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Carrer de Buenos Aires, 56-58 (torre) 

08036 Barcelona 

Tel. 93 419 22 32 

tribunalesport.cce.presidencia@gencat.cat 

 

Exp. núm. 3919-39/22  
Recurrent: Sr. Alejandro Talavera Nos 

contra Actes núms. 10, 11 i 12 de la Junta Electoral  
de la Federació Catalana de Futbol 

COMISSIÓ PERMANENT  
Barcelona, 6 de juliol del 2022  

TRIBUNAL CATALÀ DE L’ESPORT  

 
  

 
RESOLUCIÓ 1 DE L’EXPEDIENT NÚM. 3919 – 39/22 

 
VIST per la Comissió Permanent del TRIBUNAL CATALÀ DE L’ESPORT (TCE), 
l’escrit registrat electrònicament el 25.05.2022, i rebut a aquest Tribunal el 26.5.22, del 
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....”; 
Per Diligència del 26.5.22 el TCE va remetre, amb còpia al recurrent, còpia del recurs 
i va demanar a la Federació Catalana de Futbol la documentació prevista a l’article 27 
del reglament del TCE (DOGC 3393) i l’acreditació fefaent d’haver citat a termini els 
qui podrien estar interessats en l’expedient per comparèixer davant d’aquest Tribunal, 
si els convingués, en el termini màxim de cinc dies hàbils, comptats des del següent 
quan els fos notificada la citació a termini; 
 
Vist que amb registre electrònic del 2.6.22 i rebut al TCE el 3.6.22, el recurrent Sr. 
Alejandro Talavera Nos, presenta un segons escrit manifestat “... un altre 
irregularitat....” referida al seu recurs del 25..5.22; 
Per Diligència del 8.6.22 el TCE va remetre, amb còpia al recurrent, còpia del segon 
escrit del recurrent i va demanar a la Federació Catalana de Futbol (FCF) la 
documentació prevista a l’article 27 del reglament del TCE (DOGC 3393) i l’acreditació 
fefaent d’haver citat a termini els qui podrien estar interessats en l’expedient per 
comparèixer davant d’aquest Tribunal, si els convingués, en el termini màxim de cinc 
dies hàbils, comptats des del següent quan els fos notificada la citació a termini; 
 
Vist que el Sr. Secretari de la Junta Electoral i Secretari General de la FCF, amb 
registre electrònic del 8.6.22 i rebuda al TCE el 9.6.22, en base a la nova 
documentació presentada pel recurrent, demana una ampliació de quatre dies per 
atendre el demanat a la Diligència del TCE del 26.5.22.  
El TCE, amb còpia al recurrent, respon a aquesta petició el 16.6.22, indicant que “... 
el termini de vuit dies hàbils per respondre el demanat a la FCF es comptabilitzarà 
tenint en compte l’accés a la segona Diligència practicada per la FCF el 8.6.22, que 
amplia i completa el recurs inicial...”; 
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Vist que amb registre electrònic del 10.6.22 i rebut al TCE el 13.6.22, el recurrent Sr. 
Alejandro Talavera Nos, realitza una tercera aportació documental al seu recurs del 
25.5.22, consistent en una còpia de la Diligència del 9.622 de la Policia Local de 
Vandellós / L’Hospitalet de l’Infant.; 
Per Diligència del 16.6.22 el TCE va remetre, amb còpia al recurrent, còpia del tercer 
escrit del Sr. Alejandro Talavera Nos i va demanar a la Federació Catalana de Futbol 
la documentació prevista a l’article 27 del reglament del TCE (DOGC 3393) i 
l’acreditació fefaent d’haver citat a termini els qui podrien estar interessats en 
l’expedient per comparèixer davant d’aquest Tribunal, si els convingués, en el termini 
màxim de cinc dies hàbils, comptats des del següent quan els fos notificada la citació 
a termini, com a les dues anteriors Diligències; 
 
Vist que per registre electrònic del 15.6.22 i rebuda al TCE del 16.6.22, el Sr. Juan 
José Isern Aranda, presenta escrit al Tribunal manifestant “...haver-se incomplert el 
que disposa l’article 26 del Reglament del TCE, i no haver estat notificat per la Junta 
Electoral de la FCF, he tingut coneixement de la presentació de recurs davant d’aquest 
Tribunal per part d’un altre candidat, Alejandro Talavera Nos.....” i que se’l tingui per 
“.... comparegut en el present procediment com a part interessada i acordeu facilitar-
me còpia de les al·legacions formulades per tal de poder aportar documentació 
complementària i proposar les proves oportunes ....”. 
El 27.6.22 per via electrònica i rebut al TCE el 28.6.22, el Sr. Isern Aranda, presenta 
un segon escrit al que manifesta que “... Que com a part interessada i membre de la 
candidatura a la presidència de la Federació Catalana de Futbol (FCF), i a la que li 
van fer confiança el 23,02% dels clubs de futbol de Catalunya, compareixem en el 
present recurs i ens adherim al mateix posant de manifest les irregularitats que 
determinen la nul·litat de l’ acte de votació i del procés electoral ....”; 
 
Vist que amb registre electrònic del 23.6.22, i rebuda al TCE el 27.6.22, la FCF envia 
la resposta a les Diligències abans detallades, però limitant-se a lliurar al Tribunal 
l’informe sobre les pretensions del recurrent i 1169 còpies que semblen correspondre 
a l’expedient demanat, però sense índex, el Tribunal, per Diligència del mateix dia 27, 
amb còpia al recurrent, li reitera la petició de l’índex, normativa i acreditació fefaent 
d’haver citat a termini els qui podrien estar interessats en l’expedient per comparèixer 
davant d’aquest Tribunal, si els convingués, en el termini màxim de cinc dies hàbils, 
comptats des del següent quan els fos notificada la citació a termini, atorgant un 
termini extraordinari per complir amb el requerit fins el 30.6.22; 
La FCF amb escrit del Sr. Secretari de la Junta Electoral i amb registre electrònic del 
dia 30.6.22 i rebuda al TCE el 1.7.22, remet al Tribunal l’índex demanat manifestat 
que “.. no hi ha cap precepte que obligui a fer-ho... “, però que “... vista la gran quantitat 
de documentació existent i per facilitar la tasca de l’òrgan jurisdiccional...”, el presenta. 
Pel que fa a la notificació del recurs als possibles interessats, la Junta Electoral adjunta 
còpia d’un correu electrònic del dia 30.6.22 informant al Sr. Soteras Vigo del recurs, 
però cap notificació a cap altre persona, per considerar “... que és l’únic que es pot 
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veure afectat per la resolució que pugui emetre el Tribunal... a banda del promotor de 
l’expedient....”. 
 
Vist que amb data 05.7.22, es rep a aquest TRIBUNAL CATALÀ DE L’ESPORT, una 
petició genèrica del Sr. Josep Soteras Vigo, sense signatura electrònica registrada el 
04/07/2022 a les 17:48:48 hores, on sol·licita “... Que em tingui per comparegut i part 
a l'esmentat expedient 3919-39/22 i, en la seva virtut, em siguin practicades les 
notificacions pertinents i se'm doni tràmit d'audiència de l'expedient per poder formular 
al·legacions....”. El  5.7.22 per Diligència se li va demanar la subsanació d’aquesta 
manca de signatura admissible. 
Segons envia la FCF al TCE amb registre electrònic del 6.7.22, el mateix senyor va 
remetre a la FCF còpia d’acusament de rebuda de la mateixa petició genèrica sense 
signatura tramesa al Tribunal; 
  
Vist que el Tribunal Català de l’Esport és competent per conèixer i resoldre el present 

recurs d’acord amb el que disposa l’article 139 del Text Únic de la Llei de l’Esport 

(TULE), com “... òrgan suprem jurisdiccional esportiu en els àmbits electoral, 

competitiu i disciplinari a Catalunya ...”, per “...conèixer i resoldre els recursos 

interposats contra els acords adoptats en matèria disciplinària esportiva pels òrgans 

disciplinaris de les federacions esportives catalanes ....”, una vegada exhaurida la 

instància federativa; 

 

Vistos els preceptes esmentats i la resta de normes d’aplicació, d’acord amb els 

articles 21, 22, 27 i 29 del reglament del Tribunal (DOGC núm. 3393), la Comissió 

Permanent del TRIBUNAL CATALÀ DE L’ESPORT, a la seva reunió del 6 de juliol 

del 2022, HA RESOLT:  

 
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 interessats 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 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). 
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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 la 

resolució que admet a tràmit el recurs no es podrà interposar cap recurs segons 

l’article 31 del reglament del TCE (DOGC 3393), sense perjudici del procedent contra 

la resolució de posi fi al procediment.  

  

  

  

  

  

El Secretari del Tribunal Català de l’Esport  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

A:  

- Sr. Sr. Alejandro Talavera Nos 

- Sr. Juan Jose Isern Aranda 

- Sr. Josep Soteras Vigo 

- Sr. José Palacios Manzano 

- Sr. President de la Junta Electoral de la Federació Catalana de Futbol 

- Sr. President 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. 
  

  

 


