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Carrer de Buenos Aires, 56-58 (torre) 

08036 Barcelona 

Tel. 93 419 22 32 

tribunalesport.cce.presidencia@gencat.cat 

 

Expedient núm. 3928-48/22 

(acumulació exps. núms. 3911-31/22 i 3912-32/22) 

Recurrents: Sr. Alejandro Talavera Nos i  

Sr. Juan José Isern Aranda, 

Contra resolució núm. 5 de la Junta Electoral  

de la Federació Catalana de Futbol 

Ponent: Sr. Joan Maria Xiol i Quingles 

Resolució de data: 28 de juny de 2022 

TRIBUNAL CATALÀ DE L’ESPORT 

 

 

RESOLUCIÓ NÚM. 1 de l’EXPEDIENT NÚM. 3928-48/22 

(Per acumulació exps. núms. 3911-31/22 i 3912-32/22) 

I. ANTECEDENTS DE FETS. 

1r. El Sr. Alejandro Talavera Nos, per registre electrònic del 06/05/2022 a les 

12:48:30 hores, amb rebuda al Tribunal Català de l’Esport (TCE) el 9.5.22, 

va presentar, invocant la seva condició de “precandidat” a les eleccions del 

2022 a la Presidència i Junta Directiva de Federació Catalana de Futbol, escrit 

demanant al Tribunal; “... 1. Que tramitin el present Recurs de forma URGENT 

ja que el calendari electoral és molt curt i de no actuar ràpidament això podria 

comportar la nul·litat de tot el procés electoral. 2. Que, en relació amb el punt 

anterior, suspenguin el procés electoral fins que el Tribunal Català del Esport 

no resolgui el present Recurs el que, entre altre, ha da suposar, 

necessàriament, que no es puguin validar els avals presentats pels 

precandidats fins que no existeixi citada resolució.3. Que declarin el dret dels 

precandidats a designar un interventor per precandidatura i taula de validació 

dels avals. 4. Que ordenin a la Junta Electoral de la Federació Catalana de 

Futbol, i a les taules de validació dels avals, que autoritzin la designació d’un 

interventor per cada candidatura i taula de validació...” i diversos documents 

annexos numerats de l’1 fins el 5, considerant tot això com a “... RECURS 

contra la resolució de 5 de maig de 2022 de la Junta Electoral de la Federació 

Catalana de Futbol, de no autorització de la presencia d’interventors en el 

recompte dels avals presentats pels diferents precandidats a la presidència de 

la FCF ...”; 

 



   
  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
30/06/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/06/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0FEDP5LT80UZ3COJ7XXD3U78YQQSEI7B*
0FEDP5LT80UZ3COJ7XXD3U78YQQSEI7B

Data creació còpia:
30/06/2022 12:12:51

Pàgina 2 de 11

 

2n. El mateix dia 9.5.22 i de conformitat amb l’article 28 del Reglament del TCE 

(DOGC 3393), i al verificar els documents rebuts via petició genèrica, i 

contrastat amb el que els Sr. Talavera Nos, va presentar en correu electrònic 

al TCE rebut el 6 de maig de 2022 i que manifestava per “... més seguretat 

d’haver rebut el recurs ...”, se’l va informar que els documents annexos núms. 

2, 3, 4 i 5 no estaven presentats telemàticament, demanant la seva presentació 

utilitzant la mateixa via de petició genèrica; 

3r. El Sr. Talavera Nos, amb registres electrònics simultanis del 10/05/2022 a les 

17:48:39 hores, va remetre al TCE els documents esmentats al punt 2, 

subsanant les mancances; 

4t. Atès l’article 27 del reglament abans esmentat, el mateix dia 9.5.22, per 

Diligència aquest Tribunal va donar trasllat a la Junta Electoral de l’escrit, 

presentat davant el TCE, electrònicament el 06/05/22 i rebut el 09/05/22, pel 

Sr. Alejandro Talavera Nos, contra resolució de la Junta Electoral del 5 de maig 

de 2022, demanant-li; a) El corresponent expedient íntegre amb còpies de les 

dues resolucions dels òrgans jurisdiccionals referenciats, amb índex i 

enumerat. b) Informe sobre les pretensions del recurrent i els aspectes que 

considereu adient manifestar. c) Còpia de la Normativa d’aplicació i del 

Reglament, o ens indiqueu l’adreça electrònica on sigui accessible a banda de 

còpia de l’acreditació fefaent d’haver citat a termini els qui podrien estar 

interessats en l’expedient per comparèixer davant d’aquest Tribunal, si els 

convingués, en el termini màxim de cinc dies hàbils, comptats des del següent 

al que els fos notificada la citació a termini. De la Diligència es va fer arribar 

còpia al Sr. Talavera Nos; 

5è. Rebuts amb posterioritat a la Diligència els annexos 2 fins a 5 del recurs, per 

Diligència de l’11.5.22, es van trametre còpies a la Junta Electoral de la 

Federació Catalana de Futbol, indicant expressament que corresponia a” ... 

dues peticions genèriques del mateix Sr. Alejandro Talavera Nos, registrades 

electrònicament el 10/05/2022 a les 17:48:39 hores, i rebudes al Tribunal 

l’11.5.22, epigrafiades com “AMPLIACIÓ PETICIÓ GENÈRICA FCF 

INTERVENTORS”, s’han presentat els annexos números 2,3,4 i 5 que us 

adjuntem als efectes de la seva adició a l’escrit anterior ...”; 

6è. La Diligència del TCE, va ser atesa en temps i forma per la Junta Electoral de 

la Federació Catalana de Futbol, via registre electrònic del 20/05/2022 a les 

17:26:58 hores amb rebuda al Tribunal el dia 23.5.22; 
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7è. El Sr. Juan José Isern Aranda, per registre electrònic del 10/05/2022 a les 

13:53:34 hores, amb rebuda al Tribunal Català de l’Esport l’11.5.22, va 

presentar, invocant que actuava “...com a legal representant de la candidatura 

“ Un canvi amb experiència”...” a les eleccions del 2022 a la Presidència i Junta 

Directiva de Federació Catalana de Futbol contra resolució de la Junta 

Electoral del 5 de maig de 2022, escrit demanat al Tribunal; admissió del 

“...recurs contra Resolució dictada per la JUNTA ELECTORAL DE LA 

FEDERACIÓ CATALANA DE FÚTBOL en data 5/5/2022, notificada en acta 

de Junta Electoral núm.4 de 5/5/2022, sota la referència “Resolució sobre la 

presència d’interventors de a l’acte de validació d’avals formulades pels Srs. 

Juan José Isern Aranda i Alejandro Talavera Nos”, i previs els tràmits legals 

corresponents, acordeu l’estimació del recurs, revocant la resolució 

recorreguda i ordenant la retroacció del procés electoral al moment de la 

validació i recompte dels avals 

...”;”... Que de conformitat amb el que disposa l’article 22 f) en relació a l’article 

31 del Reglament del TCE, interesso es rebi el procediment a prova, i es 

requereixi a la Junta Electoral de la Federació Catalana de Futbol per a què 

aportin la totalitat de l’expedient ...” i finalment “... Que de conformitat amb el 

que disposa l’article 22 f) en relació a l’article 30 del Reglament del TCE, 

interesso la suspensió de l’efectivitat i executivitat de l’acord impugnat, i, 

afectant a l’acte de recompte i validació d’avals, que, esdevé la primera de les 

etapes dels pre-candidats al procés electoral, demanem, a la vegada, la 

suspensió del procés electoral, fins a la resolució del present recurs, donat que 

d’altra banda, i de no efectuar-se d’aquesta manera, no tindria cap tipus de 

sentit la resolució que es dictés per part d’aquest Tribunal, i, donada la greu 

afectació que tindria el considerar-se vulnerat el principi de publicitat i igualtat 

d’oportunitats a dos dels quatre pre-candidats a la FCF, i anar en contra, fins i 

tot, del vot particular del President de la Junta Electoral de la FCF ...”; 

8è. Atès l’article 27 del reglament del TCE, el mateix dia 11.5.22, el Tribunal i per 

Diligència va donar trasllat a la Junta Electoral de la Federació Catalana de 

Futbol de l’escrit, presentat pel Sr. Juan José Isern Aranda davant aquest 

Tribunal, per registre electrònic del 10/05/2022 a les 13:53:34 hores, amb 

rebuda al Tribunal Català de l’Esport l’11.5.22, contra resolució de la Junta 

Electoral del 5 de maig de 2022, demanant-li; a) El corresponent expedient 

íntegre amb còpies de les dues resolucions dels òrgans jurisdiccionals 

referenciats, amb índex i enumerat. b) Informe sobre les pretensions del 
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recurrent i els aspectes que considereu adient manifestar. c) Còpia de la 

Normativa d’aplicació i del Reglament, o ens indiqueu l’adreça electrònica on 

sigui accessible a banda de còpia de l’acreditació fefaent d’haver citat a termini 

els qui podrien estar interessats en l’expedient per comparèixer davant 

d’aquest Tribunal, si els convingués, en el termini màxim de cinc dies hàbils, 

comptats des del següent al que els hi fos notificada la citació a termini. De la 

Diligència es va fer arribar còpia al Sr. Juan Jose Isern Aranda; 

9è. La Diligència del TCE, va ser atesa en temps i forma per la Junta Electoral de 

la Federació Catalana de Futbol, via registre electrònic del 24/05/2022 a les 

18:26:26 hores amb rebuda al Tribunal el dia 25.5.22; 

10è. Una vegada rebuda la documentació que assenyalen els articles 20, 21, 

22 i 27 del reglament, el dia 28 de juny de 2022 en reunió del Plenari d’aquest 

Tribunal Català de l’Esport es va estudiar l’expedient resolent d’acord amb 

els següents: 

II. FONAMENTS DE DRET 

 
PRIMER.- De la competència del Tribunal Català de l’Esport per resoldre 

sobre les qüestions plantejades pels escrits del Sr. Alejandro Talavera Nos 

i del Sr. Juan José Isern Aranda . 

 

El Tribunal Català de l’Esport és l’òrgan suprem jurisdiccional esportiu en els 

àmbits electoral, competitiu i disciplinari de Catalunya que, actua amb una 

autonomia i una independència totals, i decideix en instància administrativa sobre 

les qüestions electorals, competitives i disciplinàries esportives de la seva 

competència establertes pel Text Únic de la Llei de l’Esport (TULE) aprovat pel 

Decret Legislatiu 1/2002 de 31 de juliol i per les disposicions reglamentàries que 

la desenvolupen. 

 

En l’àmbit electoral, segons el mateix article 139 TULE, 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 
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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. 

 

Pel que fa a la normativa ad hoc que regula el procés electoral del 2022 a la 

Presidència i Junta Directiva de Federació Catalana de Futbol, el seu reglament 

electoral a l’article 9è, punt 2, preveu que “... Contra els acords que adopti l’òrgan 

electoral de l’FCF, podrà interposar-se recurs davant el Tribunal Català de l’Esport 

de la Generalitat de Catalunya, dins el termini de tres dies hàbils següents al de 

la notificació de l’acord objecte de recurs o al d’aquell en què la reclamació 

s’entengui desestimada tàcitament perquè no s’ha dictat cap resolució expressa 

en el termini establert. ...”. 

 

Dins de la nombrosa jurisprudència que reconeix la competència del Tribunal 

Català de l’Esport per entendre sobre el recursos contra els acords de les Juntes 

Electorals federatives, sembla adient portar aquí la referència recollida a 

Fonament de Dret Segon (segon paràgraf) de la Sentència núm. 432/2002 de 10 

de febrer de 2022 del TSJC Sala del contenciós-administratiu,, precisament sobre 

les eleccions a la Federació Catalana de Futbol del 2018. 

 

Ni les parts recurrents ni la Junta Electoral de la Federació Catalana de Futbol, 

han qüestionat en cap de les seves aportacions documentals, la competència del 

TCE per entendre sobre els recursos abans esmentats que resten dins de la seva 

jurisdicció a tenor del TULE, i part tant es situa la qüestió competencial fora del 

debat jurídic. 

 

SEGON.- De l’acumulació dels expedients núms. 3911-31/22 i 3912-32/22 

 

Les peticions plantejades pel Sr. Alejandro Talavera Nos i pel Sr. Juan José Isern 

Aranda, al voltant d’una de les fases del procés electoral abans esmentat 

presenten una intensa identitat, amb diverses terminologies, sobre els mateixos 

fets i pretensions, fonamentalment sobre la seva presencia a la fase de verificació 

dels avals i la suspensió de les eleccions.  

 

Això aconsella apreciar la concurrència dels supòsits que assenyala l’article 57 de 

la Llei 39/2015, que habilita a l’òrgan administratiu “...que iniciï o tramiti un 

procediment, independentment de quina hagi estat la forma d'iniciació, en pot 
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disposar, d’ofici o a instància de part, l'acumulació a d’altres amb els quals tingui 

una identitat substancial o una íntima connexió, sempre que sigui el mateix òrgan 

qui hagi de tramitar i resoldre el procediment. Contra l’acord d’acumulació no és 

procedent cap recurs…" (STS 6.5.2011).  

 

Com afirma la doctrina, l’efecte essencial de l’acumulació és que totes les 

qüestions a resoldre han de ser examinades en un sol procediment i decidides en 

un únic acte final. És, indiscutiblement, un dels mecanismes a través del qual 

s’instrumenta l’aplicació del principi de celeritat a què l’article 71.1 de la Llei 

39/2015 sotmet el procediment administratiu, i del principi de simplificació 

proclamat per l’exposició de motius com un dels objectius de la Llei. Amb 

l’acumulació, es recondueixen dos o més procediments administratius a un de sol, 

amb el conseqüent estalvi de recursos i de temps de tramitació. Criteri que aplica 

el TCE en la mesura del possible, sobre els recursos en matèria electoral. 

(Resolució dels expedients 3827-12/21 i 3828-13/21; Resolució núm. 1 dels 

expedients núms. 3881-01/02 i 3882-02/22 ). 

 

D’acord amb això, en aplicació dels principis d’economia i simplicitat que han de 

presidir l’activitat administrativa, i vist que de l’acumulació no se’n deriva perjudici 

per a les parts ni per a l’interès general, resulta oportú i ajustat a Dret l’acumulació 

dels dos expedients. 

 

TERCER.- De la presència de representants dels precandidats a la fase de 

validació dels avals. 

 

Els recurrents demanen al Tribunal Català de l’Esport que declari un pretès 

“...dret dels precandidats a designar un interventor per precandidatura i taula de 

validació dels avals...” pronunciant-se “...sobre la presència d’interventors de a 

l’acte de validació d’avals...”. 

 

Per fixar la qüestió, el primer que cal és examinar en que consisteix aquesta fase 

procedimental de validació dels avals, que està configurada dins del conjunt de 

les que formen les Eleccions a President i Junta Directiva de la Federació Catalana 

de Futbol. 

 

El reglament electoral (RE), aprovat per l’Assemblea de la Federació, i que no ha 

estat objecte de cap recurs o impugnació, a l’article 10 disposa que “... Les 
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eleccions es duen a terme a través del sistema de candidatures tancades i es 

consideraran candidatures vàlides aquelles que comptin amb l'aval signat per un 

nombre de membres de l'assemblea general que representin, com a mínim, al 

10% del total de vots de l'assemblea general, tenint en compte que tot 

assembleista pot donar el seu suport, mitjançant un aval, a una o més 

candidatures ...”. Un numero d’avals vàlids constitueix una condició necessària 

però no suficient per ser candidat. 

 

L’article 8 del RE, assigna, entre d’altres, a la Junta Electoral la funció de “... 

L'admissió o la denegació de les candidatures i la seva proclamació. ...” i “... 

Decidir sobre qualsevol incident que sorgeixi en el decurs del procés electoral que 

pugui constituir una infracció o desviació de la normativa electoral o que pugui 

afectar els principis de publicitat, igualtat d'oportunitats, llibertat, no discriminació 

i secret de vot, que han d'estar presents durant tot el procés electoral. ...”. Al posar 

en relació aquests dos articles resulta que correspon a la Junta Electoral, dins de 

una funció més general sobre les candidatures, admetre o no admetre els avals, 

condició que es limita a complir o no complir amb l’abans assenyalat del 10% del 

total d’avals dels membres de l’Assemblea. Una vegada superat el límit del 10%, 

i als efectes de perfeccionar el dret a participar com a candidat, resulta irrellevant 

una quantitat o un altre dels mateixos, màxim, com és en aquesta Federació, que 

un elector pot avalar a una o més candidatures. 

 

Sobre la participació a les reunions de la Junta Electoral de persones que tenen 

la condició de membre de la mateixa, el reglament, ni molt menys, com pretén un 

dels recurrents, configura un dret a favor d’uns possibles interventors. 

 

La figura de l’interventor, es genera a partir de la proclamació definitiva d’un 

candidat, el qual pot nomenar com a tals a altres persones per les fases següents 

del procés electoral. Segons l’article 13 del RE les seves accions operen “... a l 

'acte de les votacions ...”. El RE no preveu la seva participació a la fase que 

pretenen els recurrents, que és notòriament anterior a la adquisició de la pròpia 

condició de candidat que l’habilita per nomenar els interventors per les funciones 

que preveu el RE i no d’altres. 

 

Un altre qüestió, que aquí no plantegen els recurrents, i sobre la qual no ens 

correspon pronunciar-nos, seria que una vegada considerat vàlid o invàlid un aval, 
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aquesta resolució de la Junta Electoral, sigui objecte de recurs, com reconeix 

l’abans esmentada Sentència del TSJ núm. 432/2022 (Fonament de dret Tercer). 

 

Sense perjudici del fins aquí fonamentat, els fets posteriors al recurs acrediten que 

la totalitat de les quatre precandidatures que volien adquirir la condició de 

candidatura, ho van poder fer, doncs la Junta Electoral va reconèixer la validesa 

d’un numero d’avals, superiors en escreix al mínim de l’article 10 del RE. 

 

Tal com hi consta entre els Acords de la Junta Electoral del 6.5.22, eren necessaris 

un mínim de 122 avals vàlids i els candidats proclamats ho han estat amb 583, 

202, 783 i 594.  

 

L’efecte útil del recurs, únicament es produiria si alguna de les precandidatures 

fos exclosa per no arribar al 10% d’avals del cos electoral, situació que no es va 

produir i per tant desapareix l’objecte del recurs.  

 

Raons d’economia processal, si els recurrents ja van aconseguir la seva 

proclamació com a candidats, ens condueix a apreciar una pèrdua sobrevinguda 

de l’objecte del procés (art. 22 LEC). La Sentència de la Sala contenciosa-

administrativa del Tribunal Suprem del 14 de Març de 2011, ja ens recorda que “... 

l'article 22 de la Llei d'Enjudiciament Civil que estableix com a forma de terminació 

del procés, juntament amb la satisfacció extra processal, la manca sobrevinguda 

d'objecte, és a dir, quan per raó de circumstàncies sobrevingudes es posa de 

manifest que ha deixat d'haver-hi un interès legítim que justifiqui la necessitat 

d'obtenir la tutela judicial pretesa. La pèrdua sobrevinguda d'objecte del procés es 

pot definir com aquella forma o manera de terminació del mateix que es fonamenta 

en l'aparició d'una realitat extra processal que priva o fa desaparèixer l'interès 

legítim a obtenir la tutela judicial pretesa. És a dir, es produeix algun fet o 

circumstància que incideix de manera rellevant sobre la relació jurídica 

qüestionada i que determina que el procés en curs ja no és necessari, en la 

mesura en què la tutela sol·licitada dels tribunals ja no és susceptible de reportar 

la utilitat inicialment pretesa, de manera que no es justifica l'existència del propi 

procés i aquest ha de concloure. En aquests casos i a diferència del que ocorre 

amb la satisfacció extra processal de la pretensió de la part actora, la raó de la 

desaparició del procés és aliena a la voluntat de les parts i obeeix a les estrictes 

raons d'ordre públic que justifiquen l'existència mateixa del procés com a 
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mecanisme de satisfacció de pretensions sustentades en interessos legítims, pel 

que desapareguts aquests el procés manca de sentit ...”. 

 

QUART.- Altres aspectes plantejats pels recurrents. 

 

Apreciada la finalització del procediment per la pèrdua sobrevinguda de l’objecte, 

el TCE no vol deixar sense atendre altres qüestions que plantegen els recurrents. 

 

Sobre la pretensió de que el TCE “... requereixi a la Junta Electoral de la Federació 

Catalana de Futbol per a què aportin la totalitat de l’expedient es requereixi a la 

Junta Electoral de la Federació Catalana de Futbol per a què aportin la totalitat de 

l’expedient ...”, sembla que amb aquest literal, el recurrent oblida que el què 

demana al TCE no és fruit de la voluntat de les parts, sinó un imperatiu legal del 

reglament del TCE. Tan aviat com el Tribunal rep un escrit en forma i temps, 

segons l’article 27 del reglament del TCE, fa arribar còpia a la Federació autora 

de l’acte recorregut i entre altres qüestions li demana “... 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 ...”. Tràmit realitzat mitjançant 

les corresponent Diligències detallades als Fets i complimentat en temps i forma 

per la Junta Electoral de la Federació Catalana de Futbol. El TCE no pot exercir 

les seves funcions revisores sobre un acte que exhaureix la via federativa, sinó 

disposa de l’expedient de l’acte objecte del recurs. D’aquestes Diligència es lliura 

còpia als recurrents. 

 

Pel que fa a la petició “... . Que tramitin el present Recurs de forma URGENT ja 

que el calendari electoral és molt curt i de no actuar ràpidament això podria 

comportar la nul·litat de tot el procés electoral ...”, també el TCE ha de recordar 

que el procediment de tramitació dels recursos sotmesos al TCE, és un 

procediment reglat, a l’abans reiteradament esmentat reglament (DOGC 3393). Si 

anem a la Llei 39/2015, l’article 33, regula la figura denominada del procediment 

d’urgència que fonamentalment redueix a la meitat els terminis establerts per al 

procediment ordinari, excepte els relatius a la presentació de sol·licituds i 

recursos. No es pot interposar cap recurs contra els acords que declarin l'aplicació 

o no de la tramitació d'urgència al procediment.  

 

En el cas que ens ocupa aquesta pretesa “urgència” no afectaria als períodes que 

les parts han de disposar per recorre i atendre les Diligències del TCE. Pel que fa 
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al termini per resoldre, la mateixa Llei 39/2015 el recull al seu article 21. Els 

recursos han estat resolts aproximadament en la meitat del temps inicial (desprès 

ampliable) que la Llei 39/2015 assenyala. 

 

Resta totalment fora de les competències del Tribunal, que no són les legislatives 

ni les reguladores, el fixar el calendari electoral i el reglament que tant el TULE, 

com el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, 

assigna a les assemblees federatives.  

 

Finalment, sobre les pretensions de mesures cautelars, que conduirien a la 

suspensió de tot el procés electoral, aquest Tribunal sempre ha operat en base a 

apreciar, amb prudència, les tradicionals condicions de concurrència del fumus 

boni iurus i el periculum in mora, que una vegada acreditada la pèrdua 

sobrevinguda de l’objecte del recurs per la proclamació de totes les 

precandidatures com a candidatures definitives no té practicitat estimar.  

III. PART DISPOSITIVA 

 
Vistos els Antecedents de Fet, Fonaments de Dret, preceptes abans esmentats i 

la resta de normes d’aplicació, el TRIBUNAL CATALÀ DE L’ESPORT, a la seva 

reunió del 28 de maig del 2022, HA RESOLT: 

 

Primer.- Ordenar l’acumulació en un únic expedient amb el numero 3928-48/22 

dels expedients números 3911-31/22 i 3912-32/22 i admetre a tràmit els 

corresponents recursos del Sr. Alejandro Talavera Nos i del Sr. Juan José Isern 

Aranda. 

 

Segon.- Finalitzar l’expedient i disposar l’arxiu del mateix per pèrdua 

sobrevinguda de l’objecte dels recursos, no essent procedent cap mesura de 

suspensió de l’executorietat dels acords recorreguts que resten ratificats. 

 

Tercer.- 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 de conformitat amb les 

competències previstes a l’article 64 de Reglament del TCE (DOGC 3393). 
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Resolució que es notificarà, per part del Secretari del Tribunal Català de l’Esport, als 

recurrents, i a la Federació Catalana de Futbol i a la seva Junta Electoral, amb 

indicació que, contra la part de la resolució que disposa l’acumulació dels expedients 

no es podrà interposar cap recurs i contra la resta de la mateixa es podrà interposar 

recurs de súplica davant el mateix Tribunal en el termini de tres dies hàbils comptats 

des de l’endemà de la seva notificació sense ulterior recurs de conformitat amb els 

articles 29 i 30 del reglament del TCE (DOGC 3393).  

 

 

 

 

Secretari del Tribunal Català de l’Esport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: 

- Sr. Alejandro Talavera Nos. 

- Sr. Juan José Isern Aranda. 

- Junta Electoral de la Federació Catalana de Futbol. 

- 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. 

 


