  Per tal d'indemnitzar els danys i perjudicis
oportuns a l'entitat oferia una caució de 300 €.  Amb aquests pressupòsits i un cop
al·legats els fets i fonaments de dret adients, finalitzava el seu escrit demanant que
s'establís com a mesura cautelar la suspensió dels acords del Patronat FECAC
FUNDACIÓN PRIVADA adoptats en les reunions de 14 d'octubre de 2013 i 11 de
novembre de 2013, deixant-los sense efecte cautelarment, amb imposició de costes
a la demandada.

Admesa la demanda es va formar la peça separada corresponent per conèixer de la
mesura cautelar sol·licitada, i es convocava les parts a una vista que es va celebrar
el dia 18 de febrer de 2014.



SEGON. En la vista esmentada van comparèixer les dues parts.  La part actora va
ratificar el seu escrit de petició de mesura cautelar i la part demandada s'hi va
oposar.  En aquest sentit deia que no concorrien cap dels tres requisits exigits.  En
primer lloc no havia aparença de bon dret perquè l'actor havia renunciat al seu
càrrec de president al mes de juny i que ell havia assistit a la junta de 14 d'octubre
que volia anul·lar i que havia votat a favor de que fos el president el patró de més
edat i secretari ell de menys edat, per la qual cosa ara no podia anar en contra dels
seus actes.  Deia també que no havia perill en la mora ja que l'actor no indicava cap
mena de perill en el supòsit que continués la situació actual i entenia que la fiança de
300 € que oferia era insuficient ja que si s'anul·laven les juntes l'entitat no podria
anar a la Fira d'Abril que implicava la major part dels seus ingressos i que es xifraven
aproximadament en 863.582,09 €.  De manera subsidiària i en el supòsit que
s'estimés procedent la mesura cautelar, demanava que en aplicació de l'article 728.3
en relació amb l'article 646 oferia una contracaució de 600 € per respondre dels
danys a l'actor.

Fetes aquestes al·legacions es va practicar la prova oportuna que va consistir en
documental i testifical amb el resultat que consta a l'enregistrament de la vista.
Practicada la prova les parts van formular les conclusions en els mateixos termes
que les al·legacions inicials.  En aquest sentit, la part actora va indicar que havia
quedat acreditada una lluita de poder per tal de veure qui gestionava la FECAC i que
l'actor no havia dimitit del seu càrrec de president atès que una promesa de dimissió
no era una dimissió i que la junta del dia 14 d'octubre s'havia convocat sense el
manament del seu representat com a president, havent-se convocant la resta de
juntes quina nul·litat demanava per persones que no tenien capacitat i sense que es
comuniqués res als nous patrons nomenats per la junta del 17 d'octubre convocada
per l'actor.  Deia que el fet que constés al Registre de la Generalitat una altra
persona com a president no era constitutiu atès que el Registre només és publicitat
front a tercers.  Per últim deia que si que havia perill en la mora per la importància de
la funció del president i les decisions que s'estaven prenent, entenent que era
suficient la caució de 300 € atès que l'altra part oferia la contracaució de 600 €
encara que s'abonaria la quantia que es fixés pel Jutjat.

Al seu torn la part demandada deia que l'article 19 dels Estatuts no exigien un
manament exprés del president per tal de convocar la Junta i que sempre es venia
fent així.  A més a més entenia acreditat que l'actor havia assistit a la junta del dia 14
d'octubre i que havia votat a favor del nou president i secretari, per la qual cosa no
podia anar en contra dels seus propis actes.  També indicava que havia quedat
acreditat que l'actor havia bloquejat els comptes de l'entitat i no era obstacle a la
legalitat de les juntes el fet que no s'hagués impugnat la junta del dia 17 d'octubre
perquè era nul·la de ple dret i havia el termini d'un any per tal d'impugnar-la.

Fetes aquestes al·legacions van quedar les actuacions concloses per tal de
dictar la resolució oportuna.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER. La mesura cautelar que ha sol·licitat l'actora consisteix a disposar la
suspensió d'una acords adoptats pel Patronat de la FECAC FUNDACIÓN PRIVADA.
Aquesta mesura cautelar està prevista en l'article 727.10è i 11è de la Llei



d'enjudiciament civil (d'ara endavant LEC) que estableixen que es pot disposar la
suspensió cautelar d'acords d'una entitat quan s'estiguin impugnant aquests acords.
Això no obstant, per poder disposar l'esmentada mesura l'art. 728 LEC exigeix que
concorrin tres requisits: que qui la sol·liciti justifiqui que, en el cas de què es tracti,
podrien produir-se durant la litispendència del procés, si no s'adopten les mesures
sol·licitades, situacions que impedissin o dificultessin l'efectivitat de la tutela que
pogués atorgar-se en una sentència estimatòria eventual (“periculum inmora”); que
el sol·licitant presenti les dades, els arguments i els acreditaments documentals que
condueixin a fonamentar, per part del tribunal, sense prejutjar el fons de l'assumpte,
un judici provisional i indiciari favorable al fonament de la seva pretensió (“fumus
bonis iuris” o aparença de bon dret) i la prestació, per part del sol·licitant, de caució
suficient per respondre, de manera ràpida i efectiva, dels danys i perjudicis que
l'adopció de la mesura cautelar poguessin causar al patrimoni del demandat.

SEGON.  Dels requisits esmentats i pel que fa referència al “fumus bonis iuris” o
aparença de bon dret, sense perjudici del què es pugui acreditar a la vista del
procediment principal, la part actora fonamenta la nul·litat de la Junta celebrada  el
dia 14 d'octubre de 2013 perquè no s'havia convocat de conformitat amb l'article 19
dels Estatuts de la Fundació atès que l'actor, com a president, no havia efectuat un
manament exprés a la Secretària.  Deixant de banda el fet de que si l'actor era
encara President o no, extrem que no cal analitzar en aquesta peça separada, el cert
és que l'article 19 permet la convocatòria de Junta quan ho decideixi el seu President
o quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres quan va succeir en aquest
cas.  És cert que el paràgraf segon de l'article 19 diu “La secretària, per manament
del President, cursarà la convocatòria de les reunions, amb el corresponent ordre del
dia...”.   Es pot discutir si cal un manament exprés per qualsevol convocatòria o no,
però el cert, és que del document 3 de la contestació que és el acta de la Fundació
del dia 14 d'octubre de 2013 consta que el Sr. Francisco Garcia Prieto hi era i amb el
càrrec de President, per la qual cosa es podria arribar a entendre que hi ha una
acceptació tàcita de la convocatòria, ja que va assistir en els mateixos termes que si
ell l'hagués convocat i va participar en la reunió amb les votacions i propostes que va
tenir per convenient.  A més a més, els testimonis han manifestat que era normal que
s'efectuessin les juntes sense un manament exprés del President.  En aquesta Junta
es van nomenar nous president i secretari, que atès que l'actor no els reconeix com
a tals, implicarien la nul·litat de totes les juntes posteriors, així com per no estar
presents uns patrons que ell va nomenar en una junta de 16 d'octubre que els altres
diuen que no era correcta perquè l'actor ja no era el president.  Per tant si no hi ha
indicis clars de que la primera junta s'hagués constituït de manera incorrecta, la resta
d'impugnació caurien 

No obstant això, el que és més clar és la manca d'un perill en la demora.  La part
actora en el seu escrit de demanda únicament indica que la situació actual (entenent
que és la gestió del nou president i secretari) està comportant greus problemes en la
gestió de FECAC FUNDACIÓN PRIVADA obstaculitzant i paralitzant el seu normal
desenvolupament en la seva gestió diària i a mitjà i llarg termini comprometent de
manera seriosa la seva supervivència.  Més enllà d'aquesta manifestació, no s'ha
posat de manifest cap mena d'actuació irregular per part del president o secretari de
la junta que pugui provocar un perjudici a l'entitat, discutint-se només qui és la
persona que té el poder o ostenta la presidència a l'entitat, qüestió aquesta que es
pot decidir en qualsevol junta, atès que conforme a l'article 17 de la Junta, el càrrec



de President s'escull per majoria dels membres i, en cap cas té consideració de
vitalici, per la qual cosa, si s'efectua una mala gestió o una mala actuació, els
patrons poden demanar la seva destitució, ja sigui de l'actor o de l'actual president,
que no es pot oblidar que ha estat escollit perquè ningú estava presentat i és el de
major edat.  A més a més, si es llegeixen les actes que s'estan impugnant no es
desprèn l'existència de cap acord que afecti a la supervivència de l'entitat, són
qüestions del dia a dia que es debaten en la Junta de Patrons, a la que pot acudir
l'actor i tota la resta i on es debat i s'aprova, per la qual cosa no es tracta
d'actuacions unilaterals del President que puguin posar en perill la supervivència de
l'entitat ni cap altre perjudici que es produeixi si no s'avança la sentència.

Per tot això, atès que no concorren els pressupòsits legals per tal d'adoptar aquesta
mesura cautelar és procedent la seva desestimació.

TERCER. D'acord amb els criteris establerts en els articles 735 i 394 de la Llei
d'enjudiciament civil atès que es fa una desestimació de la mesura cautelar, cal
imposar les costes d'aquest incident a la part actora.

PART DISPOSITIVA

Desestimo la sol·licitud de mesura cautelar presentada pel procurador Juan Manuel
Bach Ferre en representació de FRANCISCO GARCÍA contra l'entitat FECAC
FUNDACIÓN PRIVADA, amb imposició a la part actora de les costes causades en
aquest procediment.

Doneu de baixa aquesta peça separada de mesures cautelars. Deixeu l'original
d'aquesta interlocutòria al Llibre d'interlocutòries definitives i inseriu-ne una
testimoniança a les actuacions.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts, feu-los saber que no és ferma i que en
contra poden interposar un recurs d'apel·lació en el termini de cinc dies des de la
seva notificació.  Aquest recurs, si escau, s'ha d'interposar davant d'aquest Jutjat i ha
de ser resolt per l'Audiència Provincial de Barcelona. Per tal de recórrer caldrà
consignar 50 € al compte del Jutjat.

Així ho mano i ho signo.  El secretari judicial en dóna fe.


