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PROVIDENCIA

I.- En data 18 de febreiro de 2020 e co n.º de entrada 33,  presentouse no Rexistro do

Comité  Galego  de  Xustiza  Deportiva,  escrito  de  denuncia  interposto  por  Don

AAAAAAAA, actuando en nome e representación do XXXXXXXX, no que denuncia

ao Director Técnico Autonómico da FGK por feitos acaecidos o pasado 15 de febreiro

no Campionato Galego de Kickboxing que se celebrou na cidade de Ourense onde, ao

parecer, o Sr. BBBBBB impediu o acceso as instalacións aos membros do Club e o

adestrador, por estar sancionados, nunha actuación ao seu xuízo abusiva e inxustificada.

O  denunciante  afirma  que  ditas  sancións  que,  ao  parecer  do  Director  Técnico

denunciado  impedían  participar  ao  Club  denunciante  e  ao  seu  adestrador,  son

consecuencia da resolución dun expediente que aínda non é firme, ao estar en prazo

para recorrelo en vía federativa ante o Comité de Apelación, de forma que considera que

as sancións de suspensión durante dous probas a súa persoa coma adestrador e de tres

probas ao Club Simón, non son executivas e en consecuencia, podían participar.

Ademais considera que se sancionaron ao Club, aos deportistas e a súa persoa, por ser

convocados pola Selección española nunha actuación da FGK ao marxe das normas e

das súas competencias. Considera que non podían cumprir o resolto por este Comité na

súa Resolución de data 4/10/19, onde se recollía que había que comunicar a FGK a

asistencia  a  campionatos  fora  de  Galicia,  porque  a  “Gala  do  Deporte  Salmantino”

celebrouse o día seguinte, o  5/10/19, sendo improcedentes por estas causas as sancións.

Alega que a pesar de informar ao Director Técnico destas circunstancias, denegóuselles

a entrada ao Campionato sobre a base de que as sancións eran firmes e que non podían

competir. Ante a negativa de levantar acta dos feitos e de que lles entregase un impreso

para reclamar os mesmos, tiveron que pedir axuda a Policía Local, que levantou informe

que será aportado no seu momento. Considerase en base ao exposto que o Sr. BBBBB

vulnerou o artigo 5.1 e 5.2 do Regulamento Disciplinario sobre o levantamento de actas.
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Engaden  que  ademais  do  Club  denunciante,  o  Club  YYYYYY  tamén  viuse

prexudicado, dado que o Director Técnico do Club é tamén Don AAAAAAAA, que non

puido asistirlles técnicamente pola actuación abusiva do Sr. BBBBBB, o que ocasionou

que ante a falta de asistencia técnica tanto do Club XXXXXXX coma do YYYYYY, os

seus membros abandonaran as instalacións, non podendo participar. Destaca que todo o

exposto aconteceu a pesares de estar debidamente inscritos conforme indica o artigo 24

do  Regulamento  de  Licenzas  e  que  a  pesares  de   ter  que  sabelo,  a  FGK non  lles

informou con carácter previo de que non poderían participar, o que entenden que se fixo

intencionadamente pola “inquina” que o Sr. BBBBBBBB ten co denunciante.

II.- En  base  ao  exposto  no  mesmo escrito  de  denuncia  solicitouse  medida  cautelar

consistente en que se lles permitise tanto ao XXXXXXX e o seu representante coma

Director Técnico dese Club e do YYYYYYYY, Don AAAAAAAA, o participar nos

campionatos da Liga Tatami Sports de Ourense os días 22 e 23 de febreiro, tendo en

conta que levaban quince nenos participantes que se verían afectados, e isto a pesares da

sanción de suspensión imposta.

Consideran os denunciantes que esta actuación abusiva do Sr. BBBBBB esta causando

danos  irreparables  a  súa  persoa  e  aos  Clubs  afectados,  con  mala  fe  e  de  forma

intencionada,  impedíndolles  acudir  a  campionatos  galegos  en  base  a  un  expediente

disciplinario inxusto, que vulnera os seus dereitos e que ademais, atenta contra o artigo

96.g) da Lei de Deporte de Galicia,

III.- En data 21 de febreiro de 2020 o Comité Galego de Xustiza Deportiva resolveu a

solicitude de medida cautelar de forma urxente, dadas as datas do campionato no que

solicitaban participar, entendendo este Comité que debía denegarse a mesma sobre a

base de que o que se estaba a solicitar era a suspensión cautelar das sancións impostas

ao  XXXXXXXX  e  o  seu  adestrador,  Don  AAAAAAAA,  como  resultado  dun

expediente disciplinario que aínda non esgotou a vía federativa xa que, como se expón

no escrito de denuncia, a resolución do expediente que impón as sancións non é firme,

estando en prazo para ser recorridas ante o Comité de Apelación da FGK.
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IV.- O  Comité Galego de Xustiza Deportiva, previa a súa admisión, debe analizar o

asunto para ver si é da súa competencia dentro das materias das que debe coñecer por

denuncia directa e para elo debe partirse dos feitos expostos no escrito presentado no

que, en síntese, os denunciantes expoñen o que consideran unha actuación abusiva do

Sr. BBBBBBB que, coma Director Técnico da Federación, impediu a participación dos

denunciados no Campionato alegando que estaban sancionados cando ditas sancións, ao

seu xuízo, aínda non eran executivas.

En canto as sancións que xustificarían a actuación do Director Técnico, o certo é que os

propios  denunciantes  recoñecen  que  pesa  sobre  eles  unha  sanción  de  suspensión

consecuencia dunha resolución do Xuíz único da FGK recaía dentro dun expediente

disciplinario e, partindo deste feito, o único que denuncian é, por unha parte, que non

debían ser sancionados por ser unha decisión ilegal e inxusta, cuxo análise xurídico non

pode facerse neste momento por este Comité conforme xa se expuxo no punto anterior e

tampouco pode imputarse  dito  resultado ao  Director  Técnico,  que  non é  un órgano

disciplinario da FGK; e por outra parte, que a actuación do Director Técnico é abusiva

xa que as sancións que lle impedían a participación non son executivas por canto a

resolución  non  é  firme  o  que  así  mesmo,  xa  foi  solventado  por  este  Comité  na

Providencia  de  non  admisión  da  medida  cautelar,  por  canto,  en  contra  das

consideracións  dos  denunciantes,  as  sancións  dos  procedementos  disciplinarios  son

inmediatamente executivas conforme así o establece o artigo 105.3 da Lei 3/2012 do

Deporte de Galicia,  e isto a pesares de non ser firmes,  salvo que se acordase a súa

suspensión cautelarmente o que, como tamén xa advertimos en dita Providencia, debe

solicitarse ante o órgano encargado da resolución do recurso, en tanto non se esgote a

vía federativa e se interpoña recurso ante este Comité.

Partindo  polo  tanto  de  que  neste  estado  da  cuestión,  os  sancionados  non  podían

participar  no  Campionato  como  consecuencia  das  sancións  impostas,  non  pode

determinarse que a actuación do Director Técnico poda ser cualificada de antixurídica

por impedirlles participar; outra cousa é que a forma e os modos en que se impediu dita

participación non foran os correctos, tendo en conta que, ao parecer, a FGK deixou que
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os  sancionados  se  inscribisen  no  Campionato  e  non  advertiu  con  antelación  da

imposibilidade de que asistisen pola sanción. En todo caso, si ben é evidente a falta de

coordinación da Federación que puido prexudicar aos denunciados por non advertirlles

de dita circunstancia, o certo é que isto non escusa aos propios sancionados que son os

que en primeiro lugar e polo seu interese deben coñecer as consecuencias legais das

sancións que lles foron impostas, non vendo polo tanto actuación neste caso imputable

ao Director Técnico que poida considerarse como indicio suficiente e claro de abuso de

poder ou dalgunha das infracción previstas nos artigos 116 e seguintes da Lei 3/2012 do

Deporte de Galicia, insistindo este Comité, en que non poden analizarse neste momento

cuestións propias do expediente disciplinario en curso, que deben ser resoltas en vía

federativa. E isto, ao marxe de que a actuación do Director Técnico en canto a forma e o

modo en que se impediu a participación dos sancionados que, ao parecer, precisou da

presencia  da  Policía  Local  como así  se  advirte  na  denuncia,  poda ter  outro análise

xurídico ao marxe do ámbito deportivo no que nos encontramos.

Polo tanto, entendendo que as razóns de fondo do expediente disciplinario ao que fai

referencia  a  denuncia,  non poden ser  analizadas  neste  momento polo CGXD e non

vendo  actuación  por  parte  do  Director  Técnico  antixurídica  para  sustentar  unha

denuncia directa dentro das competencias deste Comité, debe acordarse a non admisión

a trámite da denuncia presentada no expediente 13/2020.

Por todo o exposto o Comité Galego de Xustiza Deportiva resolve, NON ADMITIR a

denuncia orixe do expediente 13/2020, coas consecuencias legais oportunas.

Contra esta resolución pódese interpoñer recurso potestativo de reposición perante este

Comité no prazo dun mes ou ben recurso contencioso-administrativo ante os Xulgados

do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses

contados  a  partir  do día  seguinte  ó da  notificación  da mesma,  de  conformidade co

establecido no artigo 46 da Lei  29/1998, do 13 de xullo,  reguladora da xurisdición

contencioso-administrativa.


