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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 14 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 37 pàgines, de data 21 de desembre, la representació del Sr. 

Soteras Vigo, part recorreguda, exposa en una al·legació primera, després 

d’haver ratificat via al·legació prèvia els anteriors escrits d’al·legacions, unes 

qüestions generals sobre la necessitat d’acreditació de la impossibilitat del 

president, la formació de la voluntat de les entitats esportives, la inscripció 

registral dels canvis de composició de la Junta Directiva i la impertinència 

d’exigir a aquesta part l’aportació de proves, en la última de les quals 

considera que la resolució del Tribunal de 22 de novembre té per objecte que 

les parts aportin proves sobre determinades situacions jurídiques de la 

composició de les juntes directives i de la representació de les 66 entitats del 

llistat que s’hi annexava, la situació individualitzada de les quals és objecte de 

la segona al·legació, amb aportació de 58 documents. 

3. L’al·legació Tercera conté les conclusions que la part recorreguda extreu de 

l’anàlisi profund de les 68 entitats objecte de revisió per part del TCE. 

 



   
  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

*0IB2IEHM64CKPG1UO8808J8JBW00UJ5O*
0IB2IEHM64CKPG1UO8808J8JBW00UJ5O

Data creació còpia:
12/01/2023 16:44:37

Pàgina 2 de 4

 

4. La petició al Tribunal reprodueix la de l’escrit de data 30 d’octubre 

d’al·legacions a la vista de l’expedient. 

5. Res no diu el document respecte a la qüestió que el Tribunal va plantejar 

a les parts i per quin únic motiu els va donar termini per fer 

manifestacions: si els documents dels que es van valer les persones que 

van votar al·legant llur condició de presidents dels dos clubs que 

s’esmentaven i de vicepresidents dels 66 clubs que es relacionaven en 

llista annexa acreditaven 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 que 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 

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 58 documents aportats per la representació de la part recorreguda 

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 
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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, als efectes del present 

recurs, cap dels 58 documents aportats per la part recurrent amb l’escrit del 

proppassat dia 21 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 21 de desembre de 2022 de la part recorreguda, 

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 

Federació Catalana de Futbol quin acte de votació va tenir lloc el dia 22 de 

maig de 2022. 

Segon. No admetre cap dels 58 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 
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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. Joan Soteras Vigo, representat per la Sra. Maria Barbancho Saborit, lletrada 
ICAB núm.43.831 

- Sr. Alejandro Talavera Nos. 

- 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.  

 


