GENERALITAT DE CATALUNYA

Exp. núm. 3916-36/22
Recurrent: Sr. Juan Jose Isern Aranda contra
Resolució de la Junta Electoral de la
Federació Catalana de Futbol de 12.5.22
COMISSIÓ PERMANENT
Barcelona, a 28 de juny de 2022
TRIBUNAL CATALÀ DE L’ESPORT

RESOLUCIÓ NÚM. 1 de l’EXPEDIENT NÚM. 3928-36/22

I. ANTECEDENTS DE FET
1. Amb data 17 de maig de 2022 (per via electrònica), el Sr. Juan Jose Isern Aranda
actuant com a legal representant de la candidatura a la Junta de la Federació
Catalana de Futbol “Un canvi amb experiència”, presenta escrit davant del
Tribunal Català de l’Esport (TCE) (que el rep el dia 18 de maig) contra la resolució
de la Junta Electoral de la Federació Catalana de Futbol núm. 7 de 12 de maig
de 2022, en la que es resol, entre d’altres aspectes, sobre la denúncia de l’ara
recurrent respecte de certes actuacions del Sr. José Miguel Calle Echevarría,
Director General de la Federació Catalana de Futbol (FCF) durant el procés
electoral.
El TCE per Diligència del 19.5.22, demana a la Junta Electoral de la Federació
Catalana de Futbol la documentació prevista a l’article 27 del reglament del TCE
(DOGC 3393), que la lliura al Tribunal en temps i forma el dia 1.6.22;
2. L’aquí recurrent exposa en el seu recurs, que el dia 8 de maig de 2022 el Sr.
José Miguel Calle Echevarría, Director General de la Federació Catalana de
Futbol, fa una publicació a la xarxa social Facebook, en la que reprodueix certes
expressions que són “...sin farsantes, sin el canvi amb experiència de farsantes,si
algo funciona no se toca Y a otros que se les ha ayudado siempre y ahora
muestran desagradecimiento...”
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3. El dia 9 de maig el recurrent presenta denúncia davant la Junta Electoral, posant
en coneixement els fets i sol·licitant el següent:
i. “Requereixi al Director General de la FCF, JOSE MIGUEL CALLE
ECHEVARRIA, per a què com a treballador, s’abstingui de fer afirmacions en
contra de cap candidat als efectes de garantir el principi de neutralitat i igualtat
d’oportunitats que ha de presidir tot procés electoral, i
ii. Interessa que es doni trasllat a la Comissió de Bon Govern i Compliance i
òrgans disciplinaris de la FCF per a què incoïn expedient conra el Sr. José
Miguel Calle Echevarría per haver manifestat i qualificat com a farsants a la
candidatura que represento i desagraïts als clubs que, en aquest procés
electoral, tenen opcions diferents a la que ell dona suport públic.”
4. La Junta Electoral conferí tràmit d’audiència al Sr. Calle, qui al·lega el dia següent
que la publicació tot i estar en una xarxa social és de caràcter privat, ja que
només està disponible als seus seguidors i anuncia la possibilitat d’accions legals
en el supòsit que el seu honor i intimitat es vegin vulnerats.
5. La Junta Electoral resol el dia 12 de maig desestimant la petició del recurrent, Sr.
Juan José Isern Aranda, entenent que “davant la insuficiència probatòria sobre
el caràcter públic o privat del comentari, en el segon cas dels quals es trobaria
protegir pel dret fonamental a la intimitat de l’art. 18 de la Constitució espanyola,
no es pot afirmar amb absoluta rotunditat que el mateix hagi condicionat de forma
suficientment intensa el sentit del vot dels eventuals electors que puguin haver
llegit el seu missatge, com per requerir al denunciat que s’abstingui de fer
comentaris, per altra banda certament interpretable, si aquests han estat
realitzats en un context íntim i privat.”
La pròpia Junta Electoral, també addueix en la seva resolució de 12 de maig, dos
aspectes rellevants al respecte:
i. El fonament jurídic cinquè de la resolució de 22 d’abril del Tribunal
Administrativo del Deporte que tracta de “El principio “Utile per inutile non
vitiátur” (“Lo útil no se vicia por lo inútil”), consagrado reiteradamente por los
tribunales de justicia. En este sentido cabe citar la Sentencia 105/2012, de 11
de mayo, del Tribunal Supremo:
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“Por tanto, en aplicación de la doctrina constitucional expuesta, debe
concluirse, conforme a una lectura constitucional ex. art. 23 CE del art.
113.2.d) LOREG, que el órgano judicial, tras declarar la concurrencia de una
irregularidad invalidante, tiene la obligación de verificar su relevancia en la
atribución de escaños, de modo tal que no procederá una nueva convocatoria
electoral cuando el resultado no se altere. Ese juicio de relevancia, además,
para los casos en que se trate de irregularidades cuantificables consistentes
en la existencia de un número cierto de votos de destino desconocido debe
realizarse acudiendo a criterios de probabilidad o técnicas de ponderación
estadística para comprobar que no puede excluirse que su cómputo hubiera
alterado el resultado.
Este Tribunal ha mantenido también dicha doctrina en el ámbito de los
procesos electorales de las federaciones deportivas españolas, pudiendo citar
al respecto, y a modo de ejemplo, las Resoluciones 164bis/2017, 165bis/2017,
185bis/2017, 186bis/2017, 218/2017, y 219/2017, donde indicábamos:
“Concurre en el presente caso aquello que el Conseif d’Etat -posteriormente
trasladado a otras jurisdicciones como la española- denominó “principio de
influencia suficiente o determinante”, en virtud de cual solo procede la
anulación de una elección cuando se han producido irregularidades de
influencia suficiente para falsear el resultado, permitiéndose, a la postre, la
posibilidad de anular la elección impugnada o modificar la proclamación.
Dicho de otro modo, y como ha puesto de manifiesto la doctrina y
jurisprudencia a la hora de valorar este tipo de cuestiones, uno de los
principios que debe regir a la hora de examinar los recursos objeto de análisis
es el de la “necesidad de que las infracciones sean de suficiente entidad y
calidad para justificar la anulación”. Y, en este caso, a juicio del Tribunal, no
concurre a la vista de las circunstancias globales examinadas, ese grado de
suficiente entidad para justificar la anulación de las elecciones.
En aplicación, por tanto, del principio de conservación del acto electoral, las
eventuales irregularidades que puedan producirse durante el desarrollo del
proceso deben ser interpretadas de forma restrictiva y desde la óptica
antedicha, de forma que solo las que ocasionen un falseamiento de la voluntad
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de los electores puedan ocasionar la consecuencia solicitada por el recurrente
en el presente asunto.”
Així, la Junta Electoral fonamenta que “el principi de conservació de l’acte
electoral, definit àmpliament com s’ha vist per la doctrina del Tribunal
Constitucional i del Tribunal Suprem, obliga aquesta Junta Electoral a valorar
de forma restrictiva qualsevol eventual irregularitat que pugui produir-se
durant el desenvolupament del procés, de tal forma que només quan es
produeixi una alteració substancial de la voluntat dels electors es pugui produir
una nul·litat o invalidació, parafrasejant el denunciant.” (el subratllat és
d’aquest Tribunal).
ii. En segon lloc, fonamenta la Junta Electoral la seva desestimació, apart de en
l’aspecte privatiu i dret de l’honor ja esmentat, en el fet que l’article 12.4, de
l’Ordre ECD/2764/2015 de 18 de desembre que regula els processos
electorals a les federacions espanyoles, sobre la neutralitat dels treballadors
de les federacions, no troba acomodament en la normativa catalana, pel què
fer-ne una aplicació per analogia, com sol·licita el denunciant s’esdevé, quant
menys, de dubtosa aplicació.
Per tot plegat, la denúncia del Sr. Juan José Isern Aranda és desestimada per la
JuntaElectoral de la Federació Catalana de Futbol.
6. Sol·licita el recurrent en el seu escrit davant d’aquest Tribunal Català de l’Esport
que es tingui per interposat el seu recurs amb el següent petitum:
i. Acordar que la Junta Electoral ordeni requerir a la Comissió Gestora de la FCF
per a què els treballadors i personal de la federació i la totalitat dels òrgans
durant el procés electoral siguin objectius, transparents i tractin per igual a
totes les candidatures, i es prohibeixi als mateixos participar en els actes
electorals de les candidatures i dur a terme comentaris o publicacions,
públiques o en xarxes socials a favor o en contra d’alguna d’aquestes, i
ii. Que de conformitat amb el què disposa l’article 22 f) en relació a l’article 31
del Reglament del TCE, interessi es rebi el procediment a prova, i a tal efecte:
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1. Es requereixi a la Junta Electoral de la Federació Catalana de Futbol per a
què aportin la totalitat de l’expedient, i
2. Es requereixi a la xarxa social FACEBOOK per tal que aporti l’historial de
publicacions del Sr. José Miguel Calle Echevarría i la data en la qual va
canviar el seu perfil públic a privat.
7. En data 19 de maig de 2022 per part del Tribunal Català de l’Esport es sol·licita
a la Federació Catalana de Futbol que remeti l’expedient complert, com es fa
amb tot i qualsevol expedient, seguint l’establert a l’article 27 del Reglament del
Tribunal per tal de valorar-ne la seva admissió.
8. El dia 31 de maig de 2022, la Federació Catalana de Futbol remet expedient
complert, essent que el dia 28 de juny de 2022 sota ponència de la Sra. Queralt
Reig Fàbrega, qui relata el parer d’aquesta Comissió Permanent del Tribunal
Català de l’Esport, tenint en compte els següent

II. FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- El Tribunal Català de l’Esport és competent per conèixer i resoldre
recursos d’acord amb el que disposa l’article 139.4 del Text Únic de la Llei de
l’Esport, en tant que “En l’àmbit electoral, són competències del Tribunal Català de
l’Esport conèixer i resoldre en última instància administrativa sobre els recursos
interposats contra les resolucions de les meses del vot de censura i de les juntes
electorals dels clubs i associacions esportius no federats i de les federacions
esportives catalanes, i també contra les resolucions dels comitès d’apel·lació de
les federacions esportives catalanes adoptades per la via de revisió dels processos
electorals o de reprovació o censura de la gestió del president o presidenta o de la
junta directiva dels clubs o associacions esportius federats.”
Vist això, cal acotar que les competències del Tribunal estan emmarcades dins del
procés electoral i que aquest ha de contextualitzar i valorar fets i resolucions de la
Junta Electoral sobre el procés electoral, mai sobre incidències del dia a dia que
no afectin el propi procés.
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SEGON.- Igualment, procedeix valorar si el petitum concret del recurrent és un
acte quina competència sigui d’aquest Tribunal Català de l’Esport. I és que el Sr.
Juan José Isern Aranda pretén que aquest Tribunal s’irrogui competències que no
li corresponen en tant que:
i.

Sol·licita “Acordar que la Junta Electoral ordeni requerir a la Comissió Gestora
de la FCF per a què els treballadors i personal de la federació i la totalitat dels
òrgans durant el procés electoral siguin objectius, transparents i tractin per igual
a totes les candidatures, i es prohibeixi als mateixos participar en els actes
electorals de les candidatures i dur a terme comentaris o publicacions,
públiques o en xarxes socials a favor o en contra d’alguna d’aquestes”,
Les competències del Tribunal Català de l’Esport s’han d’emmarcar en un àmbit
revisor, especialment en l’apartat 4 de l’article 139 del Text Únic de la Llei de
l’Esport, mai executor. El Tribunal Català de l’Esport no pot acordar dictar cap
ordre ni mandat a la Junta Electoral, més que no sigui sol·licitar un expedient,
revisar-lo i en tot cas decretar-ne la nul·litat d’alguna resolució d’aquest òrgan,
però mai instruir-lo sobre com actuar, procedir o sobre accions que queden
completament fora de la seva competència, i encara menys intruir a personal
de la Federació quina competència no entra en cap cas en les competències
del Tribunal Català de l’Esport, ni en l’apartat 4 de l’article 139 ni en cap altre
epígraf.

ii. Sol·licita també el recurrent, “que de conformitat amb el què disposa l’article 22
f) en relació a l’article 31 del Reglament del TCE, interesso es rebi el
procediment a prova, i a tal efecte:
1. Es requereixi a la Junta Electoral de la Federació Catalana de Futbol per a
què aportin la totalitat de l’expedient, i
2. Es requereixi a la xarxa social FACEBOOK per tal que aporti l’historial de
publicacions del Sr. José Miguel Calle Echevarría i la data en al qual va
canviar el seu perfil públic a privat.”
TERCER.- Pel què fa al primer punt i al respecte, cal aclarir que és en base a
l’article 27 del Reglament del Tribunal Català de l’Esport, que d’ofici es sol·licita a
les federacions els expedients complerts, previ a cap altra gestió.
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L’article 27 del Reglament del Tribunal Català de l’Esport estableix “Si el recurs fos
interposat directament davant del mateix Tribunal Català de l’Esport, el secretari
remetrà d’immediat a l’òrgan que hagi dictat l’acte o acord objecte del recurs una
còpia de l’escrit d’interposició i li reclamarà l’expedient o els antecedents esmentats
en els dos articles anteriors perquè, en el termini màxim de vuit dies, el remeti al
Tribunal Català de l’Esport juntament amb un informe sobre les pretensions del
reclamant, amb l’acreditació fefaent d’haver citat a termini els qui podrien estar
interessats en l’expedient per comparèixer davant del Tribunal Català de l’Esport,
si els convingués, en el termini màxim de cinc dies hàbils comptats des del següent
al que els fos notificada la citació a termini.” Així fou fet doncs, tal i com s’especifica
en l’Antecedent de Fet 7è d’aquesta resolució, quina petició fou atesa per la
Federació Catalana de Futbol, com és pràctica habitual, en temps i forma.
QUART.- En quant a la petició de requeriment a la xarxa social FACEBOOK,
aquesta petició no pot ser atesa sota cap circumstància, per dos motius:
i.

En primer lloc perquè de conformitat a la no admissió del recurs, les altres
peticions sol·licitades, i és que així es presenta en el petitum del recurs com
“ALTRESSÍ” no poden ser ateses sota cap circumstància, i

ii. En qualsevol cas, ni que el recurs s’hagués admès, les competències
supervisores d’expedients d’aquest Tribunal Català de l’Esport no són
competències que puguin anar més enllà del marc federatiu, i d’ens sotmesos
a la seva jurisdicció. En el supòsit d’admetre’s a tràmit el recurs i les proves,
que haurien d’haver estat sol·licitades i denegades sense justificació en
instància prèvia per tal der ser admeses per aquest Tribunal, haurien de ser
requeribles i practicables dins del marc de la jurisdicció esportiva en la què ens
trobem. Clarament, la xarxa social FACEBOOK dista molt de la competència
d’aquest Tribunal Català de l’Esport. De voler fer cap petició al mateixos, el
recurrent hauria de fer-ho en seu de justícia ordinària.
CINQUÈ.- Per evitar qualsevol dubte, en quant a la rellevància dels fets, aquest
Tribunal Català de l’Esport vol manifestar que fa totalment seus els
pronunciaments de la resolució de la Junta Electoral de la Federació Catalana de
Futbol, especialment tenint en compte que són molts els aspectes a considerar,
entre el quals està que podria estar davant d’una col·lisió de diversos drets, que
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en tota contesa electoral sempre hi ha candidats continuistes, que una publicació
a internet és com una gota en un oceà essent que a diari es publiquen milers de
publicacions que s’esvaeixen i que atenent a la jurisprudència referida i al principi
de conservació d’actes, si la Junta Electoral no ho considera, aquest Tribunal no
té competència per a requerir a cap comissió gestora i molt menys a Facebook que
escapa de tota competència. Així mateix, en quant a les proves sol·licitades, cal
tenir en compte que el propi recurrent Sr. Juan José Isern Aranda reconeix que les
proves no han estat sol·licitades en instància de la Junta Electoral.
SISÈ.- És per tot l’exposat que la denúncia del Sr. Juan José Isern Aranda no pot
ser admesa a tràmit, doncs aquest Tribunal ha de posar de manifest la seva manca
de competència per a conèixer d’aquest assumpte a l’empara de l’article 139 del
Decret Legislatiu 1/2000, regulador de la Llei de l’Esport, que estableix la
competència del TCE sobre diverses qüestions, però que les peticions del
recurrent, no podran ser mai considerades competència seva.
Vist l’anterior, aquest recurs no pot ésser admès a tràmit per una manca de
competència objectiva del Tribunal Català de l’Esport.

III. DECISIÓ
Vistos els Antecedents de Fet, Fonaments de Dret, preceptes abans esmentats i la
resta de normes d’aplicació, la COMISSIÓ PERMANENT del TRIBUNAL CATALÀ
DE L’ESPORT, a la seva reunió del 28 de maig del 2022, i a proposta de la Ponent
Sra. Queralt Reig i Fàbrega, HA RESOLT
Primer.- La no admissió del recurs presentat el dia 18 de maig de 2022, pel Sr. Juan
Jose Isern Aranda actuant com a legal representant de la candidatura a la Junta de la
Federació Catalana de Futbol “Un canvi amb experiència” contra la resolució de la
Junta Electoral de la Federació Catalana de Futbol núm. 7 de 12 de maig de 2022.
Segon.- 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
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Reglament electoral de la mateixa federació i de conformitat amb les competències
previstes a l’article 64 de Reglament del TCE (DOGC 3393)
Que, per part del Secretari del Tribunal, es notifiqui aquesta resolució al Sr. Juan José
Isern Aranda i pel seu coneixement a la Federació Catalana de Futbol. Contra aquest
acord, de no admissió a tràmit, es podrà interposar recurs de súplica davant el Plenari
del mateix Tribunal en el termini de tres dies hàbils comptats des de l’endemà de la
seva notificació sense ulterior recurs (art. 30 del reglament del TCE. DOGC 3393),
sense perjudici del procedent contra la resolució que posi fi al procediment.

El Secretari del Tribunal Català de l’Esport

A:
-

Sr. Juan José Isern Aranda
Sr. President de la Junta Electoral de la Federació Catalana de Futbol
Sr. President de la 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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