ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE
TENNIS
Identificació de la sessió
Número: 2/2017
Data: 17.5.2017
Lloc: Passeig de la Vall d’Hebron 196, Barcelona
Hora: de 13,30h a 14,40h
Assistents amb veu i vot
Sr. Angel Bernet Ribó, President
Sr. Josep Mª Muñoz Garcia
Sr. Ignasi Forcano Drets
Assistents amb veu i sense vot
Sra. Isabel Pérez Espinosa, Secretària de la Junta
S’obre la sessió, i es tracten els següents assumptes
Primer.- Resolució reclamacions al cens electoral provisional
En el termini fixat per a la presentació de reclamacions al cens provisional d’acord al
Calendari electoral de la Federació han estat presentades davant d’aquest òrgan electoral
vuit reclamacions al cens que passen a resoldre’s:
Reclamació del Club Tennis Vilada, s’acorda per unanimitat estimar parcialment la
reclamació en la seva al·legació segona, desestimar la reclamació en la seva al·legació
primera, tercera quarta i cinquena. S’acorda igualment per unanimitat atorgar un termini
de 48h al compareixent des del moment de la notificació de la resolució per aportar nova
documentació que acrediti suficientment el contingut en l’al·legació quarta de la seva
reclamació.
S’adjunta en document ANNEX 1 la resolució adoptada.
Reclamació de La Serreta Tennis Club, s’acorda per unanimitat estimar parcialment la
reclamació en la seva al·legació segona, desestimar la reclamació en la seva al·legació
primera, tercera quarta i cinquena. S’acorda igualment per unanimitat atorgar un termini
de 48h al compareixent des del moment de la notificació de la resolució per aportar nova
documentació que acrediti suficientment el contingut en l’al·legació quarta de la seva
reclamació.
S’adjunta en document ANNEX 2 la resolució adoptada.
Reclamació del Club Turó Blanc, s’acorda per unanimitat estimar parcialment la
reclamació en la seva al·legació segona, desestimar la reclamació en la seva al·legació
primera, tercera quarta i cinquena. S’acorda igualment per unanimitat atorgar un termini
de 48h al compareixent des del moment de la notificació de la resolució per aportar nova
documentació que acrediti suficientment el contingut en l’al·legació quarta de la seva
reclamació.
S’adjunta en document ANNEX 3 la resolució adoptada.
Federació Catalana de Tennis. Passeig de la Vall d’Hebrón, 196 (08035) Barcelona
Telf. 93 428 53 53 Fax 93 428 55 45 www.fctennis.cat NIF Q5855014F
Inscrita al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 01424

Reclamació del Club Tennis Sallent, s’acorda per unanimitat estimar parcialment la
reclamació en la seva al·legació segona, desestimar la reclamació en la seva al·legació
primera, tercera quarta i cinquena. S’acorda igualment per unanimitat atorgar un termini
de 48h al compareixent des del moment de la notificació de la resolució per aportar nova
documentació que acrediti suficientment el contingut en l’al·legació quarta de la seva
reclamació.
S’adjunta en document ANNEX 4 la resolució adoptada.
Reclamació del Club Tennis Serra Esport, s’acorda per unanimitat estimar parcialment la
reclamació en la seva al·legació segona, desestimar la reclamació en la seva al·legació
primera, tercera quarta i cinquena. S’acorda igualment per unanimitat atorgar un termini
de 48h al compareixent des del moment de la notificació de la resolució per aportar nova
documentació que acrediti suficientment el contingut en l’al·legació quarta de la seva
reclamació.
S’adjunta en document ANNEX 5 la resolució adoptada.
Reclamació del Club Tennis Rialenc, s’acorda per unanimitat estimar parcialment la
reclamació en la seva al·legació segona, desestimar la reclamació en la seva al·legació
primera, tercera quarta i cinquena. S’acorda igualment per unanimitat atorgar un termini
de 48h al compareixent des del moment de la notificació de la resolució per aportar nova
documentació que acrediti suficientment el contingut en l’al·legació quarta de la seva
reclamació.
S’adjunta en document ANNEX 6 la resolució adoptada.
Reclamació del Reial Societat Tennis Pompeia, s’acorda per unanimitat estimar
parcialment la reclamació en la seva al·legació segona, desestimar la reclamació en la seva
al·legació primera, tercera quarta i cinquena. S’acorda igualment per unanimitat atorgar
un termini de 48h al compareixent des del moment de la notificació de la resolució per
aportar nova documentació que acrediti suficientment el contingut en l’al·legació quarta
de la seva reclamació.
S’adjunta en document ANNEX 7 la resolució adoptada.
Reclamació del Club Tennis Turomar, s’acorda per unanimitat estimar parcialment la
reclamació en la seva al·legació segona, desestimar la reclamació en la seva al·legació
primera, tercera quarta i cinquena. S’acorda igualment per unanimitat atorgar un termini
de 48h al compareixent des del moment de la notificació de la resolució per aportar nova
documentació que acrediti suficientment el contingut en l’al·legació quarta de la seva
reclamació.
S’adjunta en document ANNEX 8 la resolució adoptada.
Segon.- Resolució de peticions a la Junta Electoral
Han tingut entrada davant d’aquesta Junta Electoral el total de tres peticions, que passen
a resoldre’s:
En data 13 de maig de 2017 ha tingut entrada a la Junta Electoral petició del Club Tennis
Sitges demanant aclariment per part de la Junta Electoral sobre la necessitat de que els
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avals presentats amb les candidatures siguin document original o còpia escanejada dels
mateixos.
Estima per unanimitat la Junta que els documents que han d’avalar les candidatures pels
membres assembleistes de la Federació poden ser presentats en original o còpia
escanejada sempre i quan consti degudament la signatura del representant de l’entitat
que avala, acompanyada amb còpia del DNI del signant.
En data 14 de maig de 2017 ha tingut entrada a la Junta Electoral petició del Club Tennis
Sitges demanant formulari per acreditar la impossibilitat manifesta del President de
l’entitat per representar el club en l’acte de votacions.
Estima per unanimitat la Junta Electoral que no es requerirà manifestacions expresses
que acreditin la impossibilitat del President o Presidenta de l’entitat per a representar
l’entitat en l’acte de votacions, que quedarà evidenciada amb la simple compareixença del
Vicepresident que consti degudament inscrit i amb mandat en vigor d’acord al previst a
l’article 7.1 del Reglament Electoral.
En data 16 de maig de 2017 ha tingut entrada a la Junta Electoral petició del Sr. Jordi
Tamayo de Winnie sol·licitant que li sigui facilitat o es faci públic llistat de les entitats
afiliades a la Federació amb indicació de les persones que ostenten els càrrecs de
president/a o vicepresident/a, així com la data i vigència del càrrec i la seva deguda
inscripció, o no al Registre d’Entitats Esportives.
Estima per unanimitat la Junta Electoral que en referència a la petició del compareixent,
aprovat el cens definitiu d’electors al present procés es tramitarà sol·licitud al Registre
d’Entitats Esportives de Catalunya per a que informi de la situació registral dels
representants dels clubs amb dret de vot en el present procés. Tal informació, un cop
obtinguda per part d’aquesta Junta, serà immediatament publicada per al coneixement
dels interessats en el lloc web de la Federació. Aquesta Junta Electoral, amb un ferm
compromís per garantir la màxima transparència i participació en el present procés
emetrà igualment un comunicat als clubs inclosos en el cens tot advertint de la
comunicació sobre les dades registrals facilitades pel REE i recordant els requeriment
legalment exigits per poder exercir degudament la representació de l’entitat.
Tercer.- Resolució de recursos a la Junta Electoral
Ha tingut entrada davant d’aquesta Junta Electoral en data 16 de maig de 2017 recurs
presentat pel Club Tennis Sitges contra la composició de la Junta Electoral. S’acorda per
unanimitat dels membres desestimar el recurs.
S’adjunta en document ANNEX 9 la resolució adoptada.
Quart.- Aprovació del Cens Electoral definitiu
En compliment del Calendari electoral de la Federació i en virtut de les competències que
ostenta aquesta Junta Electoral d’acord a l’article 4.6 1) del Reglament vigent en el present
procés, s’acorda per unanimitat aprovar de forma definitiva el Cens electoral de la
Federació amb la composició continguda en el document ANNEX 10.
S’adverteix que resten pendent de resolució els requeriments traslladats al Club Tennis
Vilada, La Serreta Tennis Club, Club Turó Blanc, Club Tennis Sallent, Club Tennis Serra
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Esport, Club Tennis Rialenc, Reial Societat Tennis Pompeia, Club Tennis Turomar, en
referència a les reclamacions al cens que han presentat.
S’acorda per unanimitat requerir al Registre d’Entitats Esportives per a que traslladi a
aquesta Junta Electoral la identificació i vigència de les persones representants legals de
les entitats incorporades en el Cens electoral de la FCT. La informació registral que es
traslladi a aquesta Junta es publicarà de forma immediata al lloc web de la Federació per
a coneixement dels interessats.
Cinquè.- Obertura termini per presentar candidatures
Així mateix, d’acord al Calendari Electoral a partir de demà dijous 18 de maig de 2017
resta obert el termini per presentar candidatura a membres de la Junta Directiva de la
Federació Catalana de Tennis
Sense altra particular, s’aixeca la sessió quan són les 14’40h.
A Barcelona, el 17 de maig de 2017

Isabel Pérez Espinosa
Secretaria
Junta Electoral

Vist-i-plau

Angel Bernet Ribó
President
Junta Electoral
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