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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 -39/2022  
Recurrent : Sr. Alejandro Talavera Nos  

TRIBUNAL CATALA DE L’ESPORT 
Comissió Permanent 

Resolució de tràmit; petició del Sr. Soteras Vigo 
 per ampliació de  termini per  

presentar al·legacions 
Barcelona, a 20 d’octubre del 2022 

 
 

 
 

Resolució 9 expedient num. 3919 – 39/2022 
 

I.  ANTECEDENTS 
 

1. Per Resolució del Tribunal Català de l’Esport (TCE) 5 de l’expedient num. 3919 – 
39/2022, de data 3.10.22, és va acordar, entre altres aspectes atorgar a les parts deu 
dies per formular les al·legacions que consideressin adients, una vegada donat vista 
de l’expedient; 

 
2. Amb data 17.10.22  la representació del Sr. Soteras Vigo, demana al TCE una 

ampliació de cinc dies per formalitzar al·legacions. 
 

II. FONAMENTS DE DRET 
 

Primer. Competència de la Comissió Permanent 
 

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. Sobre la petició per ampliar el termini de formalització de al·legacions. 

 
L’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, permet concedir d’ofici o a petició dels 
interessats una ampliació dels terminis establerts que no excedeixi la meitat 
d’aquests, si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen 
drets de tercers. Tant la petició dels interessats com la decisió sobre 
l’ampliació s’han de produir, en tot cas, abans del venciment del termini de 
què es tracti. En cap cas pot ser objecte d’ampliació un termini ja vençut. Els 
acords sobre ampliació de terminis o sobre la seva denegació no són 
susceptibles de recurs, sense perjudici del procedent contra la resolució que 
posi fi al procediment. 

 
Apreciada  la concurrència a la petició presentada, dels elements del 
precepte abans esmentat, correspon accedir al demanat, 
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III. DECISIÓ 

 
A l’empara dels anteriors fonaments, la Comissió Permanent del Tribunal 

Català de l’Esport, HA RESOLT: 
 

Primer.- Ampliar en cinc dies hàbils el termini inicialment atorgat a les parts per 
formular al·legacions a la vista de l’expedient num. 3919 – 39/22. 
 
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). 
 
Resolució que es notificarà, per part del Secretari del Tribunal Català de l’Esport, al 
recurrent, a les parts i a la Federació Catalana de Futbol, amb indicació que, contra 
aquesta  resolució no es podrà interposar cap recurs segons l’article 32 de la Llei 
39/2015, sense perjudici del procedent contra la resolució de posi fi al procediment.  

  
  
  

El Secretari del Tribunal Català de l’Esport  
  
  
  
A:  
 

- Sr. Joan Soteras Vigo, representat per la Sra. Maria Barbancho Saborit, lletrada 
ICAB num.43.831 

- Sr. Alejandro Talavera 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. 

 


