FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS
JUNTA ELECTORAL
Sr. President,
Club Tennis Rialenc
Av. de Roger de Llúria, 1
Esparraguera
Exp. Núm. 6/17
Senyor,
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 17 de maig de 2017

Expedient núm. 6/17
Compareixent: Club Tennis Rialenc
JUNTA ELECTORAL FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS

BARCELONA, el 17 de maig de 2017, la JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE
TENNIS en l’expedient número 6/17 corresponent a les Reclamacions al cens provisional de la
FCT interposades pel CLUB TENNIS RIALENC, 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 ha tingut entrada en aquest òrgan electoral reclamació al
cens interposada pel CLUB TENNIS RIALENC, que fan 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 del CLUB TENNIS RIALENC en
tant que entitat que compleix els requisits legals exigits.

Quart.- En data 17 de maig de 2017, la Junta Electoral ha procedit a la votació i resolució de la
present reclamació 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 conèixer sobre les
Reclamacions al Cens Provisionals presentades pel Club Tennis Rialenc, 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 per presentar reclamació

D’acord al calendari electoral aprovat per l’Assemblea General de la Federació, les reclamacions
al Cens provisional poden presentar-se des del moment de la seva publicació, a l’endemà de
l’adopció de l’acord per l’Assemblea, fins el passat 12 de maig de 2017, resultant efectivament
en termini la present reclamació.

I.

Sobre l’objecte de recurs

En suma, el compareixent reclama la revisió del Cens electoral provisional de la Federació en
referència els extrems que segueixen:

-

Nul·litat del cens publicat de forma provisional per desconeixement de l’autoria

Inicia el compareixent la seva reclamació advertint la nul·litat del Cens electoral publicat
l’endemà de l’Assemblea General de la Federació celebrada amb motiu de la convocatòria del
present procés electoral, per desconèixer-se a parer del compareixent l’autoria del mateix.
Aprecia el compareixent que la normativa referent al cens electoral no distingeix entre el
caràcter provisional o definitiu del mateix i conclou que per tant aquest llistat ha de ser sempre
tractat com si del cens definitiu es tractés, corresponent en tal cas únicament a la Junta Electoral
la seva publicació. Segueix doncs el compareixent que la Junta Electoral, seguint el calendari
electoral va constituir-se en data 11 de maig i resulta evident llavors que no pot correspondre’s
a l’òrgan electoral l’autoria de la publicació del cens fet públic el 9 de maig; esdevenint per tant
nul.
En aquest sentit, aquesta Junta Electoral estima que l’apreciació d’inici del compareixent és
errònia, portant per causa les conclusions equivocades que el mateix en deriva. El cens de la
Federació és permanent i constitueix de fet el registre de membres afiliats amb plenitud de drets
que la Federació ostenta d’acord al règim documental al qual està sotmesa. Amb la convocatòria
d’eleccions en l’àmbit federatiu, la normativa electoral aplicable, seguint el principi contingut en
les disposicions de l’article trenta nou de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, concedeix
un termini d’exposició i rectificació d’aquest cens durant el qual els interessats poden presentar
reclamacions. Les reclamacions han de ser resoltes per la Junta Electoral de la Federació, que en
en el seu cas acordarà la inscripció de les modificacions degudes i finalitzat el termini establert
aprovarà el Cens electoral definitiu en el qual es relacionen els membres amb dret a sufragi actiu
en el present procés, d’acord al previst a l’article 79 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les
entitats esportives de Catalunya, l’article 45 dels Estatuts de la Federació Catalana de Tennis i
l’article 4.6 del Reglament Electoral vigent en el present procés.
En aquest sentit, s’acorda desestimar la reclamació en el present extrem.

-

Competència de la Junta Electoral per a l’aprovació del cens definitiu

Adverteix el compareixent en la seva segona al·legació continguda en la seva reclamació que
correspon a la Junta Electoral resoldre les reclamacions que al cens publicat amb caràcter
provisional s’hi presentin i dur a terme els canvis oportuns que en el mateix estimi oportuns.

En aquest sentit, aquest òrgan estima que no és un fet controvertit la competència de la Junta
Electoral per conèixer i resoldre les reclamacions al cens de la Federació així com a procedir a
l’aprovació definitiva del llistat d’electors que poden concórrer en el present procés electoral
S’acorda estimar la segona al·legació.

-

Trencament del principi de jerarquia normativa en la confecció del Reglament electoral

Continua el compareixent en la seva tercera al·legació advertint que la manca d’inclusió de
l’entitat que representa en el cens de la Federació conculca el principi de jerarquia normativa
contingut a l’article 4.3 del Codi Civil Comú, en relació a l’article 1.2 del mateix text normatiu.
Segons el compareixent, en virtut d’aquest principi, els Estatuts de la Federació Catalana de
Tennis així com el Reglament electoral aprovat per l’Assemblea General del passat 8 de maig
contradiuen en el seus respectius articles 18 i 7 el contingut en el Decret 58/2010 – article 57 quan exigeixen la participació o organització en activitat o competició de la FCT en la present
temporada o en la immediatament anterior als efectes d’exercir el dret de vot per part dels
assembleistes. Tanmateix, resulta evident que el compareixent omet les disposicions contigües
de l’esmentat Decret, que en el seu article 58 exigeix efectivament la participació en competició
o prova del calendari oficial de la Federació en la temporada en curs o la immediatament
anterior per tal que els membres assembleistes – llevat del president – puguin exercir el seu dret
de vot; no donant-se en cap cas una contradicció entre la normativa aplicable en el present
procés electoral. Tanmateix, l’adequació del Reglament electoral aprovat per l’Assemblea
General de la Federació a l’Ordenament Jurídic vigent escau fora de les competències d’aquest
òrgan electoral; essent la seva funció la vetlla pell seu degut compliment en tant que acord
vàlidament adoptat per l’òrgan suprem de govern de la Federació.
En aquest sentit, s’acorda doncs desestimar la tercera al·legació.

-

Subsidiàriament, reclamació al cens per a la incorporació del CLUB TENNIS RIALENC en
tant que entitat que compleix els requisits legals exigits.

Per últim, el compareixent presenta una quarta al·legació de forma subsidiària pel cas que no
prosperin les precedents, en virtut de la qual reclama la inclusió en el cens electoral de la
Federació Catalana de Tennis pel present procés per la designació de membres de la Junta
Directiva al Club Tennis Rialenc en tant que és una entitat degudament inscrita en el Registre
d’Entitats Esportives i compta amb més d’un any d’antiguitat de afiliació a la Federació Catalana
de Tennis. Fetes les comprovacions escaients, efectivament l’entitat compareixent consta
degudament inscrita amb número de registre 08702 i compta amb més d’un any d’antiguitat a
la Federació Catalana de Tennis, d’acord a la informació facilitada per la FCT.
Segueix el compareixent advertint que igualment el club que representa ha organitzat una
competició inclosa en el calendari de competicions de la FCT en el present any i ha participat
igualment en una competició inclosa en el calendari federatiu de la temporada en curs. Resulta
aquest un fet controvertit en el present expedient, doncs d’acord a la informació que consta en
l’ens federatiu el Club Tennis Vilalta ni ha organitzat ni ha participat en competició oficial de la
FCT aquesta temporada o l’anterior. Als efectes probatoris, el compareixent aporta i) certificat
del Director General de la Real Federación Española de Tenis pel qual es diu acreditar que aquest

club té activitat a la Real Federación Española de Tennis i ii) Captura de pantalla del lloc web de
la FCT on consta un jugador amb llicència federativa emesa pel Club Tennis Rialenc. En relació
amb la prova aportada:
i) Sobre el certificat
S’aporta certificat signat pel Sr. Miguel Àngel Martín Gutiérrez, en qualitat de Director General
de la Real Federación Española de Tenis pel qual es manifesta que el Club Tennis Rialenc “té
activitat en aquesta RFET a la data actual” , signat el 10 de maig de 2017.
El signant del certificat no aporta acreditació fefaent del seu nomenament com a Director
General de la RFET en virtut del qual signa.
D’acord al contingut en els Estatuts de la Real Federación Española de Tenis, en els seus articles
39 i següents, correspon al Secretari General de la RFET l’elevació a públic dels acords de l’entitat
així com la certificació dels seus actes; no essent aquesta una atribució del Director General.
En tot cas, l’activitat que el Club Tennis Rialenc pugui efectivament desenvolupar a la RFET no
comporta haver participat o organitzat prova o competició de la Federació Catalana de Tennis
aquesta temporada o la immediatament anterior en els termes exigits per la normativa esportiva
de Catalunya i el Reglament electoral de la FCT, aprovat per l’Assemblea General de l’entitat el
passat 8 de maig de 2017.
ii) Sobre la captura de pantalla del lloc web de la FCT
Consta a la captura de pantalla aportada esportista amb llicència emesa per la FCT pel Club
Tennis Rialenc. Tal informació, de la qual aquesta Junta Electoral no dubta sobre la seva
veracitat, no prova tanmateix l’efectiva participació de l’esportista per compte del club en prova
o competició de la FCT aquesta temporada o la immediatament anterior; extrem que garantiria
el compliment del requisit exigit per la normativa electoral als efectes de poder ser inclòs en el
cens de la Federació.
En aquest sentit, s’acorda doncs desestimar la quarta i cinquena al·legació. Tanmateix, acorda
la Junta Electoral atorgar termini extraordinari de 48 hores des de la notificació de la present
resolució per a que el compareixent aporti en el seu cas nova documentació que pugui acreditar
de forma suficient la organització o participació del club en prova o competició de la FCT en la
temporada en curs o la immediatament anterior.

VISTOS els preceptes reglamentaris esmentats en la present resolució i els demés de general
aplicació
LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓ HA RESOLT
Primer.- DESESTIMAR parcialment la reclamació al cens electoral provisional presentada per
CLUB TENNIS RIALENC en no admetre les al·legacions primera, tercera, quarta i cinquena
Segon.- ATORGAR termini extraordinari de 48 hores des de la notificació de la present resolució
per a que el compareixent aporti en el seu cas nova documentació que pugui acreditar de forma

suficient la organització o participació del club en prova o competició de la FCT en la temporada
en curs o la immediatament anterior.
Tercer.- ESTIMAR l’al·legació segona en la reclamació al cens electoral provisional presentada
per CLUB TENNIS RIALENC relativa a la competència d’aquesta Junta Electoral per al
coneixement i resolució sobre les reclamacions al cens electoral en virtut de les competències
que a aquest òrgan li atribueix el Reglament vigent en el present procés.

Així ho acordem i signem a Barcelona, el dia disset 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

