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CIRCULAR INFORMATIVA JUNTA ELECTORAL FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS 

La Junta Electoral de la Federació Catalana de Tennis, 

INFORMA 

 

Primer.-  L’acte de votacions es celebrarà durant el dia de dilluns 12 de juny, en horari de 12h a 

20h de forma ininterrompuda a les seus de la Federació Catalana de Tennis: 

Barcelona – Oficines centrals, Passeig de la Vall d’Hebron 196 (08035) 

Girona – Representació territorial, Carrer Gaspar i Casal 12, 4t 2a (17001) 

Tarragona – Representació territorial, Carrer Comte de Rius 2, entresòl (43003) 

Lleida – Representació territorial, Partida de la Caparella s/n (25192) 

 

 

Segon.-  A cadascuna de les seus electorals, existirà un lloc ocult a la vista del públic amb 

paperetes, on els electors podran introduir el seu vot en un sobre abans d’emetre’l 

 

Tercer.- Seran nuls els vots emesos en paperetes no oficials, els emesos en sobres que 

continguin més d’una papereta amb candidatures diferents i els que continguin inscripcions i 

manipulacions que alterin el significat del vot de l’elector. 

 

Quart.- El dret a votar s’acreditarà per l’efectiva inscripció al Cens electoral de la Federació i 

l’acreditació de la identitat del representant per mitjà de document oficial amb fotografia (DNI, 

Passaport o Carnet de Conduir) 

 

Cinquè.- Les entitats llurs representants no apareguin degudament inscrits en el llistat certificat 

pel Registre d’Entitats Esportives hauran d’acreditar la representació d’acord a les normes 

següents:  

a) Pel cas de les entitats esportives incloses en el cens, la representació del compareixent 

haurà d’ésser acreditada mitjançant:  

i. Certificat d’inscripció com a President/a en el registre d’entitats esportives de 

Catalunya, amb el mandat en vigor 

ii. Certificat d’inscripció com a Vicepresident/a en el registre d’entitats esportives de 

Catalunya, amb el mandat en vigor 

iii. Instrument notarial que acrediti la representació de l’entitat per part del 

compareixent  

 

b) En cas que l’entitat tingui naturalesa d’entitat privada no esportiva, la representació 

s’acreditarà mitjançant: 
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i. Certificat d’inscripció com a President/a en el registre corresponent  

ii. Certificat d’inscripció com a responsable de la secció esportiva de l’entitat en el 

registre d’entitats esportives de Catalunya 

iii. Instrument notarial que acrediti la representació de l’entitat per part del 

compareixent  

 

Sisè.- El dia de les votacions, la Federació Catalana de Tennis posarà a disposició dels electors 

l’assistència d’un notari en cadascuna de les seus electorals en els següents horaris: 

a) Seu electoral de Barcelona, 

Il·lustre notari Sr. Borja Criado Malagarriga 

En horari de 12h a 20h, amb recés al migdia a convenir 

 

b) Seu electoral de Girona 

Il·lustra notària Sra. Silvia Martínez Carnicero 

En horari de 17h a 19h ininterrompudament 

 

c) Seu electoral de Tarragona 

Il·lustra notària Sra. Maria Saenz de Santamaria Garcia 

En horari de 17h a 19h ininterrompudament 

 

d) Seu electoral de Lleida 

Il·lustre notari Sr. Jordi Puente González 

En horari de 17h a 19h ininterrompudament 

 

 
Setè.- Per l’acreditació de la representació davant dels notaris que assistiran l’acte, 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 

 

 

 

 

 

A Barcelona, el 9 de juny de 2017 

 

Junta Electoral 

Federació Catalana de Tennis  


