ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE
TENNIS
Identificació de la sessió
Número: 5/2017
Data: 7.6.2017
Lloc: Passeig de la Vall d’Hebron 196, Barcelona
Hora: De 12h a 13’45h
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
Sr. Pere Torras Tous, Responsable dels Serveis Jurídics
S’obre la sessió, i es tracten els següents assumptes
Primer.- Acceptació dels interventors de les candidatures
S’obre la sessió i es passen a valorar els escrits presentats per les candidatures
proclamades el passat 31 de maig, a les quals se’ls va atorgar termini extraordinari
de 48 hores per designar interventors a l’acte de votacions.
En data 1 de juny, dins del termini establert, la candidatura encapçalada pel Sr. Jordi
Tamayo de Winne ha presentat escrit a aquesta Junta Electoral designant els
següents interventors de la seva candidatura:
•
•
•
•

Sra. Judith Martínez i Almendros, per la seu de Barcelona
Sr. Jordi Font i Maristany, per la seu de Girona
Sr. Marc Cirera Benito, per la seu de Tarragona
Sr. Jordi Haro Grau, per la seu de Lleida

Igualment, en data 2 de juny, dins del termini establert, la candidatura encapçalada
pel Sr. Joan Navarro i Francisco ha presentat escrit a aquesta Junta Electoral
designant els següents interventors de la seva candidatura:
•
•
•
•

Sr. Daniel Orgué Figols, per la seu de Barcelona
Joan Carles Pradell Vila, per la seu de Barcelona
Sr. Miquel Vich Pascual, per la seu de Girona
Sr. Antonio Poveda Yago, per la seu de Tarragona

En virtut de l’article 10 del Reglament Electoral, s’acorda per unanimitat el
nomenament dels Interventors designats per les candidatures a cada seu electoral
per a la jornada del poper 12 de juny.
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Segon.- Aprovació de les paperetes oficials
S’aprova per unanimitat les paperetes oficials per a la jornada electoral, que
contindran la identificació de cadascuna de les candidatures proclamades, el logo i
el segell de la Federació i seran lliurades a les seus electorals el dilluns 12 amb
anterioritat a l’inici de la jornada de votacions.
Tercer.- Constitució de les Meses electorals
En virtut de l’article 10.2 del Reglament Electoral, la Junta acorda per unanimitat la
constitució de les meses electorals de cadascuna de les seus electorals de la propera
jornada de votacions que ha de tenir lloc el 12 d juny en horari de 12h a 20h. En
aquest sentit, atès l’acord de l’Assemblea General de la Federació del passat 8 de
maig, es nomena:
Per la seu electoral de Girona:
Club Tennis Palafrugell, representat pel Sr. Isidre Tenas Bofill
Club Tennis Planolas, representat pel Sr. Albert Folia Maestre
Per la seu electoral de Tarragona:
Club Tennis Comarruga, representat pel Sr. Francisco Javier Gómez Pérez
Club Tennis Tarragona, representat pel Sr. Pere Lluis Bergada
Per la seu electoral de Lleida, resten nomenats:
Sr. Carles Tahull Baldomà
Sr. Marc Rodríguez Nieto
Es constituirà en Mesa de la seu de Barcelona, aquesta Junta Electoral.
Quart.- Requeriment de notaris per la jornada electoral
Atès la petició instada per una candidatura, la Junta Electoral ha acordat per
unanimitat requerir a la Federació la disposició d’assistència de notaris a les seus
electorals durant la jornada de votacions en les següents condicions:
Seu electoral de Barcelona,
Il·lustre notari Sr. Borja Criado Malagarriga
En horari de 12h a 20h, amb recés al migdia a convenir
Seu electoral de Girona
Il·lustra notària Sra. Silvia Martínez Carnicero
En horari de 17h a 19h ininterrompudament
Seu electoral de Tarragona
Il·lustra notària Sra. Maria Saenz de Santamaria Garcia
En horari de 17h a 19h ininterrompudament
Seu electoral de Lleida
Il·lustre notari Sr. Jordi Puente González
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En horari de 17h a 19h ininterrompudament
Es convé igualment per unanimitat fer constar que l’assistència dels notaris a les
seus electorals el proper dilluns es posa a disposició dels Clubs inclosos en el cens
electoral que constin d’acord a la certificació del Registre d’Entitats Esportives amb
mandat caducat dels seus càrrecs o hi manqui la deguda inscripció dels mateixos. La
Junta vol fer constar que per tal d’acreditar amb suficiència davant de notari la
vigència del càrrec i la representativitat del Club, els compareixents hauran
d’aportar juntament amb el DNI algun dels següents documents en original:
•
•
•

Acta o certificat de la Junta Electoral del Club en la qual consti el càrrec de
President/a o Vicepresident/a en vigor
Acta o certificat de la Junta Directiva del Club en la qual consti el càrrec de
President/a o Vicepresident/a en vigor
Document d’organisme oficial en el qual consti el càrrec de President/a o
Vicepresident/a en vigor

Sense altra particular, s’aixeca la sessió.
A Barcelona, el 8 de juny de 2017

Isabel Pérez Espinosa
Secretaria
Junta Electoral

Vist-i-plau

Angel Bernet Ribó
President
Junta Electoral
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