GENERALITAT DE CATALUNYA

Exp. 3840 - 25 / 21
Recurrent: Sr. Albert Pujol Jané en nom i representació
dels Clubs Judo Louis, Club Judo Ippon Farners,
Club Judo Jita Kyoei, Calonge-St. Antoni,
Club Esportiu Vall de Terri i Club G.E. i E.G
Ponent: Sra. Queralt Reig i Fàbrega
COMISSIÓ PERMANENT
Barcelona, a 11 de maig de 2021
TRIBUNAL CATALÀ DE L’ESPORT
Amb data 5 de maig de 2021, el Sr. Albert Pujol Jané en nom i representació del Club
Judo Louis, presenta escrit davant del Tribunal Català de l’Esport. També presenta
l’escrit en nom dels clubs: Club Judo Ippon Farners, Club Judo Jita Kyoei Calonge-St.
Antoni, Club Esportiu Vall de Terri i Club G.E. i E.G.
Per mitjà de l’escrit presentat, el recurrent denuncia que en el cens publicat per la
Junta Electoral de la Federació Catalana de Judo el dia 24 d’abril en el procés electoral
de les eleccions a President de la Federació Catalana de Judo no apareixien els noms
de dos clubs (Club Judo Begues i Club Esportiu Judo Sant Feliu), essent el cens total
de 64 clubs.
El recurrent al·lega que atès que cap d’aquests clubs en el termini de previst per
reclamacions del cens no van fer cap denúncia i que apareixen posteriorment al cens
publicat i corregit per la pròpia Federació Catalana de Judo el dia 28 d’abril de 2021,
posteriorment al termini de resolució i publicació de cens definitiu, aquests clubs han
de ser exclosos del cens.
Acompanya el recurs del calendari electoral i de les actes de la Junta Electoral.
Sol·licita a aquest Tribunal Català de l’Esport el següent:
-

L’exclusió del cens electoral a les eleccions a la presidència de la Federació
Catalana de Judo dels clubs: Club Judo Begues i Club Esportiu Judo Sant Feliu
que varen ser afegits el dia 28/04/21. Per incompliment de la normativa electoral i
per fora de termini. Així mateix, confirmar com a cens electoral el publicat el dia
24/04/21 amb 64 clubs per estar publicat en els terminis del calendari electoral
aprovat en Assemblea General de la Federació Catalana de Judo del dia 11/04/21.

-

Que la Junta Electoral aprovi en acta el cens publicat en la pàgina web de la
federació del dia 24/04/21 amb 64 clubs, per als comicis a president de la
Federació Catalana de Judo.

-

Que el TCE determini la/les mesura/es cautelar/s d’ajornar les eleccions fins que
no s’esmenin les irregularitats dels dos paràgrafs precedents.
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El dia 6 de maig el Tribunal sol·licita al recurrent que acrediti la deguda representació
dels clubs Club Judo Ippon Farners, Club Judo Jita Kyoei Calonge-St. Antoni, Club
Esportiu Vall de Terri i Club G.E. i E.G, en nom dels quals al·lega presentar el recurs,
apart del Club Judo Louis, atès que no s’acredita representació. El recurrent presenta
el dia 11 de maig les autoritzacions sol·licitades.
El dia 10 de maig la Federació Catalana de Judo presenta informe a petició d’aquest
Tribunal Català de l’Esport, en el què al·lega que la inclusió del Club Judo Begues i
Club Esportiu Judo Sant Feliu en el cens electoral el dia 28 d’abril correspon a una
subsanació d’ofici d’un error material atès que els clubs esmentats gaudien de tots els
drets electorals. Al·lega la pròpia federació que d’acord a la Llei 26/2010 en l’article
74.2 “la competència per rectificar errors materials, de fet o aritmètics en els actes i
les disposicions reglamentàries correspon a l’òrgan que els ha dictat”. Segons la
pròpia Federació, “el cens és una competència de la Junta Electoral i per això van fer
la rectificació”. Afegeix la mateixa Federació, que la Junta no ha alterat la condició de
cap elector, sinó que apreciada l’omissió de dos clubs amb aquest dret, ha corregit un
error material.
Vistos els antecedents, la Comissió Permanent d’aquest Tribunal, sota ponència de
Queralt Reig Fàbrega, considera que correspon tenir en compte el següent:
-

Pel què fa l’exclusió del cens electoral a les eleccions a la presidència de la
Federació Catalana de Judo del Club Judo Begues i Club Esportiu Judo Sant Feliu
que varen ser afegits el dia 28/04/21, tal i com exposa la pròpia Federació, el què
la Junta Electoral decideix és reconèixer un dret a qui li correspon i per tant, l’error
en la publicació d’un cens equivocat, el què no pot ser la causa d’exclusió d’un dret
fonamental com és el dret a sufragi per bé que sigui posterior al termini establert
per a reclamacions del mateix.
Per tant, aquest Tribunal Català de l’Esport, quines competències són revisores
respecte del procediment en tal i com estableix l’article 139.4 del DECRET
LEGISLATIU 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de
l’esport “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.”
Revisat el procés i ponderats els drets, una subsanació d’ofici d’un error material
mai pot ser utilitzada com a greuge i menys quan està davant un dret fonamental
com és el dret electoral i a ser elector.
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-

Respecte a la sol·licitud que la Junta Electoral aprovi en acta el cens publicat en la
pàgina web de la federació del dia 24/04/21 amb 64 clubs, per als comicis a
president de la Federació Catalana de Judo, val a dir que decaiguda la primera
pretensió, aquesta segona decau per manca d’objecte. El cens electoral ha de ser
el què correspongui per drets electorals de sufragi i no el què en un determinat
moment s’hagi publicat, independentment de que hi hagi hagut algun error.

-

Com reiteradament ha afirmat la doctrina la Llei 39/2015 regula en l'article 109.2
la potestat de rectificar els errors materials, de fet o aritmètics. El precepte indica
que dita potestat es pot exercir en qualsevol moment i que es pot plantejar d’ofici
o a instància de les persones interessades. D'altra banda, la Llei 26/2010
assenyala en l'article 74.2 que la competència per rectificar errors materials, de fet
o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries correspon a l’òrgan que
els ha dictat. Aspectes que si la Junta Electoral, hages exposat a les seves actes i
acords, amb una explicació mes entenedora, es probable que no hages generat
aquesta confusió dels recurrents entre les diverses fases procedimentals.

-

I respecte que el TCE determini, sense concretar-les, la/les mesura/es cautelar/s
d’ajornar les eleccions fins que no s’esmenin les irregularitats dels paràgrafs
precedents; igual que amb la pretensió anterior, decaigut l’objecte del petitum
principal la mesura cautelar no pot set atesa.

És per tot l’exposat i vist l’anterior, que aquest recurs no pot ésser admès a tràmit per
una manca de competència objectiva del Tribunal Català de l’Esport.

PART DISPOSITIVA
Vistos els articles esmentats en la present resolució i demés preceptes de general
aplicació.
Primer.- Es resol la no admissió del recurs pel Sr. Albert Pujol Jané en nom i
representació del Club Judo Louis, presenta escrit davant del Tribunal Català de
l’Esport. També presenta l’escrit en nom dels clubs: Club Judo Ippon Farners, Club
Judo Jita Kyoei Calonge-St. Antoni, Club Esportiu Vall de Terri i Club G.E. i E.G i
el seu arxiu al Tribunal Català de l’Esport (TCE), en aplicació de l’article 19 del
reglament del TCE que indica que només es podrà interposar recurs presentat
davant el Tribunal Català de l’Esport contra els acords o resolucions dels comitès
de competició, d’apel·lació o altres òrgans disciplinaris de les respectives
federacions esportives catalanes, quan l’acord o resolució esgoti la via federativa i
no sigui ferma, al tractar-se, els fets plantejats, de la aplicació de l’article 109.2 de
la Llei 39/2015 que regula la potestat de rectificar els errors materials, de fet o
aritmètics.
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Segon.- Que és publiqui aquesta resolució a la pagina web de la Federació
Catalana de Judo i DA i atès que la pagina web federativa opera, fàcticament, com
a taulell electrònic, i amb l’objecte de facilitar l’accés a la documentació,
antecedents, etc... del procés electoral, aquest Tribunal, considera que, amb
independència del calendari electoral, i d’acord amb els principis generals de
transparència i bon govern, es mantingui operatiu i amb accés igual que fins avui,
l’apartat de la web federativa epigrafiat com “Eleccions 2021 “, al menys fins que
el TCE finalitzi la tramitació sobre els expedients subjectes a la seva jurisdicció i
que posarà fi a la via administrativa pel que fa a aquestes eleccions.
De conformitat amb la RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2001, per la qual es disposa la
publicació del Reglament del Tribunal Català de l'Esport al DOGC núm. 3393, i amb
l’article 30 del mateix, contra aquest acord de la Comissió Permanent, es podrà
interposar recurs de súplica davant el mateix Tribunal en el termini de tres dies hàbils
comptats des de l’endemà de la seva notificació sense ulterior recurs.

Que, per part del Secretari del Tribunal Català de l’Esport, es notifiqui aquesta
Resolució al Sr. Albert Pujol Jané en nom i representació del Club Judo Louis, i dels
Club Judo Ippon Farners, Club Judo Jita Kyoei Calonge-St. Antoni, Club Esportiu Vall
de Terri i Club G.E. i E.G i a la Junta Electoral de la Federació Catalana de Judo i dels
clubs impugnats Club Judo Begues i Club Esportiu Judo Sant Feliu.

El Secretari del Tribunal Català de l’Esport

A:
-

-

Sr. Albert Pujol Jané en representació del Club Judo Louis, i dels Club Judo Ippon
Farners, Club Judo Jita Kyoei Calonge-St. Antoni, Club Esportiu Vall de Terri i Club
G.E. i E.G.
Sr. President de la Junta Electoral de la Federació Catalana de Judo i DA
Sr. President del Club Judo Begues
Sr. President del Club Esportiu Judo Sant Feliu

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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