GENERALITAT DE CATALUNYA

Exp. 3919-39/22
Recurrent: Sr. Alejandro Talavera Nos
Ponent: Sr. José Luis Maluquer
Interlocutòria de data 26 de juny de 2022
TRIBUNAL CATALÀ DE L’ESPORT

I.

ANTECEDENTS
1.

El dia 22 de maig d’enguany es van celebrar les eleccions a Junta Directiva de la
Federació Catalana de Futbol. Segons l’Acta del procés de votació (Acta 11), el
nombre d’electors censats va ser de 1.220, el nombre de vots emesos 1.041, el
nombre de vots vàlids emesos 1.037 i el de vots en blanc 10. Segons aquesta mateixa
Acta, el nombre de vots obtinguts per la candidatura encapçalada pel Sr. Isern
Aranda va ser de 238, el de vots obtinguts per l’encapçalada pel Sr. Palacios
Manzano 23, el de l’encapçalada pel Sr. Soteras Vigo 396 i el de l’encapçalada pel
Sr. Talavera Nos 370.

2.

El dia 25 de maig, el Sr. Talavera Nos va presentar recurs contra les Actes números
10, 11 i 12, totes elles de data 22 de maig de 2022.

3.

En escrit de data 27 de juny de 2022, el Sr. Isern Aranda va adreçar un escrit al
Tribunal Català de l’Esport en el que manifestà que com a part interessada s’adheria
al recurs.

4.

En resolució de data 6 de juliol, la Comissió Permanent del Tribunal Català de l’Esport
(TCE) va admetre a tràmit el recurs interposat pel Sr. Talavera Nos i va considerar
com a persones que podrien estar interessades en l’expedient per comparèixer
davant el Tribunal als altres candidats proclamats per la Junta electoral, atorgant-los
un termini de cinc dies per fer manifestacions al respecte.

5.

Dins de l’esmentat termini, el Sr. Talavera Nos es va manifestar a favor de la
intervenció en el recurs del Sr. Isern Aranda com a interessat i el Sr. Soteras Vigo
s’hi va manifestar en contra.

6.

Correspon al Tribunal, per tant, dins de les competències que té en virtut del que
disposa l’article 139.4 del Text únic de la Llei de l’Esport, pronunciar-se respecte a
qui és interessat i qui no en el procés revisor iniciat arran del recurs interposat
tempestivament pel Sr. Talavera Nos.
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7.

En sessió plenària celebrada en el dia d’avui, el Tribunal Català de l’Esport ha acordat
que sigui el Ponent, per ser el competent per fer-ho, qui dicti la interlocutòria decidint
la qüestió.

II. FONAMENTS DE DRET
PRIMER. Cal diferenciar qui és interessat en un expedient administratiu i qui en un
procediment de revisió de l’acte al qual l’expedient hagi donat lloc.
SEGON. És evident i inqüestionable que qui encapçala una candidatura en un procés
electoral té interès legítim en promoure els recursos que convinguin a la defensa dels
seus drets i que, per tant, pot recórrer les decisions preses per la Junta electoral. Ara bé,
l’interès es manifesta i defensa mitjançant el recurs i el recurs s’ha d’interposar dins de
termini de manera que no fer-ho és causa de no admissió del recurs, segons estableix
l’article 116.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.
TERCER. Interposar un recurs dins de termini és, per tant, la manifestació de l’interès que
té qui estava legitimat en el procediment del que emana l’acte objecte del recurs, en la
seva revisió. És un interès diferent, el de la revisió de l’acte, del d’intervenir en el
procediment del que l’acte és resultat.
QUART. Interposat el recurs dins de termini i esgotat el temps establert legalment per
recórrer, l’interès que pot néixer pels qui no l’han interposat és el de conservar l’acte
impugnat, no cap altre. L’adhesió al recurs no és possible un cop ja esgotat el temps per
recórrer perquè és tant com recórrer fora de termini, cosa la qual, com hem vist, no és
legalment admissible.
CINQUÈ. En el cas que ens ocupa, el candidat Sr. Isern Aranda s’ha manifestat a favor
del recurs presentat pel Sr. Talavera Nos, no a favor de la conservació dels actes que
aquest impugna en el seu recurs. Ho ha fet adherint-se al recurs però ho ha fet fora del
termini legalment habilitat per recórrer i, per tant, de manera intempestiva i no admissible.
És per això que la seva intervenció en el procés revisor iniciat arran del recurs del Sr.
Talavera Nos no és possible.

III. PART DISPOSITIVA
En consideració als antecedents de fet i als fonaments de Dret d’aquesta resolució, el
TRIBUNAL CATALÀ DE L’ESPORT DECIDEIX:
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Declarar com únics interessats en el present recurs al recurrent, Sr. Talavera Nos, al
candidat electe, Sr. Soteras Vigo i a la Junta Electoral.
Que, per a general coneixement i efectes adients, es publiqui la present del TCE a la
pàgina web “FCF/Eleccions” de la Federació Catalana de Futbol, al mateix espai que ja
s’ha fet amb les actes i acords 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).

Disposo que, per part del secretari del TCE, es notifiqui a les parts, al Sr. Isern Aranda i a la
Federació Catalana de Futbol, amb indicació que, contra aquesta interlocutòria de tràmit, no
es pot interposar recurs, d’acord amb el previst al segon incís de l’article 112.1 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, sense perjudici del que allí es disposa.

El Secretari del Tribunal Català de l’Esport

A:
-

Sr. Alejandro Talavera i Nos
Sr. Josep Soteras Vigo.
Sr. President de la Federació Catalana de Futbol
Sr. Juan Jose Isern Aranda

La difusió del text d'aquesta interlocutòria 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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