GENERALITAT DE CATALUNYA

Exp. núm. 3919 - 39/22
Recurrent: Sr. Alejandro Talavera Nos
contra Actes nums. 10, 11 i 12 de la Junta Electoral
de la Federació Catalana de Futbol
Ponent Sr. Josep Lluis Maluquer i Martínez
Barcelona, 26 de juliol del 2022
TRIBUNAL CATALÀ DE L’ESPORT

RESOLUCIÓ 2 DE L’EXPEDIENT NÚM. 3919 – 39/22
Per resolució 1 de l’expedient núm. 3919 – 39/22 de data 6.7.22, aquest Tribunal Català de
l’Esport (TCE) va resoldre admetre a tràmit l’escrit presentat pel Sr. Alejandro Talavera Nos,
com a recurs contra “... les actes nº 10,11 i 12 de 22 de maig de 2022 de la Junta Electoral
de la Federació Catalana de Futbol....”, acord notificat en forma i temps i publicat a la pàgina
web “FCF/Eleccions” de la Federació Catalana de Futbol;
Atès que l’article 38 del reglament del TCE (DOGC 3393), faculta al Tribunal per acordar la
pràctica d’aquelles proves i diligències per proveir el millor que cregui convenient per a
l’aclariment dels fets o el seu adequat enjudiciament, amb data 21.7.22 s’ha demanat a la
Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEiAF) informació sobre els estatuts
dels clubs quin dret de vot van exercir-ho els vicepresidents i qui hi constava com a secretari
dels mateixos a data dels fets objecte del recurs;
Atès el previst als articles 22.1 i 23.2, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, procedeix acordar suspendre el
procediment i la seva resolució i notificació fins que el TCE rebi el demanat a l’Administració
abans esmentada;
Vistos els preceptes esmentats i la resta de normes d’aplicació, i a proposta del Sr. Ponent,
el TRIBUNAL CATALÀ DE L’ESPORT, a la seva reunió del 26 de juliol del 2022, HA
RESOLT:
Primer.- Suspendre el procediment de l’expedient 3919-39/22 i la seva resolució i notificació
fins que el TCE rebi el demanat a la SGEiAF.
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 Reglament electoral de la
mateixa federació i de conformitat amb les competències previstes a l’article 64 de
Reglament del TCE (DOGC 3393).

C. Buenos Aires, 56-58, 08036 Barcelona
Telèfon: 93 419 22 32
https://esport.gencat.cat/ca/SG_Esport_i_Activitat_Fisica/consell-catala-de-lesport/tribunal-catala-de-lesport/

Doc.original signat per:
Ignasi Olivera Nater
29/07/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/07/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

Data creació còpia:
29/07/2022 16:10:46

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RYOZ6Z00DC7YV5ZUTJDBSN9KKMEMBZS*
0RYOZ6Z00DC7YV5ZUTJDBSN9KKMEMBZS

Pàgina 1 de 2

Resolució que es notificarà, per part del Secretari del Tribunal Català de l’Esport, a les parts i
a la Federació Catalana de Futbol i als interessats, amb indicació que, contra aquesta
resolució no es podrà interposar cap recurs segons l’article 23.2 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense
perjudici del procedent contra la resolució que posi fi al procediment.

GENERALITAT DE CATALUNYA

El Secretari del Tribunal Català de l’Esport

A:
- Sr. Alejandro Talavera Nos
- Sr. Josep Soteras Vigo
- 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 durse 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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