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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 - 39/22/A (peça separada) 

Recurrent: Sr. Juan Soteras Vigo contra  
resolució 4 del 13.9.22 de la CP del TCE 
Resolució de data 25 d’octubre de 2.022. 

TRIBUNAL CATALÀ DE L’ESPORT 

Ponent; Sr. Joan Maria Xiol i Qungles 

 
 
 

Resolució 2 de l’expedient num. 3919 - 39/22A (peça separada) 
 
 
            BARCELONA, a 25 d’octubre de 2.022, el TRIBUNAL CATALÀ DE 
L’ESPORT en l’expedient nº. 3919 - 39/22, en mèrits del RECURS DE SUPLICA 
interposat per la lletrada Sra. Maria Barbancho Saborit, advocada en representació 
del Sr. Juan Soteras Vigo contra la resolució de la Comissió Permanent num. 4 del 
Tribunal Català de l’Esport dictada el dia 13 de setembre de 2022, ha adoptat la 
present resolució, d’acord amb els següents: 
 
 

I ANTECEDENTS DE FET 
 
 
 1er.- En data 13 de setembre de 2022 la Comissió Permanent del Tribunal 
Català de l’Esport va acordar no admetre a tràmit el recurs interposat per la Sra. 
Maria Barbancho Saborit, advocada, en representació del Sr. Juan Soteras Vigo 
contra la resolució de la Comissió Permanent del Tribunal Català de l’Esport dictada 
el dia 13 de setembre de 2022 que es del tenor literal següent: No admetre a tràmit 
el recurs interposat per la Sra. Maria Barbancho Saborit, en nom amb data 1 de 
agost de 2022 contra la resolució de 29 de juliol immediat anterior a la que s’ha fet 
anterior referencia, sense perjudici de que els al·legats del recurrent del Sr. Juan 
Soteras Vigo puguin ser considerats en la resolució que posi fi al procediment i que 
pugui reproduir-los  en el recurs que, si es el cas, interposi contra aquesta ultima.  
 
 2on..- Notificada la citada resolució, la lletrada Sra. Maria Barbancho, en nom 
del recurrent, mitjançant escrit de 15 de setembre de 2022, interposa recurs de 
suplica en el que demana que es revoqui la resolució dictada per la Comissió 
Permanent i s’estimin les pretensions deduïdes en el seu primer escrit adreçat al 
Tribunal.  
 

3er.- Admès a tràmit l’esmentat recurs de súplica a la reunió del TCE del dia 
11.10.22. 
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II FONAMENTS DE DRET 
 
 
 PRIMER.- El recurs de suplica s’interposa contra l’acord adoptat per la 
Comissió Permanent del Tribunal Català de l’Esport pel que es va resoldre no 
admetre a tràmit l’escrit presentat pel recurrent, en el que demanava que es 
revoques la decisió de demanar a la Secretaría General de l’Esport i d’Activitat 
Física informació sobre els estatuts dels clubs quin dret a vot van exercir-ho els 
vicepresidents i qui constava com a secretari dels mateixos a data dels fets objecte 
del recurs, quin recurs va ser desestimat amb els arguments que consten en la 
pròpia resolució impugnada, tot i advertint que els arguments emprats en la 
interposició del recurs, que es reprodueixen en el de suplica que ara es resol, hi 
consta que els al·legats del recurrent podran ser tinguts en compte en la resolució 
que posi fi al procediment i, si s’escau, en l’hipotètic recurs que es pugui interposar 
en via contenciosa. 
  
 SEGON.- El recurs interposat es improsperable, doncs el que es pretén amb 
el requeriment acordat per la Comissió Permanent del Tribunal es esbrinar si qui va 
votar en favor de qualsevol candidatura, legal i estatutàriament, podia substituir al 
President del Club a l’hora de emetre el vot en el curs de l’acte de les votacions, el 
que s’esdevé fonamental a l’hora de resoldre el recurs interposat contra la resolució 
de la Junta Electoral de proclamar guanyadora de les eleccions la candidatura mes 
votada.  
 
 I com que l’article 38 del Reglament del Tribunal Català de L’Esport disposa 
que “Abans de dictar la resolució que procedeixi, el Tribunal podrà 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, motiu pel qual s’adoptaran 
les disposicions que procedeixin, perquè es practiquin en el termini de vuit dies 
hàbils comptats des del següent al de la sessió en què s’acordin. Practicades les 
proves o diligències o transcorregut el termini per practicar-les, es dictarà la resolució 
corresponent” queda ben clar que la decisió del Tribunal esta emparada pel seu 
propi Reglament el que deixa sense contingut les al·legacions que en el seu recurs 
fa el recurrent per tal d’evitar que la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat 
Física es pronuncií sobre allò que se li demana i que constitueix l’eix en que es basa 
el recurs presentat per l’oponent del recurrent en la contesa electoral. 
 
 Es per això que el Tribunal Català de L’Esport ha fet un correctíssim us de les 
competències que li atorga el seu propi Reglament el que deixa sense contingut les 
al·legacions emprades en el recurs de suplica sobre la possible il·legalitat de la 
resolució impugnada i els arguments emprats pel recurrent per intentar, com sigui, 
evitar un possible resultat desfavorable de la resposta de la Secretaria General de 
l’Esport i de l’Activitat Física als interessos del recurrent. 
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III PART DISPOSITIVA 
 
 Vistos els preceptes esmentats en la present resolució i els demes de general 
aplicació, el Tribunal Català de l’Esport, a la seva reunió del 25 d’octubre de 2022, 
HA RESOLT,  
 
 
Primer.- Desestimar el recurs de súplica interposat per la Sra. Maria Barbancho 
Saborit, advocada, en representació del Sr. Juan Soteras Vigo contra la resolució 4 
de la Comissió Permanent del Tribunal Català de l’Esport dictada el dia 13 de 
setembre de 2022 que queda confirmada. 
 
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). 
 
Que per part del secretari del Tribunal, és notifiqui aquesta resolució a Sra. Maria 
Barbancho Saborit, advocada, en representació del Sr. Juan Soteras Vigo, a les 
parts i a la Federació Catalana de Futbol i als interessats. D’acord amb el que 
disposa l’article 46 del Reglament del Tribunal Català de l’Esport, contra la resolució 
del recurs de súplica no es podrà interposar cap recurs (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 Soteras Vigo, representat per la Sra. Maria Barbancho Saborit, lletrada 
ICAB num.43.831.  
- Sr. Alejandro Talavera i 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. 

 


