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Carrer de Buenos Aires, 56-58 (torre) 
08036 Barcelona 
Tel. 93 419 22 32 
tribunalesport.cce.presidencia@gencat.cat 
 

 Exp. 3919-39/22 

Recurrent: Alejandro Talavera Nos  

Ponent: Sr. José Luis Maluquer  

Resolució de data 10 de gener de 2023 

TRIBUNAL CATALÀ DE L’ESPORT 

 

Resolució 13 expedient núm. 3919-39/22 

I. ANTECEDENTS 

1. En resolució de data 22 de novembre de 2022, el Tribunal Català de l’Esport 

va acordar conferir un termini de 10 dies hàbils comú a les parts, recurrent i 

recorreguda, perquè poguessin manifestar el que tinguessin per 

convenient respecte a la qüestió de si els documents dels quals es van 

valer les persones que van exercitar el dret de vot del Club Ateneu 

Deportiu Guíxols, del C.E. Perelló i dels altres 66 clubs que es 

relacionaven en llista annexa, acreditaven notarialment, o no, la 

representació de dits clubs, a quin efecte va posar a disposició de les parts 

els 68 documents en qüestió. 

2. En escrit de 58 pàgines, de data 20 de desembre, la part recurrent Sr. Talavera 

Nos exposa, en una al·legació prèvia, haver demanat al Registre d’entitats 

esportives que li acredités la composició de la junta directiva inscrita no només 

dels 68 clubs als quals es referia l’abans esmentada resolució del Tribunal 

Català de l’Esport, de 22 de novembre, sinó la de tots els que havien anat a 

votar amb document notarial, per acreditar la il·legalitat, diu, del vot d’un gran 

número de clubs, més enllà dels 68 indicats en dita resolució, a les quals 

dedica l’al·legació primera, en la que relaciona els casos de 131 clubs, 

adjuntant-hi a l’efecte 131 documents numerats de l’1 al 131. 

3. En una segona al·legació, la part recurrent exposa que després d’analitzar en 

profunditat els Clubs que apareixen recollits en l’al·legació anterior, m’he 

adonat de les següents il·licituds no identificades fins ara i que cal sumar a les 

ja denunciades en el meu Recurs i al·legacions presentades amb anterioritat 

a aquest escrit (i que es resumiran novament en l’al·legació tercera d’aquest 

escrit) i, a continuació addueix que un gran número de Presidents van 

avalar i votar amb un Document Notarial de data molt anterior a l’acte de 

votació (22/05/22) i ho van poder fer gràcies a l’engany i il·legalitat 
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prèviament comesa pels anteriors directius de la FCF, sota la 

Presidència del Sr. Soteras i que un gran número dels vicepresidents que 

van avalar i votar ho van fer amb un document notarial de data molt 

anterior a l’acte de la votació (22/05/22) (negretes del recurrent), adjuntant-

hi els documents números 132 i 133 com un llistat complet identificant les 

dates específiques.  

4. En una tercera al·legació, el recurrent es remet a les al·legacions que va 

presentar en data 17 d’octubre de 2022 i al seu recurs inicial però considera 

oportú, no obstant, resumir les principals il·legalitats que s’han identificat al 

llarg del present Expedient, que seguidament relaciona. 

5. I en una quarta al·legació, el recurrent diu que li agradaria anticipar-se a les 

possibles al·legacions que puguin emetre la Junta Electoral i el Sr. Soteras i 

fa diversos comentaris. 

6. Finalment, el recurrent reitera al Tribunal la petició del seu escrit d’al·legacions 

de 17 d’octubre de 2022 tot afegint, però, una altra petició: Obliguin – per 

seguretat jurídica, coherència i transparència – a canviar tots els membres de 

la Junta Electoral, assegurant-se que cap dels membres que van formar part 

d’aquesta en les eleccions en les eleccions aquí impugnades repeteixen 

càrrec. 

7. El recurrent no diu ni raona en cap moment al llarg de les 58 pàgines del 

seu escrit si els documents que el Tribunal Català de l’Esport va posar a 

la seva disposició en la resolució del dia 22 de novembre i dels quals es 

van valer les persones que van exercitar el dret de vot del Club Ateneu 

Deportiu Guíxols, del C.E. Perelló i dels altres 66 clubs que es 

relacionaven en llista annexa a dita resolució, acrediten notarialment, o 

no, la representació de dits clubs. 

II. FONAMENTS DE DRET 

PRIMER. Les al·legacions del recurrent són, totes elles, extemporànies i totalment 

irrellevants als efectes del recurs del què es tracta, atès allò sobre el que el 

Tribunal s’ha de pronunciar.  

SEGON. Si els 68 documents que el Tribunal va posar a la disposició de les parts 

acrediten notarialment o no la representació dels clubs als que es refereixen és 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
Ignasi Olivera Nater
11/01/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/01/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*04L7JQWF7L15O3SV97IGVKQOLIMXMLXB*
04L7JQWF7L15O3SV97IGVKQOLIMXMLXB

Data creació còpia:
12/01/2023 16:44:10

Pàgina 3 de 4

 

una qüestió estrictament de dret, no de fet, i, per tant, requereix una reflexió i un 

raonament estrictament jurídics que portin a una resposta positiva o negativa. 

TERCER. El termini per fer al·legacions està exhaurit des del moment que es va 

esgotar el període que el Tribunal va concedir a les parts, amb pròrroga facultativa 

de cinc dies més, en la resolució de 3 d’octubre, quan els va donar vista de 

l’expedient i, per tant, qualsevol al·legació posterior que sigui aliena a l’estricte 

motiu pel qual el Tribunal hagi obert a les parts la possibilitat de fer-la és 

inadmissible i el Tribunal no l’ha de tenir en consideració. 

QUART. Els 133 documents aportats per la part recurrent amb l’escrit que és 

objecte de la present resolució són inadmissibles per una doble raó:  

a. Són impertinents i inútils, atès que no tenen relació amb l’objecte del 

recurs, que se centra en dos aspectes específics:  

i. la impossibilitat manifesta del president per assistir a l’acte de 

la votació com a requisit de la validesa de l’exercici del dret de 

vot del club per part del vicepresident, i 

ii. l’acreditació notarial de la representació del club en el cas 

concret de dos persones que van votar com a presidents de 

sengles clubs i de 66 persones que ho van fer com a 

vicepresidents d’altres tants clubs.  

b. La part recurrent no va proposar oportunament ni aquesta ni cap altra 

prova documental. 

CINQUÈ. Cal, en conseqüència, que el Tribunal no admeti cap dels 133 

documents aportats per la part recurrent amb l’escrit del proppassat dia 20 de 

desembre. 

III. DECISIÓ 

Atesos els antecedents de fet i els fonaments de Dret de la present 

resolució, EL TRIBUNAL CATALÀ DE L’ESPORT DECIDEIX: 

Primer. Tenir per extemporànies i irrellevants totes i cada una de les 

al·legacions de l’escrit de 20 de desembre de 2022 de la part recurrent, als 

efectes de l’expedient al què ha donat lloc el recurs que va interposar el Sr. 

Talavera Nos el dia 25 de maig de 2022 contra les Actes números 10, 11 i 12 

de la Junta electoral de les eleccions a president i junta directiva de la 
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Federació Catalana de Futbol quin acte de votació va tenir lloc el dia 22 de 

maig de 2022. 

Segon. No admetre cap dels 133 documents aportats amb dit escrit.  

Tercer. Que per a general coneixement i efectes adients, el present acord es 

publiqui a la pàgina web FCF/Eleccions de la Federació Catalana de Futbol, 

al mateix espai que ja s’ha fet amb les de la Junta electoral de la mateixa 

Federació i anteriors del Tribunal, de conformitat amb les competències de 

l’article 64 del Reglament del TCE (DOGC 3393). 

 

Resolució que es notificarà, per part del Secretari del Tribunal Català de l’Esport, al 
recurrent, a les parts i a la Federació Catalana de Futbol, amb indicació que, contra 
aquesta  resolució no es podrà interposar cap recurs per tractar-se d’una resolució de 
tràmit segons l’article 112.1 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques, sense perjudici del procedent contra la resolució 
que posi fi al procediment.  
  
  
  
 
 
El Secretari del Tribunal Català de l’Esport  
 
  
 
 
 
 
 
A:  
 

- Sr. Alejandro Talavera Nos. 
- Sr. Joan Soteras Vigo, representat per la Sra. Maria Barbancho Saborit, lletrada 

ICAB núm.43.831 
- Federació Catalana de Futbol 

 

 
La difusió del text d'aquesta resolució a parts no interessades en el procediment en el qual ha estat dictada només podrà dur-se 
a terme prèvia dissociació de les dades de caràcter personal que els mateixos continguessin i amb ple respecte al dret a la 
intimitat, als drets de les persones que requereixin un especial deure de tutelar o a la garantia de l'anonimat dels afectats o 
perjudicats, quan escaigui.  
Les dades personals incloses en aquesta resolució no podran ser cedits, ni comunicats amb finalitats contraris a les lleis.  

 


