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Exp. 39/2022 
Recurrent: Alejandro Talavera Nos  

Ponent: José Luis Maluquer  
Resolució de tràmit de data 3 d’octubre de 2022  

TRIBUNAL CATALÀ DE L’ESPORT 
 

RESOLUCIÓ 5 DE L’EXPEDIENT NÚM. 3919 – 39/22 

 

 

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. 

Considera el recurrent que durant l’acte de votació del 22 de maig es 

van produir diferents irregularitats i il·legalitats que suposen 

necessàriament, en cas de confirmar-se, la nul·litat absoluta de l’acte 

de votació. 

Diferencia el recurrent entre irregularitats comeses en totes les 

seccions electorals i irregularitats específiques comeses en 

determinades seccions electorals. 

 

3.  I entre les irregularitats comeses en totes les seccions electorals, 

assenyala: 
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Permetre el vots als vicepresidents dels clubs, sense que els 

presidents respectius haguessin acreditat prèviament la 

impossibilitat d’assistir.  

En aquest sentit – al·lega el recurrent – els articles 14.b) del 

Reglament Electoral de la FCF i 57.1 del Decret 58/2010, de 4 

de maig, de les entitats esportives de Catalunya són clars: “La 

seva representació recaurà en el president o presidenta o, en 

el cas d’impossibilitat manifesta per exercir la 

representació, en la persona que ocupi la vicepresidència”. 

(el subratllat i les negretes són del recurrent). 

Impossibilitat manifesta – continua el recurrent – que en cap 

cas va ser degudament acreditada, limitant-se els 

vicepresidents a acudir a les urnes amb un document legitimat 

notarialment on simplement es deia que ells eren els 

vicepresidents – fet que ha permès que diferents clubs hagin 

votat il·lícitament i comès les infraccions aquí expressament 

denunciats i d’altres que per falta de mitjans aquesta 

candidatura no ha pogut identificar. (el subratllat és també del 

recurrent).  

 

4. Arran de l’esmentat recurs, la Secretaria del Tribunal Català de 

l’Esport va requerir de la Junta Electoral de la Federació Catalana de 

Futbol (FCF), el dia 26 de maig, a l’empara de l’article 27 del 

Reglament del Tribunal, l’enviament, en el termini de vuit dies hàbils, 

del següent: 

a) L’expedient íntegre, amb còpies de les actes de l’òrgan 

jurisdiccional referenciat, amb índex i numerat (el subratllat 

és nostre), 

b) L’informe sobre les pretensions del recurrent i els aspectes 

que considereu adient manifestar, i 

c) Còpia de la Normativa d’aplicació i del Reglament. O ens 

indiqueu l’adreça electrònica on sigui accessible. 
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5. El dia 8 de juny, amb motiu de trametre a la Junta electoral l’escrit i 

documents presentats pel recurrent el dia 2 immediat anterior, la 

Secretaria del Tribunal va requerir novament de la Junta Electoral de 

la FCF l’enviament de la documentació relacionada en l’apartat 

anterior. 

 

6. En escrit que va tenir entrada al Tribunal el dia 9 de juny, la Junta 

Electoral de la FCF va demanar, a l’empara de l’article 32 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, una ampliació de quatre dies del termini 

concedit pel lliurament de l’esmentada documentació.  

 
7. Per diligència de data 16 de juny, el Tribunal va comunicar a la Junta 

Electoral de la FCF que el termini de vuit dies comptaria a partir del 

dia 8 de juny. 

 
8. Per diligència del mateix dia 16 de juny, arran de l’aportació pel 

recurrent d’una denúncia davant la policia local de Vandellós 

directament relacionada amb fets exposats en el recurs, el Tribunal 

va concedir nou termini de quatre dies a la Junta electoral de la FCF 

pel lliurament de la repetida documentació, objecte de la diligència 

inicial de 26 de maig. 

 
9. Amb data 23 de juny de 2022, el Secretari General de la FCF va 

adreçar al Tribunal Català de l’Esport un escrit en els següents 

termes: “Us trametem l’expedient sobre l’assumpte de referència, en 

relació amb el qual el Sr. Alejandro Talavera Nos ha presentat recurs 

davant aqueix Tribunal Català de l’Esport. Així mateix, acompanyem 

l’informe emès per la Junta Electoral d’aquesta Federació Catalana de 

Futbol”. 

 
10. Per diligència del dia 27 de juny, la Secretaria del Tribunal Català de 

l’Esport va assenyalar a la Junta Electoral de la FCF que de la 

documentació que havia estat requerida en les tres diligències 

anteriors, de 26 de maig, 7 (8) i 16 de juny, mancava, entre d’altres 
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coses, l’Expedient amb ÍNDEX enumerat, en el cas de correspondre 

amb les còpies avui rebudes al Tribunal. I va concedir-li un termini 

extraordinari fins el 30 de juny per aportar-lo. 

 
11.Amb data 29 de juny, la Junta Electoral de la FCF va adreçar al 

Tribunal un escrit al que adjuntà l’expedient amb índex numerat, 

“vista la gran quantitat de documentació existent i per facilitar la 

tasca de l’òrgan jurisdiccional.”.  

Segons resulta de l’índex esmentat, l’expedient tenia 1.169 pàgines.  

 
12. En resolució de data 6 de juliol, la Comissió Permanent del Tribunal 

Català de l’Esport va decidir: 

Primer.- 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 ...”; 

Segon.- Considerar com a persones que podien estar 

interessades en l’expedient per comparèixer davant d’aquest 

Tribunal als altres candidats proclamats per la Junta Electoral, 

a banda del recurrent i atorgar-los un període de cinc dies per 

si consideren adient manifestar-se al respecte.  

Tercer.- Que, per a general coneixement i efectes adients, es 

publiqui l 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 del reglament del 

TCE. 

 

13. Ateses les manifestacions de les parts en relació amb l’acord Segon 

de la resolució de 6 de juliol, el Tribunal, en interlocutòria de data 26 

de juliol, va declarar com únics interessats en el recurs al recurrent, 

al candidat electe i a la Junta Electoral de la FCF. 
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14. Mitjançant diligència del dia 21 de juliol, el Tribunal Català de l’Esport 

va demanar a la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física 

(SGEAF) informació sobre els estatuts dels clubs quin dret de vot van 

exercir els vicepresidents i qui hi constava com a secretari de dits 

clubs a data dels fets objecte del recurs i, en resolució de data 26 de 

juliol, va suspendre el procediment i la seva resolució i notificació fins 

rebre la informació sol·licitada. 

 
15. Amb data 4 d’agost, la FCF va trametre al Tribunal Català de l’Esport, 

amb la referència “Recurs presentat pel Sr. Alejandro Talavera 

Nos contra les resolucions de la Junta Electoral de data 

22/05/22” (subratllat i negretes de la pròpia FCF), la següent 

comunicació:  

 
“Vist el contingut de la resolució 2 de l’expedient indicat en 

l’encapçalament, a través de la qual s’ha acordat per part del 

Tribunal Català de l’Esport sol·licitar de la Secretaria General 

de l’Esport i l’Activitat Física 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, s’acompanya com a ampliació de l’expedient la 

totalitat dels documents notarials utilitzats pels clubs per a 

exercit el seu dret a vot, ja que inicialment s’han acompanyat 

únicament aquells que han estat objecte de recurs per part del 

recurrent.”. 

A la comunicació s’hi adjuntaven, degudament indexades, 1.137 

pàgines.  

 
16. Arran de l’anterior comunicació, el Tribunal Català de l’Esport va 

requerir a la Junta Electoral de la FCF per a què confirmés que les 

1.137 pàgines esmentades completaven la integritat de l’expedient 

tramès al Tribunal. 

17. En comunicació de data 30 de setembre, rebuda a la seu del Tribunal 

en el dia d’avui, 3 d’octubre, la Federació Catalana de Futbol ha 
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confirmat que els documents que integren l’expedient federatiu de 

referència han estat lliurats al Tribunal en la seva totalitat. En 

conseqüència, el Tribunal té per completat en el dia d’avui, 3 

d’octubre, amb un total de 2.306 pàgines, l’expedient íntegre que 

havia estat ja objecte del seu primer requeriment a la Junta Electoral 

de la FCF del dia 26 de maig. 

 

18. Per resolució de tràmit del proppassat 28 de setembre, el Tribunal 

va acordar la incorporació a l’expedient de la informació lliurada per 

la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física arran de la 

petició del Tribunal del dia 21 de juliol. 

 
19. Completat l’expedient amb la totalitat dels documents quina validesa 

és objecte de recurs i amb la informació facilitada per la Secretaria 

General de l’Esport i de l’Activitat Física, cal ara donar-ne vista a les 

parts, amb alçament de la suspensió decretada en data 26 de juliol. 

 

II. FONAMENTS DE DRET 

1. S’ha de partir del fet que el recurs qüestiona el vot dels vicepresidents 

tant per no haver-se acreditat la impossibilitat manifesta del 

presidents respectius d’acudir a votar com per haver-se emparat en 

uns documents quina validesa el recurs nega. 

 

2. L’article 7 del Text Únic de la Llei de l’Esport estableix que els 

presidents dels clubs n’han d’exercir la representació legal, llevat dels 

supòsits que legalment o estatutàriament es determinin. 

 
3. L’article 57.1 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats 

esportives de Catalunya reitera que la representació de les entitats 

esportives recau en el president o presidenta i afegeix que en cas 

d’impossibilitat manifesta d’aquests per exercir-la, recaurà en la 

persona que ocupi la vicepresidència sempre que: 
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a. consti inscrita en el Registre d’entitats esportives com a 

membre de la junta directiva amb el mandat en vigor, i  

b. els estatuts vigents i inscrits li permetin actuar en 

representació de l’entitat. 

 
4. La representació legal dels clubs correspon, per tant, únicament al 

president o presidenta. La representació dels vicepresidents té 

caràcter estatutari, no legal, i, per tant, qüestionant-se en aquest cas 

l’existència de la representació és menester conèixer si els estatuts 

dels clubs que van exercir el vot a través dels vicepresidents faculten 

a aquests per substituir el president respectiu i en quins termes ho 

fan, si és el cas, atès que l’esmentat article 57.1 del Decret 58/2010 

fa referència a la “impossibilitat manifesta”. Per aquest motiu el 

Tribunal va sol·licitar a la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat 

Física que l’informés al respecte. 

5. El propi article 57.1 del Decret 58/2010 disposa en el seu darrer 

paràgraf que “en cas que manqui la inscripció registral o hagi expirat 

el mandat, podrà actuar en representació de l’entitat la persona que 

acrediti notarialment la representació de l’entitat membre.”. 

El recurs qüestiona amb caràcter general la validesa dels documents 

dels quals es van valer les persones que van votar al·legant la seva 

condició de vicepresidents dels clubs en nom dels quals exercien el 

vot. 

Des del punt de vista estrictament fàctic, pot ser rellevant per les 

parts als efectes de les consideracions jurídiques sobre l’abast i la 

validesa dels referits documents que ara les hi correspon fer saber si 

les persones que van signar com a secretàries dels clubs els 

esmentats documents ostentaven aquesta condició a la data del 22 

de maig d’enguany. Per a facilitar-les-hi el coneixement d’aquest fet, 

el Tribunal va demanar a la Secretaria General de l’Esport i de 

l’Activitat Física la relació corresponent. 
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6. Un cop completat l’expedient, cal ara donar-ne vista a les parts 

perquè facin les al·legacions que tinguin per adients a la vista del que 

d’ell en resulta. 

7. L’article 35 del Reglament del Tribunal preveu que en la resolució que 

admeti a tràmit el recurs es posi de manifest l’expedient als 

interessats per fer al·legacions durant el període de vuit dies hàbils. 

En aquest cas, però, la concessió d’aquest període d’audiència no es 

va produir perquè prèviament calia decidir sobre la condició de part 

en el recurs dels diferents candidats a les eleccions i la decisió al 

respecte es va solapar amb la suspensió del procediment decretada 

com a conseqüència de la sol·licitud d’informació a la Secretaria 

General de l’Esport i de l’Activitat Física de la que ja s’ha parlat 

abastament. Rebuda aquesta informació i completat, com s’ha dit, 

l’expedient amb la totalitat dels documents que van emparar l’exercici 

del vot per persones que no tenien la condició de presidents dels clubs 

en nom dels qual l’exercien, procedeix ara que, amb vista de 

l’expedient, les parts al·leguin el que tinguin per adient i es pronunciïn 

sobre les qüestions que d’ell en resulten. 

8. Cal tenir en compte, però, pel que fa al període durant el qual les 

parts podran exercir el seu dret d’audiència, dues circumstàncies: 

a. D’una part, la extensió de l’expedient, de més de dues mil 

pàgines, i 

b. D’altra part, el fet que, al desconeixement previ per les parts 

de bona part, quan no de tots, dels documents incorporants a 

l’expedient, s’hi ha afegit la prou àmplia informació facilitada 

per la Secretaria General de l’Esport i la Activitat Física. 

9. Les circumstàncies anteriors, juntament amb el previst a l’article 118 

de la Llei 39/2015 pel que fa als documents tenir en compte que no 

figuraven a l’expedient originari, porten al Tribunal a concedir un 

termini d’audiència de 10 dies hàbils, sense perjudici de la possibilitat 

d’ampliació prevista a l’article 32 de l’esmentada Llei. 
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III. ACORD  

En consideració als antecedents de fet i als fonaments de Dret d’aquesta 

resolució, el TRIBUNAL CATALÀ DE L’ESPORT ACORDA: 

Alçar la suspensió decretada en la resolució de data 26 de juliol 

d’enguany,  

donar vista de l’expedient a les parts durant un període de deu 

dies hàbils per tal que formulin les al·legacions procedents al 

respecte i 

disposar que el present acord es publiqui a la pàgina web 

“FCF/Eleccions” de la Federació Catalana de Futbol, com s’ha fet 

amb les actes i acords de la Junta Electoral i amb les anteriors 

decisions del Tribunal Català de l’Esport dictades en aquest 

expedient. 

 

Disposem que per part de la Secretaria del Tribunal Català de l’Esport 

es notifiqui a les parts aquesta resolució de tràmit, fent-les-hi saber que 

contra ella no hi cap recurs d’acord amb el que disposa l’article 112.1 

de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 

de les Administracions Públiques. 

 

 

 

 

P.D. 

La Vicepresidenta del Tribunal Català de l’Esport 

 

A: 

x Sr. Alejandro Talavera Nos 

x Sr. Joan Soteras Vigo, representat per la Sra. Maria Barbancho 

Saborit, lletrada ICAB num.43.831. 

x Sr. President de la Junta Electoral de la FCF 

 

 


