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Generalitat de Catalunya 
Tribunal Català de l’Esport 

 

Buenos Aires, 56-58 
08036 – Barcelona 
Telef. 93.419.22.32 
Fax.   93.410.63.55 

 

 
                           Exp. 3821-06/21 
 
 
 
 
Sr. President 
Federació Catalana d’Escacs 
Gran Via de les Corts Catalanes, 594 
08007 Barcelona 
 
 
 
Senyor,  
 
En relació al recurs presentat davant d’aquest Tribunal pel Sr. Abel Segura 
Fontarnau, President de l’Escola d’Escacs de Barcelona, del qual us n’adjuntem 
còpia, us demanem que, en el termini de vuit dies, ens feu arribar: 
 
a)  El corresponent expedient, amb índex i enumerat. 
b) Informe sobre les pretensions del recurrent i els aspectes que considereu adient 

manifestar  
c) Còpia de la Normativa i Reglament d’aquesta Federació o ens indiqueu destacada 

en l’informe, l’adreça electrònica on sigui accessible. 
 
Així mateix, i en igual termini, caldrà que ens envieu l’acreditació fefaent d’haver citat 
a termini els qui podrien estar interessats en l’expedient per comparèixer davant 
d’aquest Tribunal, si els convingués, en el termini màxim de cinc dies hàbils, 
comptats des del següent al que els hi fos notificada la citació a termini. 
 
Us recordem que de no complir-se en forma i termini amb el demanat pel Tribunal 
Català de l’Esport, podrien derivar-se les responsabilitat previstes a l’article 96.2.p, 
com a infraccions molt greus i sancionades segons l’article 98.2 del Text únic de la 
Llei de l’Esport (TULE) aprovat pel Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol (DOGC 
núms. 3199, 5123 i 6035 ). 
 
Atentament,  
 
 
 
 
Secretari del Tribunal Català de l’Esport 
 
Barcelona, 17 de març de 2021 
 
 

 


