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Carrer de Buenos Aires, 56-58 (torre) 

08036 Barcelona 

Tel. 93 419 22 32 

tribunalesport.cce.presidencia@gencat.cat 

 

Exp. num. 3919 - 39/2022 
Recurrent: Sr. Alejandro Talavera Nos  

Resolució de tràmit  
sobre petició de 24.10.22 del Sr. Soteras Vigo  

TRIBUNAL CATALÀ DE L’ESPORT 
Ponent; Sr. Josep Lluis Maluquer Martínez 

Barcelona, a 25 d’octubre de 2022 

 
 

 
Resolució 10 expedient num. 3919 – 39/22 

 
 

I. ANTECEDENTS 
 
1. En escrit registrat electrònicament el 24.10.22 rebut al TCE el dia 25, la 

representació del Sr. Soteras Vigo, part recorreguda en aquest recurs, 
demana que se li doni trasllat de l’escrit d’al·legacions del recurrent, Sr. 
Talavera Nos, i que se li concedeixi un termini de deu dies hàbils per 
rebatre’l. 
 

2. L’escrit d’al·legacions al que la representació del Sr. Soteras Vigo es 
refereix és el presentat per la representació del Sr. Talavera Nos amb 
data del proppassat dia 17 arran de la provisió del Tribunal Català de 
l’Esport de data 3 immediat anterior que va concedir a les parts 
interessades un termini comú de deu dies hàbils per fer al·legacions a 
la vista de l’expedient, d’acord amb el que preveu l’article 35 del 
Reglament del Tribunal.  

 
3. Addueix la representació del Sr. Soteras Vigo que el recurrent hauria 

passat de qüestionar 18 vots en el seu recurs a qüestionar-ne 83 en 
l’esmentat escrit d’al·legacions i que això comporta la introducció de 
fets nous, la qual cosa trenca l’equilibri entre les parts i el principi de 
preclusió de terminis i  causa indefensió a la part recorreguda malgrat 
l’article 118.1 de la Llei 39/2015, segons el qual en la resolució dels 
recursos no s’han de tenir en compte fets, documents o al·legacions 
del recurrent quan, havent-los pogut aportar en el tràmit d’al·legacions 
no ho hagi fet. 

 
4. Empara la seva pretensió la part recorreguda en l’article 53.1.a)  de la 

Llei 39/2015, segons el qual els interessats en un procediment 
administratiu tenen el dret d’accedir i a obtenir una copia dels 
documents continguts en el procediments esmentats, i en l’article 118.1 
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d’aqueixa mateixa Llei, segons el qual quan s’hagin de tenir en compte 
nous fets o documents no recollits en l’expedient originari, s’han de 
posar de manifest als interessats per tal que en un termini no inferior a 
deu dies ni superior a quinze, formulin les al·legacions i presentin els 
documents i justificants que considerin procedents.  
  

II. FONAMENTS DE DRET 
 

Primer.- Cal no confondre la introducció de fets nous amb les 
al·legacions que facin les parts a la vista de l’expedient, en les quals 
poden, lògicament, concretar fets o qüestions ja enunciades o 
denunciades, en el cas del recurrent, en el recurs. 

 
Segon.- Cal recordar també, com ja va fer el Tribunal en la resolució 
de 3 d’aquest mes d’octubre, que el recurs diferencia entre  
irregularitats específiques comeses en determinades seccions 
electorals  i irregularitats comeses en totes les seccions electorals; 
concretar, a la vista de l’expedient, quines són, en la consideració del 
recurrent,  aquestes irregularitats generalitzades no és introduir fets 
nous sinó fer ús del dret que el recurrent té de posar de manifest, a la 
vista de l’expedient, repetim, no de nous fets afegits als que va al·legar 
en el recurs, les raons que al seu entendre justifiquen la invalidesa de 
determinats vots emesos, de la mateixa manera que la part 
recorreguda té el dret d’al·legar, a la vista de l’expedient també, les 
raons per les que, al seu entendre, els vots emesos són vàlids. 
 
Tercer.- Un cop completat l’expedient federatiu per la Junta Electoral, 
segons acredita la pròpia Junta amb data del 30.9.22 a requeriment del 
TCE, que inicialment l’havia tramés  al Tribunal Català de l’Esport amb 
1.137 pàgines menys de les que el composaven, l’únic document 
incorporat a dit expedient, per diligència del dia 28 de setembre,  ha 
estat la certificació de la Sra. cap de la Secció de Registre i 
assessorament jurídic d’entitats esportives del Consell Català de 
l’Esport de la Generalitat de Catalunya, de 9 d’agost de 2022, emesa a 
instància del Tribunal fundada en les raons que aquest va exposar en 
l’esmentada resolució del proppassat 3 d’octubre.  
 
Quart.- L’expedient composat per les 2.306 pàgines de l’expedient 
federatiu i la certificació esmentada es va posar de manifest a les dues 
parts, recorreguda i recurrent, per un termini comú de deu dies, 
prorrogable per altres cinc,  a l’objecte de què fessin, cada una d’elles,  
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les al·legacions que tinguessin per més adients a la vista del que en 
resultava.  
 
Cinquè.- No hi ha el més mínim trencament de la igualtat ni de la 
contradicció entre parts; totes dues tenen les mateixes oportunitats 
d’examinar el mateix expedient,  treure’n les conclusions que 
considerin pertinents tant pel que fa a la validesa dels vots emesos 
com a llur invalidesa i exposar-les en les al·legacions respectives. Al 
Tribunal correspondrà després, en la resolució final del recurs, 
determinar els fets rellevants que consideri acreditats a la vista de 
l’expedient i exposar el raonament que, en aplicació a aquests fets de 
la normativa aplicable, fonamenti  la decisió que prengui. 
 
Sisè.- Atès el que s’ha exposat fins ara, no té cap fonament demanar, 
ni una part ni l’altra, recorreguda o recurrent, vista de les al·legacions 
fetes per l’altra a l’empara de l’article 35 del Reglament del Tribunal ni, 
menys encara, un termini per rebatre-les. Una tal pretensió no només 
no té cap empara normativa en el Reglament del Tribunal sinó que n’és 
clarament contrària, doncs la regulació del tràmit dels recursos no està 
concebuda com un intercanvi de demandes, contestacions, rèpliques i 
dúpliques sinó que consisteix en un termini comú a les parts per a que 
cada una d’elles faci les al·legacions que consideri pertinents sobre 
una única base de coneixement comú, que és l’expedient. 
 

III. DECISIÓ 
 

A l’empara dels anteriors fonaments, el Tribunal Català de l’Esport, HA 
RESOLT 
 
Primer.- Denegar la petició de la representació del Sr. Soteras Vigo, part 
recorreguda en aquest recurs, de que se li doni trasllat de l’escrit 
d’al·legacions del recurrent, Sr. Talavera Nos, i que se li concedeixi un 
termini de deu dies hàbils per rebatre’l. 
 
Segon.- Disposar que, per a general coneixement i efectes adients, es 
publiqui la present Resolució del TCE 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, com disposa el Reglament electoral de la mateixa 
Federació, i anteriors del Tribunal, de conformitat amb les competències 
de l’article 64 del Reglament del TCE (DOGC 3393). 
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Que per part del Secretari del Tribunal Català de l’Esport es notifiqui la 
present resolució a la Junta electoral de la FCF i a les parts interessades 
en el recurs, Srs. Soteras Vigo i Talavera Nos, a través de les respectives 
representacions, fent-los hi saber que contra ella no hi cap recurs, d’acord 
amb el previst en l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, per 
tractar-se d’una resolució de tràmit.   

 
   
 
 
  El Secretari del Tribunal Català de l’Esport 
 
A: 

- Sr. Joan Soteras Vigo, representat per la Sra. Maria Barbancho Saborit, 
lletrada ICAB num.43.831  

- Sr. Alejandro Talavera Nos. 
- Junta Electoral 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. 

 


