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Carrer de Buenos Aires, 56-58 (torre) 

08036 Barcelona 

Tel. 93 419 22 32 

tribunalesport.cce.presidencia@gencat.cat 

 

Exp. 3919- 39/2022 
Recurrent: Sr. Alejandro Talavera Nos  

Ponent: Sr. José Luis Maluquer i Martínez 
Resolució de tràmit sobre  

escrit JE  regt. del 17.10.22  
TRIBUNAL CATALÀ DE L’ESPORT 

Comissió Permanent  
Barcelona, a 20 d’octubre de 2022 

 
 

 
 

Resolució 8 expedient num. 3919 – 39/2022 
 
 

 
 

I. ANTECEDENTS 
 
1. En escrit registrat electrònicament el 17.10.22 i rebut al Tribunal Català de 

l’Esport (TCE) el proppassat dia 18, la Junta Electoral de la Federació 
Catalana de Futbol (FCF) demana una ampliació de cinc dies del termini per 
fer “...al·legacions...” a l’expedient de referència. 

2. Dit expedient és conseqüència del recurs interposat pel Sr. Alejandro 
Talavera Nos, candidat a la presidència de la FCF en les eleccions 
celebrades el proppassat dia 22 de maig, contra les actes números 10, 11 i 
12 de la Junta Electoral, totes elles de data 22 de maig de 2022. 
 

II. FONAMENTS DE DRET 
 
Primer. Competència de la Comissió Permanent 
 
1. Correspon a la Comissió Permanent del Tribunal Català de l’Esport resoldre 

sobre totes les qüestions de tràmit que siguin necessàries per a la tramitació 
dels recursos i expedients sotmesos a la jurisdicció del Tribunal. Així ho 
disposa l’art. 6.a) del Reglament del Tribunal Català de l’Esport, aprovat per 
Resolució del 17 d’abril de 2001 del Consell Català de l’Esport, publicada al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 22 de maig següent 
(DOGC 33393).  
 

Segon. Manca de legitimació de la Junta Electoral. 
 
1. La Junta Electoral de la FCF és l’Administració recorreguda en aquest cas per 

ser l’autora de les actes objecte de recurs. Des d’aquest punt de vista és part 
afectada pel recurs d’acord amb el previst als articles 31 i 39 del Reglament 
del Tribunal Català de l’Esport, com així ho ha considerat el Tribunal Català 
de l’Esport. Ara bé,  la Junta Electoral no és titular de cap interès legítim que li  
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atorgui la condició de “part interessada” en el recurs perquè cap efecte 
positiu, ja sigui en la obtenció d’un avantatge, ja sigui en la eliminació d’una 
carga o gravamen qualsevol se li segueix del fet que el recurs prosperi o no. 
 

2. Cal considerar, a més, que cap interès ha de tenir la Junta Electoral, en el cas 
que ens ocupa, en favor d’un o altre candidat, el guanyador de les eleccions o 
el recurrent, i que, en el negat supòsit que el tingués, dit interès seria 
clarament  il·legítim  i no podria, per  tant, justificar la seva condició de “part 
interessada” en el recurs. 

 
 

3. La funció de la Junta Electoral com a part afectada pel recurs s’esgota amb 
lliurar, en el termini previst, al TCE “...l’expedient o els antecedents de l’acte 
dictat o de l’acord pres, juntament amb un informe sobre les pretensions del 
reclamant..” i “...  l’acreditació fefaent d’haver citat a termini els qui podrien 
estar interessats en l’expedient per comparèixer davant del Tribunal Català de 
l’Esport    ...”, segons el que disposen els articles 25, 26 i 27 del Reglament 
del Tribunal, sense perjudici de les notificacions  previstes als ja esmentats 
articles 31 i 39 del propi Reglament.  
 

4. La Junta Electoral no té, en conseqüència, legitimació per fer al·legacions en 
aquest recurs tota vegada que no és ni pot ser “part interessada” per les 
raons ja exposades i, en conseqüència, la petició que fa d’ampliació del 
termini per fer-les  li ha d’estar denegada. 
 

III. DECISIÓ 
 

A l’empara dels anteriors fonaments, ela Comissió Permanent del Tribunal 
Català de l’Esport, HA RESOLT: 
 
 

Primer. Denegar la petició de la Junta Electoral continguda en el seu escrit 
registrat el 17 d’octubre del 2022, d’ampliació del termini per fer al·legacions en 
l’expedient atès que, per no ser part interessada en aquest sinó l’autora de les 
resolucions objecte del recurs, no té el dret a fer-les. 
 
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 anteriors del Tribunal de 
conformitat amb les competències previstes a l’art. 64 de Reglament del TCE 
(DOGC 3393) 
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Que per part del Secretari del Tribunal Català de l’Esport és notifiqui la present 
resolució a la Junta electoral de la FCF i a les parts interessades en el recurs, els 
Srs. Soteras Vigo i Talavera Nos, fent-los hi saber que contra ella poden 
interposar recurs de súplica davant el Ple del Tribunal en el termini de tres dies 
hàbils a comptar des del següent de la notificació.  
 
 
 
 
El Secretari del Tribunal Català de l’Esport. 
 
A: 
 
-     Sr. President de la Junta Electoral de la Federació Catalana de Futbol 
- Sr. Joan Soteras Vigo, representat per la Sra. Maria Barbancho Saborit, lletrada ICAB 

num.43.831. 
- Sr. Alejandro Talavera Nos. 
  

 

 
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. 

 


