FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS
JUNTA ELECTORAL
Sr. President,
Club Tennis Sallent
Carrer Josep Potellas 0
Sallent
Exp. Núm. 4/17
Senyora,
Us enviem adjunt, l’acord pres per la Junta Electoral de la Federació Catalana de Tennis en
relació a les Reclamacions al cens provisional de la FCT presentades davant d’aquest òrgan pel
seu Club.

Isabel Pérez Espinosa
Secretària
Junta Electoral FCT

A Barcelona, el 23 de maig de 2017

Expedient núm. 4/17
Compareixent: Club Tennis Sallent
JUNTA ELECTORAL FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS

BARCELONA, el 23 de maig de 2017, la JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE
TENNIS en l’expedient número 4/17 corresponent a les Reclamacions al cens provisional de la
FCT interposades per CLUB TENNIS SALLENT, ha adoptat la present resolució d’acord amb els
següents

ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En data 8 de maig de 2017 va tenir lloc Assemblea General extraordinària de la
Federació en la qual va ser acordada la convocatòria d’eleccions a membres de la Junta Directiva
de l’entitat, amb aprovació successiva del Reglament i el Calendari Electoral.
Segon.- En data 9 de maig de 2017, ha estat publicat el Cens Provisional de la Federació per a
l’inici del termini per presentar reclamacions al mateix fins el 12 de maig de 2017.
Tercer.- En data 11 de maig de 2017 va tenir entrada en aquest òrgan electoral reclamació al
cens interposada per CLUB TENNIS SALLENT, en referència als extrems següents:
- Nul·litat del cens publicat de forma provisional per desconeixement de l’autoria
- Competència de la Junta Electoral per a l’aprovació del cens definitiu
- Trencament del principi de jerarquia normativa en la confecció del Reglament electoral
- Subsidiàriament, reclamació al cens per a la incorporació de CLUB TENNIS SALLENT en
tant que entitat que compleix els requisits legals exigits.

Quart.- En data 17 de maig de 2017, la Junta Electoral va procedir a la seva resolució desestimant
quantes pretensions es reclamaven i atorgant al compareixent en darrer terme un termini
extraordinari de 48 hores per a que l’interessat pogués aportar nova documentació que
acredités l’efectiu compliment dels requisits exigits per la normativa electoral als efectes de
constar en el cens d’electors en el present procés.
Cinquè.- En data 19 de maig, dins del termini establert, el compareixent a remès a aquest òrgan
electoral nova documentació per a la seva comprovació per part d’aquest òrgan.

FONAMENTS DE DRET

I.

Sobre la competència de la Junta Electoral

Correspon a la Junta Electoral de la Federació Catalana de Tennis conèixer sobre les
Reclamacions al Cens Provisionals presentades per Club Tennis Sallent en virtut de l’article 4.6

del Reglament Electoral de la Federació que atorga a aquest òrgan competència per conèixer i
resoldre les reclamacions al cens provisional que es presentin així com qualsevol qüestió que
afecti directament la celebració d’eleccions i els seus resultats.

II.

Sobre el termini

La documentació ha estat remesa a aquesta Junta Electoral dins del termini extraordinari de 48
hores concedit mitjançant resolució amb data 17 de maig.

I.

Sobre l’objecte de recurs

El compareixent al·legava de forma subsidiària en última instància que efectivament complia els
requisits exigits per la normativa electoral per tal de constar en el cens d’electors del present
procés per a la provisió de membres de Junta Directiva de la Federació Catalana de Tennis;
essent aquests requisits el de i) constar efectivament inscrit en el Registre d’Entitats Esportives,
ii) comptar amb una antiguitat mínima de afiliació a la FCT d’un any i iii) haver participat o
organitzat prova o competició de la Federació en la present temporada o la immediatament
anterior.
Havent quedat palès en les comprovacions escaients que el Club compareixent efectivament
complia amb el primer i segon requisit, mancava de suficient acreditació el tercer i darrer
requisit que exigeix la participació o organització d’activitat de la Federació darrerament. En la
voluntat de procurar la màxima garantia i preservació dels drets dels clubs afiliats i vetllar així
per l’estricte compliment del principi de democràcia i participació que ha de regir el present
procés, aquesta Junta Electoral va considerar atorgar un termini extraordinari de 48 hores des
de la recepció per l’interessat de la resolució anterior per tal que pogués aportar nova
documentació que acredités de forma suficient el compliment dels requisits esmentats d’acord
al manifestat en la reclamació.
End data 19 de maig, ha tingut entrada en aquesta Junta Electoral document de CLUB TENNIS
SALLENT en el qual es recull INFORME GENERAL DEL JUTGE ÀRBITRE 2017 del torneig denominat
OPEN ABSOLUT CT SALLENT celebrat en data 3 d’abril de 2017. Realitzades les comprovacions
escaients, aquesta competició consta efectivament al calendari de la FCT amb codi 070316.
VISTOS els preceptes reglamentaris esmentats en la present resolució i els demés de general
aplicació
LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓ HA RESOLT
Primer.- RECONÉIXER l’acreditació suficient continguda en la documentació aportada pel
compareixent.
Segon.- ESTIMAR l’al·legació quarta en la reclamació al cens electoral provisional presentada
per CLUB TENNIS SALLENT en data 11 de maig per haver acreditat de forma suficient en opinió
d’aquesta Junta Electoral el compliment dels requisits exigits per la normativa electoral per a ser
inclòs en el cens d’electors en el present procés.
Tercer.- ACORDAR la inclusió de CLUB TENNIS SALLENT en el cens electoral de la Federació
Catalana de Tennis per al present procés 2017.

Així ho acordem i signem a Barcelona, el dia vint-i-tres 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

