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Carrer de Buenos Aires, 56-58 (torre) 

08036 Barcelona 

Tel. 93 419 22 32 

tribunalesport.cce.presidencia@gencat.cat 

 

Exp. núm. 3919 - 39/22 

Recurrent: Sr. Alejandro Talavera Nos 

Resolució de tràmit 

Ponent: Sr. José Luis Maluquer Martínez 

Barcelona, a 22 de novembre de 2022 

TRIBUNAL CATALÀ DE L’ESPORT 

 

Resolució 11 expedient núm. 3919 -39/22 

 

Reunit el Tribunal Català de l’Esport en sessió plenària el dia 22 de novembre de 2022; 

ATÈS, que el recurrent, en l’escrit de recurs que dona origen a l’expedient de referència 

qüestiona els documents dels quals es van valer les persones que van al·legar llur condició 

de vicepresidents per votar en representació dels clubs pels quals ho van fer; 

ATÈS, que també va qüestionar els documents dels quals es van valer per votar las persones 

que van al·legar llur condició de presidents dels clubs ATENEU DEPORTIU GUIXOLS, C.E. 

PERELLÓ i SANT SALVADOR CERCS; 

ATÈS, que l’article 57.1.b) del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de 

Catalunya estableix que”... la representació de les entitats esportives recau en el 

president o presidenta, o en el cas d’impossibilitat manifesta per exercir la 

representació, en la persona que ocupi la vicepresidència, sempre que consti inscrita 

en el Registre d’entitats esportives com a membre de la junta directiva amb el mandat 

en vigor, i que els estatuts vigents i inscrits li permetin actuar en representació de 

l’entitat...” i que el darrer paràgraf d’aquest precepte preveu que “...en cas que manqui la 

inscripció registral o hagi expirat el mandat, podrà  actuar en representació de l’entitat 

la persona que acrediti notarialment la representació de l’entitat membre...”; 

ATÈS, que resulta de la part transcrita de l’esmentat precepte que el president i el 

vicepresident d’un club que estiguin inscrits com a tals en el Registre d’entitats esportives no 

han de menester acreditar notarialment la representació del club per poder-ne exercir el dret 

de vot;  és el cas del president del club SANT SALVADOR CERCS i, també, del vicepresident 

del club  AT. MORA LA NOVA; 

ATÈS, que en el present expedient els clubs Ateneu Deportiu Guixols i C.E. Perelló van exercir 

el dret de vot a través de persones que van al·legar llur condició de presidents tot valent-se 

de la  legitimació notarial de les signatures existents en un document en el qual es feia constar 

que els signants com a secretari i president ho eren del club del què es tractava, donant-se la 

circumstància, però, que qui constava en el document com a president del club no figurava 

inscrit com a tal en el Registre d’entitats esportives; 
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ATÈS, que altres 66 clubs van exercir el dret de vot a través de persones que van al·legar llur 

condició de vicepresidentes valent-se també de la legitimació notarial de les signatures 

existents en sengles documents en els què es feia constar que qui signava com a secretari i 

la persona a la que s’atribuïa el càrrec de vicepresident ho eren del club en qüestió, donant-

se també la circumstància, però, que qui constava en el document com a vicepresident no 

figurava inscrit com a tal en el Registre d’entitats esportives; 

ATÈS, que juntament amb les qüestions plantejades per les parts i la Junta electoral al llarg 

de l’expedient, del que queda exposat resulta la necessitat de decidir si els documents, 

dels quals es van valer les  persones que van exercir el dret de vot dels 68 clubs 

al·ludits, acrediten notarialment la representació d’aquests clubs; 

ATÈS, que l’article 119.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques, estableix literalment:  

“…3. L’òrgan que resolgui el recurs ha de decidir totes les qüestions, tant de forma 

com de fons, que plantegi el procediment, tant si han estat al·legades pels 

interessats com si no. En aquest últim cas se’ls ha d’escoltar prèviament. No 

obstant això, la resolució ha de ser congruent amb les peticions formulades pel 

recurrent, sense que en cap cas es pugui agreujar la seva situació inicial….”; 

ATÈS, que la petició principal del recurrent és l’anul·lació dels vots dels clubs quin dret de vot 

va exercir qui va al·legar ser-ne el vicepresident, i dels tres concrets clubs (Ateneu Deportiu 

Guixols, C.E. Perelló i Sant Salvador Cercs) quin dret de vot va exercir qui va al·legar ser-ne 

el president, per la qual cosa la qüestió que ara es planteja és congruent amb les peticions 

formulades pel recurrent, i no agreuja la seva situació inicial, perquè de no acreditar 

notarialment els documents en qüestió la representació dels clubs quin dret de vot es va 

exercir valent-se d’ells, els vots d’aquests clubs s’haurien d’anul·lar; 

ATÈS, que, d’acord amb el que preveu l’article 119.3 transcrit, abans que el Tribunal Català 

de l’Esport decideixi sobre si els documents dels quals es van valer les persones que van 

exercitar el dret de vot del Club Ateneu Deportiu Guixols, del C.E. Perelló i dels altres 66 clubs 

esmentats acrediten notarialment, o no, la representació de dits clubs, s’ha d’escoltar a les 

parts específicament sobre aquesta qüestió; 

 

El TRIBUNAL CATALÀ DE L’ESPORT DECIDEIX: 

 

PRIMER.- Conferir un termini de 10 dies hàbils comú a les parts, recurrent i recorreguda, 

a comptar des de l’endemà de la posta a disposició que seguidament es dirà,  perquè 

puguin manifestar el que tinguin 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 
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Ateneu Deportiu Guíxols, del C.E. Perelló i dels altres 66 clubs que es relacionen en 

llista annexa, acrediten notarialment, o no, la representació de dits clubs. 

SEGON.- Adjuntar, a disposició de les parts, als efectes previstos en l’apartat anterior, 

els documents dels 68 clubs en qüestió, tal i com hi consten en l’expedient al que ja hi 

van tenir accés. 

TERCER.- 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 d’aquest Tribunal, de 

conformitat amb les competències de l’article 64 del Reglament del TCE (DOGC 3393). 

 

Que, per part del Secretari del Tribunal Català de l’Esport, es notifiqui la present resolució a 

la Federació Catalana de Futbol i a les parts interessades en el recurs, Srs. Soteras Vigo i 

Talavera Nos, a través de les respectives representacions, fent-los 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.  

- 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. 
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LLISTAT ANNEX (66 CLUBS) 

 

 

1 ALEGRIA, C.D. 

2 BARCELONETA FUTSAL, C.E. 

3 BON PASTOR, A.E. 

4 CONGRES C.E. 

5 MARISTES ADEMAR, CLUB ESPORTIU 

6 MARISTES SANTS-LES CORTS 

7 MONOPOL, C.E. 

8 PIFERRER, AT. 

9 SANT GENIS-PENITENTES, C.D.  

10 TERRA NEGRA C.E.F.S. 

11 FUNDACIÓ ESPORTIVA MONTGAT 

12 VALLIRANA A.E. 

13 VALLIRANA C.F. 

14 ESCOLA DE FUTBOL DEL RIPOLLÈS, AE. 

15 BELL-LLOC C.P. 

16 VALL D'EN BAS C.F. 

17 RIPOLL, C.F. 

18 Pª UNIONISTA FIGUERES 

19 FUTSAL TORDERA CLUB 

20 CASTELLFOLLIT, U.E. 

21 CUATRO VIENTOS, C.F. 

22 ROSES CITY FUTBOL CLUB 

23 FEC VALL DEL TER 

24 FARNERS, C.E. 

25 PENYA BONS AIRES C.E. 

26 SANT MIQUEL CAMPMAJOR, U.E. 

27 UNIÓ GIRONA A.C.E. 

28 PLATJA DE ROSES ESP. LLEURE, C.E. 

29 ARBUCIES,CLUB FUTBOL 

30 CALONGE, U.E. 

31 ESCOLA M DE FUTBOL CALONGE SANT-ANTONI 

32 CAVAUTO S.E.C. 

33 JUNEDA, FS 

34 LINYOLA CLUB ESPORTIU  

35 COLL DE NARGO, C.F. 

36 CIUTAT DE MATARÓ , CFS 
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37 PALAFOLLS, CD. 

38 AEE. VEDRUNA PUIGCERDA 

39 SANT JULIA DE VILATORTA,C.F. 

40 TORELLO, C.F. 

41 HORTONENC, F.C. 

42 MAS CATARRO, CF.B. 

43 FONT-RUBI, C.E. 

44 TURO-MONTROIG, C.F. 

45 EL CATLLAR AT., CFS. 

46 RIUDECOLS UD. 

47 VILA-SECA FUTBOL SALA 

48 TARRACO F.C. 

49 ELISABETH SALOU AEE 

50 SARRALENC, E.C. 

51 FISICO-ESPORTIVA VANDELLOS I L'HOSP. DE 

52 REUS 2017, CLUB ESPORTIU F.S. 

53 CUNIT, FS 

54 TORREDEMBARRA C.F.S. 

55 LA SELVA DEL CAMP CFS 

56 LES FONTS, U.D. 

57 JUNIOR,C.F. 

58 FUNDACIÓ TERRASSA 1906 

59 TIVISSA, C.E. 

60 JOVENTUT ESPORTIVA MORA LA NOVA 

61 RIBA-ROJA D'EBRE, J.E. 

62 MORA D'EBRE CLUB F. SALA 

63 LA SENIA ASSOC. ESP. 

64 LA CAVA, C.D. 

65 LA ROCA PENYA BLANC BLAVA C. F. 

66 ESCOLA PIA GRANOLLERS, 

 

 

 

 

 
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. 
 

 


