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GENERALITAT DE CATALUNYA

Expedient: 3751 - 47/19
Recurrent: Sr. Carles Aymat i Simò
Resolució de data 17 de desembre de 2019
Ponent: Sr. Jordi Prat i Riba
TRIBUNAL CATALÀ DE L’ESPORT

Barcelona, a 17 de desembre de 2019, el TRIBUNAL CATALÀ DE L’ESPORT
(TCE), en l’expedient 3751-47/19 corresponent al recurs interposat pel Sr. Carles
Aymat Simó en el qual 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), ha adoptat la present resolució d’acord amb els següents:

I. ANTECEDENTS DE FET
1. En data de 14 de setembre de 2019 tenen lloc les eleccions a la Presidència
de la Federació Aèria Catalana (FAC). A les mateixes concorren dues
candidatures encapçalades pels Srs. Carles Aymat i Simó i Alfred Sánchez
Chacón respectivament. El resultat fou de 19 vots a 17 favorables al segon
d’un total de 36 vots emesos. Aquestes foren acordades per l’Assemblea
General de la FAC en sessió extraordinària el 19 de juliol de 2019 on també
es va aprovar el reglament i el calendari electoral.
2. En data de 18 de setembre de 2019, el candidat Sr. Carles Aymat i Simó va
interposar reclamació davant la Junta Electoral contra l’acta de les votacions,
sol·licitant l’esmena de l’acta del procés de les votacions, l’anul·lació de l’acte
de la votació i la repetició d’aquest acte.
3. Els arguments del recurrent són els següents:
-

Que en la pròpia acta del procés de votacions, el Sr. Hèctor Rodríguez
Pascual, president de la FAC, va emetre el vot sense constar al cens definitiu
de l’esmentat procés electoral. No obstant aquest darrer manifesta que el
propi Reglament electoral preveu en el seu article 11.2 la inclusió del
President en concordança amb l’article 54.2 dels Estatuts de la FAC que fan
referència al concepte i composició de l’Assemblea General.

-

Pressuposa que aquest defecte és sanejable, més encara quan el propi
calendari electoral ja preveu un tràmit de reclamació envers el cens
provisional i la intervenció de la Junta Electoral com a garant de qualsevol
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controvèrsia abans de publicar el definitiu i que ha de rebutjar l’exercici del
vot a tothom que no hi figuri inscrit.
-

Considera que s’ha fet el mateix argument al permetre per part de la Junta
Electoral el vot per part d’una persona que va dir ser el President del Club
d’Aeromodelisme Montroig Miami.

-

Finalment considera encertat el fet que la representant del Club
Aeromodelisme Delta, la Sra. Yolanda Rodríguez López no pogués votar al
no presentar el corresponent nomenament notarial.
Requereix:

-

o

Que s’esmeni l’acta del procés de votacions per tal que es reconegui la
nul·litat de ple dret d’aquest dos vots i per tant l’anul·lació de l’acte de
votació.

o

Que es convoqui un nou acte de votació per part de la Junta Electoral per
analogia al previst en l’article 27.3 del Reglament Electoral.

o

Si fos necessari l’amplitud del mandat que empara a la Junta Electoral
(Article 16.1.g del Reglament Electoral o retrotraure el procediment a la
fase que sigui adient.

o

Abstenir-se de fer cap còmput de resultats ni considerar guanyadora cap
candidatura.

o

Abstenir-se de fer cap proclamació,
respecte.

comunicació ni certificació al

Finalment denúncia que amb posterioritat a la jornada electoral ha tingut
coneixement que l’altre candidat, el Sr. Alfredo Sánchez Chacón (membre de
l’anterior junta directiva de la FAC), va presentar la seva dimissió fora de
termini. Aquesta circumstància l’inhabilita de ple dret com elegible (article
6.1.f del Reglament electoral) i per tant no hauria d’haver estat proclamat com
a candidat. Per tant existeix un vici greu en el procediment electoral que
obliga a la Junta Electoral ha retrotraure el procediment al dia 9 de setembre
de 2019 just abans a la proclamació de les candidatures admeses i havent
de:
o

Revalidar la concurrència en els candidats presentats de les condicions
per ser elegibles i electors.
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o

Procedir, en el seu cas, segons el que preveu l’article 20.4 del Reglament
Electoral.

4. En data de 18 de setembre de 2019 la Junta Electoral de la FAC en
resolució 1/2019, acorda DESESTIMAR totes i cadascuna de les pretensions
formulades pel recurrent. Val a dir que en aquesta resolució hi ha el vot
particular favorable a atendre la reclamació esmentada del Sr. Jordi Roura i
Font (President de la Junta Electoral) i de dos vots en contra del mateix.
També es posa de manifest que en la signatura de tots els membres de la
Junta Electoral, hi manca la del mateix President.
5. Contra aquesta resolució, en data de 30 de setembre de 2019, el recurrent
interposa recurs davant del Tribunal Català de l’Esport i, donat que l’objecte
del mateix és la impugnació d’un acord dictat per una Junta Electoral,
sol·licita l’acceptació d’aquest escrit i la pràctica de les previsions dels articles
25,26 i 27 del Reglament del mateix tribunal.
6. En data de 30 de setembre de 2019, el Tribunal Català de l’Esport requereix
de la FAC el corresponent expedient, amb índex i enumerat; informe sobre
les pretensions del recurrent i els aspectes que considerin adient manifestar;
còpia de la normativa i Reglament de la FAC, indicant de manera destacada
l’adreça electrònica.
7. En data de 7 d’octubre de 2019 la FAC remet al Tribunal la informació
sol·licitada consistent en 17 documents que fan referència a la totalitat del
procés electoral. Destaca entre ells un informe de data 4 d’octubre de 2019,
signat per la Sra. Berta Benito Bolio (gerent de la Federació Aèria Catalana
on entre d’altres qüestions es sol·licita al Tribunal que declari la no admissió
del recurs interposat pel Sr. Carles Aymat i Simó ja que entén que ha sigut
presentat fora del termini previst de tres dies hàbils.
8. En data de 16 d’octubre de 2019 la Comissió Permanent del Tribunal un cop
examinada la documentació facilitada per la FAC observa una sèrie de
mancances en la mateixa i requereix a la FAC que les esmeni. Aquestes
tenen a veure en gran part en que alguns documents els hi falta la signatura
tant del propi President com del Secretari i d’altres no constitueixen còpia
autentificada u original.
9. En data de 18 d’octubre de 2019 la FAC remet de nou documentació de
l’expedient federatiu; expedient del procés electoral (tots els documents ara sí
signats); informe sobre les pretensions del recurrent signada pel Sr. Alfred
Sánchez Chacón on demana que no s’admeti el recurs per considerar que
s’ha presentat fora de termini. És de destacar que el document nº 16 (Acta de
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proclamació de la candidatura guanyadora) al final del mateix apareix al
costat del segell de la FAC una frase que diu: “És còpia. El President de la
Junta Electoral rebutja signar l’acta”. Recordar que en la primera
documentació requerida a la FAC, aquesta acta ja no hi constava la signatura
d’aquest darrer.
10. En data de 22 d’octubre de 2019 la Comissió Permanent del TCE a la vista
que són múltiples els punts que el recurrent sotmet a qüestió, resol:
o

Admetre a tràmit el recurs presentat pel recurrent.

o

Admetre a tràmit la mesura cautelar sol·licitada pel recurrent de
suspendre la proclamació com a President de la FAC, i fins que no es
resolgui l’expedient definitiu segueixi com a tal la Junta Gestora de la
Federació.

o

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.

o

Notifica la resolució a les parts advertint que contra la mateixa cap
recurs de suplica.

11. En data de 8 de novembre de 2019 el Sr. Alfred Sánchez Chacón presenta
un escrit al Tribunal on sol·licita aclariment de totes i cadascuna de les
decisions preses en el seu dia per aquest darrer. En aquest escrit presenta
quatre documents: 1) Acta de proclamació de la candidatura guanyadora; 2)
Correu electrònic i escrit de renúncia del mateix; 3) Acta d’admissió de les
candidatures presentades; 4) Proclamació de les candidatures admeses per
la Junta Electoral de la FAC.
12. En data de 14 de novembre de 2019, la Comissió Permanent del Tribunal
resol mitjançat escrit d’aclariment, totes i cadascuna de les qüestions
formulades pel Sr. Alfred Sánchez Chacón en data de 22 d’octubre.
13. En la mateixa data el Sr. Alfred Sánchez Chacón presenta recurs de súplica
davant del Tribunal sobre les mesures cautelars acordades per la Comissió
Permanent el 14 de novembre de 2019.
14. En data de 18 novembre de 2019 el recurrent, Sr. Carles Aymat Simó
presenta un escrit davant del Tribunal on manifesta que a dia d’avui a la
pàgina web oficial de la FAC es visualitza els noms de tots els membres de la
junta directiva, fet que entén en total contradicció amb la mesura cautelar
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15. En data de 22 novembre 2019 el Sr. Carles Aymat Simò presenta davant del
Tribunal escrit reiterant el seu anterior del 18 del mateix mes.
16. En data de 28 de novembre de 2019 el Plenari del Tribunal Català de
l’Esport, estudiat l’expedient de referència, i de conformitat amb l’article 38
del Reglament del propi tribunal, va acordar practicar diligència per proveir el
millor convenient per a l’aclariment dels fets sotmesos a la seva competència,
consistent en: “Convocar al Sr. Jordi Roura Font, en la seva condició de
President de la Junta Electoral de la Federació Aèria Catalana, per
comparèixer davant del Ponent de l’expedient de referència el dia 11 de
desembre de 2019 a les 11.30 amb a la seu del Tribunal”.
17. En data de 4 de desembre de 2019 es notifica al convocat i a les parts
personades en l’expedient. (Srs. Aymat i Sánchez i la FAC).
18. En data de 5 de desembre de 2019, el recurrent Sr. Aymat, presenta escrit
manifestant la seva voluntat de ser-hi present.
19. En data de 10 de desembre de 2019, el Sr. Sánchez, com a part personada,
presenta escrit on expressa que no compareixerà a l’acte acordat pel
Tribunal.
20. En data de 11 de desembre de 2019, té lloc en la seu del Tribunal l’acte on
compareixen, el Sr. Jordi Roura Font com a President de la Junta Electoral de
la FCA i el Sr. Carles Aymat Simo, com a recurrent de l’expedient referenciat.
L’acte és presidit pel Ponent de l’expedient i assistit pel Secretari del Tribunal.
21. En data de 17 de desembre de 2019 es va procedir a la votació i resolució
del present recurs sota la ponència del Sr. JORDI PRAT I RIBA que
expressa el parer del Tribunal de conformitat amb els següents:

II. FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Competència del Tribunal Català de l’Esport
El Tribunal Català de l’Esport és competent per conèixer i resoldre el present recurs
d’acord amb el que disposa l’article 139.4 del Text únic de la Llei de l’Esport que diu
que: “ En l’àmbit electoral, són competències del Tribunal Català de l’Esport conèixer
i resoldre en última sobre els recursos interposats contra les resolucions de les
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meses de vot de censura i de les juntes electorals dels clubs i associacions esportius
no federats i de les federacions esportives , 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”.
SEGON.- Els arguments de la resolució de la Junta Electoral de la FAC
En resposta a l’escrit presentat pel recurrent en data de 18 de setembre 2019 la
Junta Electoral argumenta el següent:
1. En relació al vot emès en el seu dia pel Sr. Hèctor Rodríguez Pascual,
president de la FAC, fa esmena en primer lloc de l’article 74.1 del Decret
58/2010, de 4 de maig de les entitats esportives de Catalunya, “la junta és
elegida per l’assemblea general i tots els seus càrrecs es proveeixen
mitjançant sufragi lliure, directe, presencial, igual i secret entre tots els
membres de l’assemblea, per majoria de vots”. En el mateix sentit fa
referència a l’article 77 dels Estatuts de la FAC que té el mateix redactat.
Finalment precisa que l’article 5 del Reglament Electoral que diu que: “són
electors tots aquells membres que integren l’Assemblea general de la FAC”.
Respecte això raona que tant l’article 54.2 dels Estatuts de la FAC com el que
preveu l’article 57 del Decret, estableixen respecte a la composició de
l’Assemblea General serà la següent: a) El President de la Federació. En
quant al dret de vot s’esmenten l’article 58 del Decret i el 55 dels Estatuts
que remarquen que: “tots els membres de l’assemblea tenen veu i un vot”.
Resol aquesta qüestió entenen que és indiscutible que el President de la FAC
com a membre de ple dret de l’assemblea general de la federació ostenta la
condició d’elector en aquest procés electoral.
2. En relació al fet que no es pot pressuposar que el president de la FAC
composi l’assemblea general, sinó que hi ha requisits específics i addicionals
per ser elector, la junta electoral remet a la literalitat de l’article 11.2 del
Reglament electoral de la FAC que diu: “el cens que ha de regir en cada
procés de sufragi, el qual es denomina cens electoral, es troba constituït pel
President de la Federació Aèria Catalana, ….” Argumenta què si bé és cert
l’existència de requisits addicionals pel que fa a representants de clubs per
tenir la condició d’electors, res diu de l’existència de cap mena de condició
específica ni addicional quant a la persona que ocupa la presidència de la
FAC. Raona també que la funció del cens electoral és determinar per part de
la Junta Electoral quines entitats compleixen amb els requisits de afiliació i
participació establerts a la normativa, així com determinar les persones que
ostenten la legal representació d’aquestes entitats. Al respecte cita els
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apartats 1 i 2 de l’article 78 del Decret 58/2019, preveu que “el Registre
d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya ha de remetre a la Junta
Electoral, si aquesta última ho requereix, una certificació amb totes les
entitats que s’hi troben inscrites. El requeriment de la Junta Electoral ha
d’anar acompanyat de la relació d’entitats afiliades a la federació. Així mateix,
el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya ha de
comprovar l’estat d’actualització de la junta directiva de cada entitat del cens
electoral i, si s’escau, afegir-hi el nom de la persona que exerceix la
representació legal de l’entitat”. Finalment es remet al Reglament Electoral
que en el seu article 11.2 diu que: “el cens electoral es troba constituït pel
President de la Federació Aèria Catalana”. Que l’esmentat Reglament fou
aprovat en l’assemblea general de la FAC, i entre llurs assistents es trobava
present el recurrent i era per tant plenament coneixedor del contingut del
mateix.
3. En relació al fet que la persona que va votar en nom i representació del Club
d’Aeromodelisme Montroig Miami no ho podia fer per no figurar en el cens
electoral, raona que aquesta darrera va acreditar davant la Mesa Electoral i
davant del President de la Junta Electoral que qui votava era efectivament ell.
Ho va acreditar aportant l’acta de la seva darrera assemblea general on
consta que ell era el President de l’entitat referenciada.
Al respecte d’aquest punt, la Junta Electoral entén que si s’arribés a
considerar com a nul el vot d’aquesta entitat, l’acord de l’acta de votació no
es veuria en cap cas afectat, ja que la candidatura encapçalada Sr Alfred
Sánchez Chacón va guanyar per dos vots de diferència. Raona en aquest
sentit que seria d’aplicació el principi de conservació dels actes establert en
l’article 51 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, al constar acreditat que l’admissió o
no admissió del vot emès per part del Club Aeromodelisme Montroig Miami
era irrellevant pel resultat de les votacions.
4. En relació a que la Mesa Electoral no podia dirimir sobre els incidents sorgits
durant el procés de votació, remet a l’article 22.5 f del Reglament Electoral
que preveu que una de les funcions pròpies de la Mesa Electoral és la de
“resoldre de forma immediata totes les incidències que sorgeixin durant l’acte
de la votació”.
5. Finalment i en relació a la presumpta presentació extemporània de la dimissió
del Sr. Alfred Sánchez Chacón, precisa que aquesta Junta mitjançant acta de
9 de setembre de 2019 va acordar que la seva candidatura complia amb tots i
cadascun dels requisits establerts a la normativa. La dimissió va ser enviada
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el passat 29 de juliol (dins del termini previst en el Calendari Electoral)
mitjançant correu electrònic del propi candidat a les adreces de la FAC i de la
Gerència. La voluntat de dimitir i la carta adjuntada foren corroborades per la
Junta Electoral, tant en document imprès facilitat per la FAC com en versió
digital des dels comptes de correu electrònic.
TERCER. Els arguments del recurrent
Fonamenta la presentació del recurs en les següents causes:
1. El procediment electoral de la FAC està sotmès a la Jurisdicció del Tribunal
Català de l’Esport (conforme a l’article 27.5 del seu Reglament Electoral, per
tant es compleix el supòsit de l’article 20 del Reglament del Tribunal Català
de l’Esport. Donat que és un dels candidats proclamats per a les eleccions
està legitimat per interposar el recurs.
2. Raona que tot i que el mateix Reglament Electoral de la FAC estableix un
límit de tres dies per interposar el recurs, la preeminència jeràrquica de
l’article 21 del Reglament del Tribunal Català de l’Esport (que ho estableix en
10 dies) li permet afirmar que procedeix a interposat el present recurs dins del
termini legal.
3. Addueix que el principal motiu d’impugnació de l’Acta de 14/09/2019 del
procés de votació és el fet que la Mesa Electoral va admetre irregularment el
vot de dos persones que no hi figuraven al cens aprovat. Al respecte recorda
que el propi President de la Junta Electoral va votar en favor d’admetre el seu
recurs mitjançant un vot particular.
4. Manifesta el recurrent que, al seu parer, la Mesa Electoral va extralimitar la
seva competència per “resoldre incidències” en el sentit que el cens és una
eina d’obligat compliment. Entén que les funcions pròpies de la Mesa
Electoral que preveu l’article 22.5 del Reglament Electoral, no contemplen
incidències que tinguin a veure amb el cens electoral. En aquest sentit posa
com a exemple de submissió de la Mesa Electoral al cens, el fet que el
mateix dia de la votació no va permetre el vot a la Sra. Yolanda Rodríguez al
no acceptar-la com a representant del Club Aeromodelisme Delta, per no
presentar nomenament notarial dels representants que hi figuraven al cens
(concorrien circumstàncies de malaltia).
5. Considera que el Sr. Hèctor Rodríguez Pascual, president de la FAC tenia
dret a votar perquè l’article 11.2 del Reglament Electoral preveu la inclusió del
President de la federació dins del cens electoral en concordança amb l’article
54.2 del Estatuts de la FAC. No discuteix aquest extrem, i manifesta que, per
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la raó que sigui, no hi era i que ningú li va donar transcendència. En aquest
sentit trasllada el mateix argument al fet que es permetés votar a una persona
que deia ser President del Club d’Aeromodelisme Montroig Miami.
6. Finalment denúncia el recurrent que la dimissió del Sr. Alfredo Sánchez
Chacón es va presentar dins de termini abans de constituir les candidatures
(29 de juliol 2019), però sense aportar cap documentació acreditativa. Reitera
els dubtes en el sentit que a data 31 de juliol 2019 encara no havia signat la
seva carta de dimissió.
7. Conclou demanant unes qüestions que en el seu dia (sessió del 22 d’octubre
de 2019) la Comissió Permanent del Tribunal va acordar com són
l’acceptació del recurs, la mesura cautelar de suspendre la proclamació del
candidat guanyador com a President de la FAC i que la Junta Electoral
acrediti fefaentment la data de dimissió del Sr. Sánchez Chacón.
8. Sol·licita finalment les següent peticions al Tribunal:
-

Si es resol que el Sr. Sánchez Chacón sí podia ser candidat, es resolgui la
nul·litat de ple dret dels dos vots emesos per persones (Sra. Yolanda
Rodríguez López en representació del club Aeromodelisme Delta i el Sr. José
Navas Pérez en representació del Club d’Aeromodelisme Mo0ntroig-Miama)
que no figuraven al cens i, per tant, l’anul·lació de l’acte de votació;
retrotraient el procediment electoral al punt que, la Junta Electoral de la FAC
amb amplitud del mandat que l’empara segons l’article 16.1 g del Reglament
Electoral de la FAC pugui esmenar el cens i convocar, per analogia al previst
en l’article 27.3 del Reglament Electoral, un nou acte de votació . Si fos
precís, habilitar-la per reajustar el calendari electoral a la fase adient.

-

Si es resol que el Sr. Sánchez Chacón no podia ser candidat, declarar la
nul·litat de la seva candidatura i, retrotraure el procediment electoral al dia
09/09/19 just abans a la proclamació per la Junta Electoral de candidatures
admeses i havent de: a) Procedir segons el que preveu l’article 20.4 del
Reglament Electoral (supòsit de candidatura única vàlida i proclamar com a
guanyadora l’única candidatura vàlida.

QUART.- Raonament del Tribunal
1. La primera qüestió objecte de controvèrsia és la referent a la no presència
del President de la FAC en el cens electoral. De la documentació que ens
consta és ben cert que tant en el llistat del cens provisional (22/07/2019) com
el del definitiu (26/07/2019) el Sr. Hèctor Rodríguez Pascual no hi consta. La
lectura de l’article 5 del Reglament Electoral ens diu que “són electors tots
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aquells membres que integren l’assemblea general de la FCA”. També
l’article 55 dels Estatuts ens diu que els membres de l’assemblea tenen veu i
vot. Finalment l’article 58 del Decret 58/2010 (modificat pel Decret 55/2012)
precisa també aquest aspecte. És evident que el President de la FAC com a
membre de l’Assemblea General té dret a vot i per tant és elector, i que no és
necessari cap condició específica ni addicional donat que ostenta la
presidència de la mateixa tal com s’indica en l’article 11.2 del Reglament. El
recurrent en la seva exposició manifesta que és cert que el President ha de
ser incorporat al cens (tal com indica l’article abans esmentat: (“el cens
electoral es troba constituït pel President de la FCA) però ni hi era. El fet és
que en data de 26 de juliol de 2019 la Junta Electoral aprova el cens
electoral definitiu un cop comprovat que no s’han rebut reclamacions al cens
provisional en el termini que preveuen els articles 12.2 del Reglament
Electoral i el 82 dels Estatuts de la FAC. Reiterem en aquest sentit que el
President és elector de ple dret com a membre de l’assemblea de la FCA.
2. La segona qüestió fa referència a la validesa o no del vot del Club
Aeromodelisme Montroig-Miami. Aquí hem de manifestar que un cop
confirmada la validesa del vot del President, resulta irrellevant que sigui vàlid
o no el vot de l’esmentat club perquè en cap cas suposa una modificació o
alteració del resultat final de les eleccions. Per tant, en aquest sentit, el que
diu la Junta Electoral sobre el principi de conservació dels actes és del tot
correcte. Tanmateix si bé és cert que la inscripció d’un club en el Registre
d’Entitats Esportives no és constitutiva ni és tampoc exigida a efectes
d’acreditar la representació del club atesa l’actual redacció 57 del Decret
58/2010. El fet és que l’acreditació per Sr. José Navas de la seva al·legada
condició de president de l’esmentat club, consistent en l’ordre del dia d’una
assemblea en el que un dels punts assenyala “Continuación en el cargo de
Presidente de José Navas Pérez “, és del tot insuficient als efectes de
representar el club en l’acte de votació, i en conseqüència, la Mesa Electoral
no hauria d’haver permès que votés.
3. La tercera qüestió fa referència a la dimissió del candidat Sr. Alfred Sánchez
Chacón que era membre de la junta directiva cessant. Val a dir en aquest
punt que la proclamació dels candidats no va ser impugnada i que la dimissió
del mateix va ser degudament comprovada per la Junta Electoral. Així mateix
es va comprovar que la dimissió d’aquest va ser feta a temps i això és
reconegut pel propi recurrent. Per tant la dimissió constava i va ser efectiva
en tot moment i en cap moment s’al·lega que el candidat continués fent ús del
càrrec després de la seva carta de dimissió.
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III. DECISIÓ

GENERALITAT DE CATALUNYA

En virtut dels Antecedents de fet i dels Fonaments de dret exposats, el
TRIBUNAL CATALÀ DEL’ESPORT, per unanimitat, en la seva reunió del dia 17
de desembre de 2019 a la seva reunió del dia 28 de novembre de 2019, ha
RESOLT:
ÚNIC.- DESESTIMAR el recurs interposat pel Sr. CARLES AYMAT SIMÓ contra
la resolució 1/2019 de data de 19 de setembre de 2019, notificada el 23 de
setembre de la Junta Electoral i, en conseqüència aixecar les mesures cautelars
imposades pel Tribunal en el seu dia, cosa que fa decaure el recurs de súplica
interposat pel Sr. Alfred Sánchez Chacón en data de 10 de desembre de 2019 i el
presentat pel Sr. Carles Aymat i Simó en data 22 de novembre de 2019.

Així ho signem i manem que, per part del Secretari del Tribunal Català de l’Esport, es
notifiqui aquesta resolució als interessats i a la Federació Aèria Catalana, fent-los hi
saber que exhaureix la via administrativa i que contra ella poden interposar recurs
contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos a comptar des de la notificació, d’acord amb el que disposen
els articles 10.1.m i 14.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciós- Administrativa.

Barcelona, a 17 de desembre de 2019

El Secretari del Tribunal Català de l’Esport

A:
o
o
o
o

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Carles Aymat Simó
Alfred Sánchez Chacón
President de la Junta Electoral de la FAC
President de la Federació Aèria Catalana.
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