GENERALITAT DE CATALUNYA

Exp. 3914-34 / 22
Recurrent: Sr. Alejandro Talavera Nos contra
resolució de la Junta Electoral de la
Federació Catalana de Futbol núm. 5 de 7.5.22
Ponent: Sra. Queralt Reig i Fàbrega
Resolució de data 12 de juliol de 2022
COMISSIÓ PERMANENT
TRIBUNAL CATALÀ DE L’ESPORT
Resolució 1 de l’Expedient 3914-34 / 22

I.

ANTECEDENTS DE FET
1r. Amb data 13 de maig de 2022, el Sr. Alejandro Talavera Nos actuant en nom propi
presenta escrit davant del Tribunal Català de l’Esport (TCE) contra la resolució de
la Junta Electoral de la Federació Catalana de Futbol num. 5 de 7 de maig de 2022,
en la que es resol les candidatures i els avals aprovats en el procés electoral a la
Junta de la Federació Catalana de Futbol (FCF).
2n. L’aquí recurrent exposa en el seu recurs, que dels 106 avals dels 700 presentats han
estat declarats no vàlids, dels quals 93, al seu entendre haurien d’haver estat
declarats vàlids, per la qual cosa sol·licita en aquest escrit que dits 93 avals siguin
declarats vàlids.
3r. Sol·licita en el seu escrit al Tribunal Català de l’Esport el següent:
1. “Que es requereixi al Registre d’Entitats Esportives de Catalunya perquè els hi
enviï cens actualitzat, als efectes que aquí es tracten.
2. Que sol·licitin còpia de l’Expedient Federatiu de les eleccions a la Federació
Catalana de Futbol, incloent els avals originals, per poder comprovar i revisar la
validesa o no dels avals que aquí expressament es mencionen.
3. Que, un cop referit Expedient Federatiu i, després de dur a terme la resta de
comprovacions que considerin necessàries, acordin requerir a tots els clubs i/o a
les seves juntes directives a fi d’esmenar tots els defectes apreciats.
4. Que, subsidiàriament, acordin la validesa de tots els avals expressament citats i
referenciats al llarg del present Recurs, i si no s’accedeix a requerir als clubs per
esmenar els documents, un cop revisat la resta d’avals i comprovada l’autenticitat
acordin la validesa de tots aquells altres que si que els compleixen.
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5. Que, per un millor assegurament dels drets dels assembleistes, intentin tramitar el
present Recurs de forma urgent.”
4t. En data 16 de maig de 2022 es remet diligència d’aquest Tribunal Català de l’Esport
en què s’insta al recurrent a subsanar certs aspectes, com ara la signatura del recurs,
així com remetre el document annex 1 referit en el propi recurs.
5è. En data 23 de maig té entrada al Tribunal Català de l’Esport nou escrit subsanant
la manca de signatura així com nota de premsa.
6è. En data 24 de maig de 2022 per Diligència del Tribunal Català de l’Esport es
sol·licita a la Federació Catalana de Futbol que remeti l’expedient complert, com es
fa amb tot i qualsevol expedient, i tota la resta de documentació segons l’establert a
l’article 27 del Reglament del Tribunal per tal de valorar-ne la seva admissió.
7è. El dia 7 de juny de 2022, la Federació Catalana de Futbol remet expedient, essent
que el dia 12 de juliol de 2022 sota ponència de la Sra. Queralt Reig Fàbrega, qui
relata el parer d’aquesta Comissió Permanent del Tribunal Català de l’Esport, tenint
en compte els següents

II. FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- El Tribunal Català de l’Esport és competent per conèixer i resoldre recursos
d’acord amb el que disposa l’article 139.4 del Text Únic de la Llei de l’Esport, en tant que
“En l’àmbit electoral, són competències del Tribunal Català de l’Esport conèixer i resoldre
en última instància administrativa sobre els recursos interposats contra les resolucions de
les meses del vot de censura i de les juntes electorals dels clubs i associacions esportius
no federats i de les federacions esportives catalanes, i també contra les resolucions dels
comitès d’apel·lació de les federacions esportives catalanes adoptades per la via de revisió
dels processos electorals o de reprovació o censura de la gestió del president o presidenta
o de la junta directiva dels clubs o associacions esportius federats.”
Vist això, cal acotar que les competències del Tribunal estan emmarcades dins del procés
electoral i que aquest ha de contextualitzar i valorar fets i resolucions de la Junta Electoral
sobre el procés electoral, mai sobre incidències del dia a dia que no afectin directament el
propi procés.
SEGON.- Igualment, procedeix valorar si el petitum concret del recurrent és un acte quina
competència sigui d’aquest Tribunal Català de l’Esport. I és que el Sr. Alejandro Talavera
Nos pretén que aquest Tribunal s’irrogui competències que no li corresponen en tant que
sol·licita:
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1. “Que es requereixi al Registre d’Entitats Esportives de Catalunya perquè els hi
enviï cens actualitzat, als efectes que aquí es tracten.
2. Que sol·licitin còpia de l’Expedient Federatiu de les eleccions a la Federació
Catalana de Futbol, incloent els avals originals, per poder comprovar i revisar la
validesa o no dels avals que aquí expressament es mencionen.
3. Que, un cop referit Expedient Federatiu i, després de dur a terme la resta de
comprovacions que considerin necessàries, acordin requerir a tots els clubs i/o a
les seves juntes directives a fi d’esmenar tots els defectes apreciats.
4. Que, subsidiàriament, acordin la validesa de tots els avals expressament citats i
referenciats al llarg del present Recurs, i si no s’accedeix a requerir als clubs per
esmenar els documents, un cop revisat la resta d’avals i comprovada l’autenticitat
acordin la validesa de tots aquells altres que si que els compleixen.
5. Que, per un millor assegurament dels drets dels assembleistes, intentin tramitar el
present Recurs de forma urgent.”
Les competències del Tribunal Català de l’Esport s’han d’emmarcar en un àmbit revisor,
especialment en l’apartat 4 de l’article 139 del Text Únic de la Llei de l’Esport, mai executor.
El TCE no pot acordar dictar cap ordre ni mandat a la Junta Electoral, més que no sigui
sol·licitar un expedient, revisar-lo i en tot cas decretar-ne la nul·litat d’alguna resolució
d’aquest òrgan, però mai instruir-lo sobre com actuar, procedir o sobre accions que queden
completament fora de la seva competència, i encara menys requerir als Clubs per esmenar
documents de la Federació quina competència no entra en cap cas en les competències
del Tribunal Català de l’Esport, ni en l’apartat 4 de l’article 139 ni en cap altre epígraf.
TERCER.- Pel què fa al segon punt, cal aclarir que es en base a l’article 27 del Reglament
del Tribunal Català de l’Esport, que d’ofici es sol·licita a les federacions els expedients
complerts, previ a cap altra gestió.
L’article 27 del Reglament del TCE estableix “Si el recurs fos interposat directament davant
del mateix Tribunal Català de l’Esport, el secretari remetrà d’immediat a l’òrgan que hagi
dictat l’acte o acord objecte del recurs una còpia de l’escrit d’interposició i li reclamarà
l’expedient o els antecedents esmentats en els dos articles anteriors perquè, en el termini
màxim de vuit dies, el remeti al Tribunal Català de l’Esport juntament amb un informe sobre
les pretensions del reclamant, amb 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, si els convingués, en el termini màxim de cinc dies hàbils comptats des del
següent al que els fos notificada la citació a termini.” Així fou fet doncs, tal i com
s’especifica en l’Antecedent de Fet 7è d’aquesta resolució, quina petició fou atesa per la
Federació Catalana de Futbol, com és pràctica habitual, en temps i forma.
QUART.- Cal fer abans una valoració de quina seria la pretensió final del recurrent, i es
pot resumir en ser declarat candidat a tots els efectes a la Junta Directiva de la Federació
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Catalana de Futbol, què és allò que es pretén quan presenta una candidatura. Alhora, en
quant a la petició de revisió dels avals, cal valorar-ho dins del propi context del procés
electoral; essent que la Junta Electoral, ha valorat els diversos avals presentats per les
candidatures com així estableix l’article 8.1.c del Reglament electoral: “Article 8è (Art. 35
Estatuts FCF) Funcions Junta Electoral 1.- La Junta Electoral té les funcions següents: c)
L'admissió o la denegació de les candidatures i la seva proclamació.”
I l’article 10.1. del propi Reglament electoral, específica quin és el mínim d’avals que es
requereix per poder ser nomenat candidat a tots els efectes a la presidència de la Junta
Directiva de la Federació Catalana de Futbol. Així, l’article 10.1. fixa el límit mínim en un
10% del total de vots de l’assemblea general, fixant-se aquest límit en 122 en tant que el
cens aprovat és de 1220 assembleistes. “Article 10è (Art. 37 Estatuts FCF) Candidatures
1. Les eleccions es duen a terme a través del sistema de candidatures tancades i es
consideraran candidatures vàlides aquelles que comptin amb l'aval signat per un nombre
de membres de l'assemblea general que representin, com a mínim, al 10% del total de
vots de l'assemblea general, tenint en compte que tot assembleista pot donar el seu suport,
mitjançant un aval, a una o més candidatures.”
Així no preveu el Reglament cap tipus de millora, ni major dret un cop superat el llindar del
10%. El recurrent aporta 700 avals, dels quals 594 són validats i en conseqüència se li
reconeix el fet de ser candidat a la presidència de la Junta Directiva de la Federació
Catalana de Futbol. De la mateixa manera que succeeix, amb els altres 3 candidats: Sr.
Juan José Isern Aranda, Sr. José Palacios Manzano i Sr. Joan Soteres Vigo. Tots ells, junt
amb el Sr. Alejandro Talavera Nos, han presentat i se’ls ha reconegut un nombre superior
al del llindar mínim d’avals necessaris per ser nomenats candidats.
Per tot plegat, revisar els avals no validats només tindria sentit en el supòsit que dels avals
descartats i invalidats en depengués el fet d’arribar al número mínim de tall i per tant el fet
de ser reconegut candidat a les eleccions. Des del moment en que és declarat candidat a
les eleccions i ha participat en les mateixes, així com la resta dels candidats, l’objecte del
recurs decau per manca d’objecte en la pretensió, fet que determina l'absència d'interès
legítim a obtenir la tutela judicial pretesa.
CINQUÈ.- És per tot l’exposat que la denúncia del Sr. Alejandro Talavera Nos no pot ser
admesa a tràmit, doncs aquest Tribunal ha de posar de manifest l'absència d'interès
legítim del recurrent, doncs ja l’ha aconseguit, amb anterioritat a la presentació del recurs,
que és ser declarat i reconegut candidat a Presidència de la Junta Directiva de la Federació
Catalana de Futbol.
Vist l’anterior, aquest recurs no pot ésser admès per pèrdua de l’objecte de la denúncia.
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III. PART DISPOSITIVA
Vistos els antecedents de fet, fonaments de Dret, preceptes abans esmentats i la resta
de normes d’aplicació, la COMISSIÓ PERMANENT del TRIBUNAL CATALÀ DE
L’ESPORT, a la seva reunió del 12 de juliol del 2022, i a proposta de la Ponent Sra.
Queralt Reig i Fàbrega, HA RESOLT
Primer.- La no admissió del recurs presentat el dia 18 de maig de 2022, pel Sr. Alejandro
Talavera Nos contra la resolució de la Junta Electoral de la Federació Catalana de Futbol
núm. 5 de 7 de maig de 2022.
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 es notifiqui aquest acord al Sr. Alejandro Talavera Nos,
pel seu coneixement a la Federació Catalana de Futbol. Contra aquest acord, de no admissió
a tràmit, es podrà interposar recurs de súplica davant el Plenari del mateix Tribunal en el
termini de tres dies hàbils comptats des de l’endemà de la seva notificació sense ulterior recurs
(art. 30 del reglament del TCE (DOGC 3393), sense perjudici del procedent contra la resolució
que posi fi al procediment.

El Secretari del Tribunal Català de l’Esport

A:
-

Sr. Alejandro Talavera Nos
Sr. President de la Federació Catalana de Futbol
Sr. President de la Junta Electoral de la 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
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