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Exp. núm. 3751- 47/19 
Recurrent: Sr. CARLES AYMAT I SIMÓ 

Resolució de data: 22 d’octubre de 2019 
Ponent: Sra. Queralt Reig Fàbrega 

COMISSIÓ PERMANENT  
TRIBUNAL CATALA DE L’ESPORT 

 
 

Vist per la Comissió Permanent del Tribunal Català de l’Esport (TCE) el recurs 
presentat el dia 30 de setembre de 2019 pel Sr. Carles Aymat i Simó que va donar lloc 
a l’expedient nº 47/19 pel que impugna la resolució 1/2019 de data 19 de setembre de 
2019, notificada el dia 23 de setembre, de la Junta Electoral de la Federació Aèria 
Catalana (FAC). 

 
El 30.9.2019, el TCE fa arribar a la FAC còpia complerta del recurs demanant 

l’expedient, informe, normativa i reglament d’aplicació i que es cités a termini als que 
podrien estar interessats. 

 
La FAC envia l’informe pertinent en data 7 d’octubre de 2019, que examinat per 

la Comissió Permanent el dia 16.10.2019, s’aprecien nombroses mancances 
(enumerades amb les lletres a fins a n del posterior escrit) que obliguen a que amb 
data 17.10.2019, es manifestin a la FAC, als efectes de la seva subsanació. 

 
Amb data 18.10.2019 la FAC, respon al TCE amb una nova presentació de 

l’expedient, que passa a la reunió de la Comissió Permanent del 22.10.2019. 
 

Atès que aquest TCE és competent per raó de la matèria per conèixer les 
pretensions plantejades segons l’establert a l’article 139 del Text Únic de la Llei de 
l’Esport aprovat per Decret Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol resulta obligat admetre a 
tràmit el present recurs en haver estat presentat en temps i forma. 

 
Vist que són múltiples els punts que el recurrent sotmet a qüestió com, sobre el 

cens electoral aprovat, sobre qui el va aprovar, sobre els representants de diversos 
clubs i així mateix com que la diferència de vots és de 2 entre els dos candidats 
concurrents, incloent la data de dimissió com a membre de la Junta Directiva sortint, 
del Sr. Alfred Sánchez Chacón, conjunt de situacions que podrien invalidar-ne la seva 
candidatura i essent que en cas de considerar vots nuls, i/o fins una de les 
candidatures nul·les, suposaria considerar candidatura única la del recurrent Sr. Carles 
Aymat i Simó i per tant d’apreciar-se el recurs en tot o en part, es podria arribar a 
modificar el resultat de les eleccions.  

 
Vist que la resolució que aquí es recorre, té un vot particular del propi President 

de la Mesa Electoral, que per tant, i sumat a l’anterior, posa de manifest cert fumus 
boni iuris o aparença de bon dret, que en principi sembla acreditar-se del contingut del 
recurs en la petició del recurrent i de les dues presentacions de l’expedient que ha 
formalitzat la pròpia FAC, i tenint en compte el periculum in mora, és a dir la prova que 
la resolució que es dicti no pugui donar plena satisfacció al recurrent en el cas que es 
demori o que la demora pugui produir perjudici irreparables o de difícil reparació, el 
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que suposaria en cas de no concedir les cautelars sol·licitades, la Comissió Permanent 
del TCE, per unanimitat,  RESOL: 

 
Primer. -  Admetre a tràmit el recurs presentat pel Sr. Carles Aymat i Simó. 
 
Segon.-  Admetre la mesura cautelar sol·licitada pel recurrent de suspendre la 

proclamació com a President de la FAC del Sr. Alfred Sánchez Chacón, i per tant que 
fins que no es resolgui l’expedient definitiu per part del TCE, segueixi com a tal la 
Junta Gestora de la Federació. 

 
Tercer. - Sol·licitar a la Junta Electoral, que acrediti fefaentment la data de 

dimissió com a membre de la Junta Directiva sortint, del Sr. Alfred Sánchez Chacón, 
en un termini no superior als 5 dies hàbils següents al de la recepció d’aquesta 
resolució.  

 
Quart. - Pel què fa a la resta de proves documentals demanades pel recurrent, 

ja consten en l’expedient i és procedent denegar-les, reservant-se aquest Tribunal 
sol·licitar-les novament com a providència si ho considera escaient al llarg del procés. 
 
Barcelona, 22 d’octubre de 2019 
 
 
Que, part del Secretari del Tribunal Català de l’Esport, es notifiqui la present resolució 
als interessats i a la Federació Aèria Catalana, amb l’advertiment que contra l’acord 
que admet a tràmit el recurs i la concessió de les mesures cautelars no es podrà 
interposar cap recurs, i contra la pràctica de les proves proposades es podrà 
interposar RECURS DE SÚPLICA davant aquest mateix Tribunal en el termini de tres 
dies hàbils, comptats des de l’endemà de la seva notificació SENSE ULTERIOR 
RECURS, d’acord amb el que disposen l’article 122 del Text Únic de la Llei de l’Esport 
i els articles 31 i 33 del Reglament del Tribunal Català de l’Esport (DOGC. Núm. 3393  
del 22.5.2001). 
 
 
 
 
 
El Secretari del Tribunal Català de l’Esport 
 
 
 
 
 
A: 

- Sr. Sr. Carles Aymat i Simó 
- Sr. President de la Junta Electoral de la Federació Aèria Catalana  
- Sr. President de la Junta Gestora de la Federació Aèria Catalana 

 

 


