TRIBUNAL D’APEL·LACIÓ
DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’AUTOMOBILISME

EXPEDIENT D’APEL·LACIÓ 03/2005

Barcelona a xxxxxxxx, es reuneix el Tribunal d’Apel·lació de la Federació
Catalana d’Automobilisme, format pels següents membres: Sr. xxxxxxxxxx,
que actua en qualitat de President, el Sr. xxxxxxxxx en qualitat de
Secretari-Instructor i el Sr. xxxxxxxxx en qualitat de vocal.
Amb motiu de conèixer i resoldre el recurs d’apel·lació (Expedient
d’Apel.lació 03/2005) interposat pel Sr. Xxxxxxxxxxxx contra la resolució
presa pel Comitè de Competició i Disciplina de la FCA en l’Expedient nº
2/2005 de data 21 de setembre de 2005, per la qual se l’imposa una sanció
d’inhabilitació, per un temps d’un any, per a que el sancionat no pugui
participar en ral.lis.
Havent estudiat l’expedient en el seu conjunt, i analitzades totes les
manifestacions efectuades per les diferents parts en defensa de les seves
postures, aquest Tribunal acorda establir els següents:

FETS
PRIMER.- Que el dia 21 de setembre de 2005 es va dictar, després de la
tramitació del corresponent expedient, resolució per part del Comitè de
Competició i Disciplina de la FCA per la qual s’imposa al Sr. Xxxx una sanció
d’inhabilitació, per un temps d’un any, per a que el sancionat no pugui
participar en ral.lis.
SEGON.- La resolució de l’expedient nº 02/2005 va ésser degudament
notificada el dia 29 de setembre de 2005, constant expressament en la
mencionada resolució el recurs que en el seu cas procedia, termini, òrgan
davant el que s’havia d’interposar i constant expressament que s’havia de
presentar en la forma que preveu el Reglament de Règim Disciplinari de la
FCA, tal com consta en l’expedient.

TERCER.- El Sr. Xxxxxx va presentar recurs davant d’aquest Tribunal
d’Apel.lació contra la resolució de l’Expedient nº 02/2005 del Comitè de
Competició i Disciplina de la FCA el dia 3 d’octubre de 2005.
Havent-se substanciat aquest expedient pels tràmits reglamentaris, aquest
Tribunal entén que són aplicables els següents:

FONAMENTS DE DRET
-

I -

En aquest sentit, no queda lloc a dubte que un cop notificada la resolució
degudament, com va ésser el cas que ens ocupa, ja que va ser signat el
corresponent avís de rebuda de la mencionada Resolució el dia 28 de
setembre de 2005, i per tant, que l’interessat té coneixement de la
resolució, és obvi que en el cas de voler-se impugnar la resolució, el recurs
ha de presentar-se en el termini de 3 dies, i a més a més complint amb les
formalitats que preveu el Reglament de Règim Disciplinari de la FCA, fet
aquest que consta expressament en la Resolució de l’Expedient 02/2005 del
Comitè de Competició i Disciplina, que estableix:
“...Contra aquesta disposició es pot interposar Recurs d’Apel.lació davant
del Tribunal d’Apel.lació de la FCA en el termini de tres dies hàbils des de la
notificació de la present resolució en la forma que preveu el Reglament de
Règim Disciplinari de la FCA...”
En aquest sentit quan s’enuncia que ha de ser en la forma que preveu el
Reglament de Règim Disciplinari de la F.C.A. vol dir que el Recurs
d’Apel.lació s’ha de presentar, és a dir s’ha de formalitzar d’una manera
determinada i complint amb uns requisits mínims, un dels quals, en el cas
que ens ocupa no va ésser formalitzat segons es desprèn de l’Art. 60.1.e)
del Reglament de Règim Disciplinari de la Federació Catalana
d’Automobilisme, que exigeix “..el document acreditatiu del pagament de la
caució corresponent, d’acord amb l’epígraf següent...”
Igualment, en el mateix sentit i per complementar lo anterior, l’Art. 60.2 del
Reglament de Règim Disciplinari de la F.C.A. estableix que “..per interposar
un recurs s’ha de dipositar una caució a la secretaria de la F.C.A. l’import
del qual ha de fixar anualment l’assemblea General de la FCA....”
Així, alhora de presentar-se un recurs d’apel.lació, a més de complir les
corresponents formalitats, s’ha de presentar inexcusablement una caució
econòmica de conformitat amb l’Art. 60.1.e) i 60.2 del Reglament de Règim
Disciplinari de la FCA, i que per aquest any i segons acord de l’Assemblea
General de la F.C.A. de data 16 de desembre de 2004 (segons consta en
acta d’aquella sessió, i en l’anuari automobilístic de la F.C.A. 2005), va
quedar fixada per l’any 2005 en 1.200 Euros.

En la seva virtut i en l’adequat ús de la seva competència i les seves
facultats, aquest Tribunal d’Apel·lació de la Federació Catalana
d’Automobilisme ha adoptat la següent:

DECISIÓ
NO ADMETRE EL RECURS D’APEL.LACIÓ FORMULAT PEL SR. XXXXX CONTRA
LA RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT Nº 02/2005 DEL COMITÈ DE COMPETICIÓ I
DISCIPLINA DE LA F.C.A. PER LA QUAL SE LI IMPOSAVA UNA SANCIÓ
D’INHABILITACIÓ PER UN TEMPS D’UN ANY PER A QUE EL SANCIONAT NO
PUGUI PARTICIPAR EN RAL.LIS; PER NO HAVER REALITZAT EL PAGAMENT
DE LA CAUCIÓ, I PER TANT NO COMPLIR AMB LES FORMALITATS MÍNIMES
QUE EXIGEIX EL REGLAMENT DISCIPLINARI DE LA F.C.A.
Barcelona, a XXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXX
President Tribunal d’Apel·lació FCA
Les resolucions dictades pels Comitès d’Apel·lació de les Federacions Esportives Catalanes, en l’àmbit de
llur competència revisora en matèria electoral, disciplinària esportiva i competitiva, es poden recórrer
davant el Tribunal Català de l’Esport en el termini de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acord
objecte de recurs (art. 138 del Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova la Llei de
l’Esport de Catalunya).

