FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS
JUNTA ELECTORAL
Sr. Joan Pruna Codina
Dr. Fleming 17
Cassà de la Selva
Exp. Núm. 12/17
Senyor,
Us enviem adjunt, l’acord pres per la Junta Electoral de la Federació Catalana de Tennis en
relació a la candidatura a membres de la Junta Directiva per la Delegació de Girona presentada
que encapçala..

Isabel Pérez Espinosa
Secretària
Junta Electoral FCT

A Barcelona, el 31 de maig de 2017

Expedient núm. 12/17
Compareixent: Joan Pruna Codina
JUNTA ELECTORAL FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS

BARCELONA, el 31 de maig de 2017, la JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE
TENNIS en l’expedient número 12/17 corresponent a la candidatura a membres de la Junta
Directiva per la Delegació de Girona presentada que encapçala el Sr. Joan Pruna Codina, ha
adoptat la present resolució d’acord amb els següents

ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En virtut del calendari electoral de la Federació Catalana de tennis, aprovat en
Assemblea general el passat 8 de maig, el termini per a la presentació de candidatures a
membres de la Junta Directiva s’establia entre els dies 18 i 29 de maig, ambdós inclosos.
Segon.- Que en temps i forma, el compareixent ha presentat davant d’aquesta Junta Electoral
candidatura a membres de la Junta Directiva per la Delegació de Girona de la Federació.
Tercer.- En data 31 de maig de 2017, la Junta Electoral ha procedit a la votació i resolució de la
present, de conformitat amb els següents

FONAMENTS DE DRET

I.

Sobre la competència de la Junta Electoral

Correspon a la Junta Electoral de la Federació Catalana de Tennis l’admissió o denegació de les
candidatures i la seva proclamació, en virtut de l’article 4.3 del Reglament Electoral de la
Federació.

II.

Sobre el termini per presentar candidatura

Tal com s’exposa en l’expositiu primer, per presentar candidatures en el present procés electoral
de la Federació Catalana de Tennis s’estableix termini de 12 dies naturals continguts entre el
passat 18 de maig fins el 29. El compareixent va presentar candidatura degudament en termini.

III.

Sobre el contingut de la candidatura presentada

El compareixent presenta candidatura formada per un total de 5 membres, per ell encapçalada
en tant que candidat a President.
Els components són:






Sr. Joan Pruna Codina
Sr. Ismael Royo Cama
Sra. Eva Fernández Brugues
Sr. Pere Carbó Xabé
Sr. Magalí Ruiz Trubat

Consta en la documentació aportada còpia del DNI dels cinc candidats i document formal pel
qual es manifesta l’acceptació de tots ells a formar part de la candidatura
Aquesta Junta Electoral comprova que efectivament els cinc candidats són majors d’edat, amb
veïnatge administratiu a Catalunya.
Comprova aquesta Junta Electoral que els cinc candidats estan en possessió de llicència en vigor
expedida per la Federació Catalana de Tennis amb antiguitat mínima d’un any.
Comprova aquesta Junta Electoral que, requerint un mínim de tres avals vàlids, la candidatura
s’acompanya d’un total de sis avals:
b) S’acorda per unanimitat admetre com a vàlids un total de cinc avals presentats
a) S’acorda per unanimitat no admetre els següents:
1. Club Tennis Cassà: No s’acredita suficientment la representació

Comprova aquesta Junta que la candidatura que encapçala el Sr. Joan Pruna Codina, és la única
candidatura a membres de la Junta Directiva de la Delegació de Girona vàlidament presentada.

VISTOS els preceptes reglamentaris esmentats en la present resolució i els demés de general
aplicació
LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓ HA RESOLT
Primer.- ADMETRE com a candidatura oficial a membres de la Junta Directiva per la Delegació
de Girona de la Federació Catalana de Tennis, la candidatura encapçalada pel Sr. Joan PRUNA
CODINA i formada per:






Sr. Joan Pruna Codina
Sr. Ismael Royo Cama
Sra. Eva Fernández Brugues
Sr. Pere Carbó Xabé
Sr. Magalí Ruiz Trubat

Segon.- PROCLAMAR, en virtut de l’article 10.18 del reglament electoral, candidatura
guanyadora del present procés electoral a membres de la Junta Directiva de la Delegació
territorial de Girona de la Federació Catalana de Tennis la candidatura encapçalada per Sr. Joan
PRUNA CODINA, en ésser la única candidatura vàlidament presentada.

Així ho acordem i signem a Barcelona, el dia trenta-u de maig de dos mil disset, fent-los-hi saber
que contra la present resolució poden interposar recurs davant del Tribunal Català de l’Esport
en el termini de tres dies hàbils a comptar des de la notificació, d’acord amb el que disposa
l’article 138 del Decret Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol pel qual s’aprova el text Únic de la Llei
de l’Esport.

I per a que així consti als efectes oportuns,

Isabel Pérez Espinosa
Secretària
Junta Electoral FCT
Angel Bernet i Ribó
President
Junta Electoral FCT

