Maheta Molango
Des del mes de gener del 2016 és el Conseller Delegat del RCD
Mallorca. Del 2007 al 2016 va exercir d’advocat associat del
departament d’Sports & Entertainment i del departament de Dret
Laboral de Baker & McKenzie. Al 2008, Maheta va realitzar un
Màster (LL.M.) a Washington D.C. amb el qual va tenir
l’oportunitat de prestar serveis a l’Oficina d’Integritat Institucional
del Banc Internacional de Desenvolupament i a l’agència governamental estatunidenca ““Equal
Employment Opportunity Commission” (EEOC) especialitzada en casos de discriminació
laboral.
Anteriorment, Maheta va jugar a futbol a nivell professional en diferents clubs europeus entre
els que s’inclouen l’Atlètic de Madrid, el Wacker Burghausen (Alemanya) i el Brighton & Hove
Albion (Regne Unit).
Al 2015, Maheta va realitzar un secondment a l’Atlètic de Madrid i va prestar assessorament
legal i estratègic al club en relació a traspassos de jugadors, implantació d’un sistema de
compliment normatiu (compliance) i representació lletrada del club davant diferents
organismes internacionals com la FIFA, UEFA o TAS.
El 4 de gener del 2016, després de l’adquisició del Real Club Deportivo Mallorca per part d’un
grup d’inversors americans liderat per Robert Sarver (propietari dels Phoenix Suns) i Steve
Nash (ex jugador canadenc dels Phoenix Suns), Maheta va ser anomenat Conseller Delegat del
club i va passar a formar part del Consell Assessor de Baker & McKenzie.
Contribueix periòdicament amb articles a revistes legals especialitzades i va participar en
l’elaboració del Memento de Relacions Laborals Especials d’Artistes i Esportistes per Edicions
Francis Lefebvre.
Professor de Dret Europeu Laboral a la Universitat Pontifica de Comillas.
Professor associat al Centre d’Estudis Garrigues.
És membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid des del 2007 i és també, membre del
Col·legi d’Advocats de Nova York des del 2010.
Maheta té el reconeixement com a leading individual en l’àrea del dret esportiu pel prestigiós
directori jurídic Chambers & Partners.
Maheta Molango va graduar-se en Dret i Ciències Polítiques per la Universitat Carlos III de
Madrid i posteriorment va realitzar un Màster en Dret Internacional (LL.M. International Legal
Studies Program) a l’American University Washington College of Law (menció Summa Cum
Laude).

