FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS
JUNTA ELECTORAL
Sr. President,
Club Tennis Sitges
del Tennis 29
08870 Sitges
Garraf
Exp. Núm. 9/17
Senyor,
Us enviem adjunt, l’acord pres per la Junta Electoral de la Federació Catalana de Tennis en
relació al recurs contra la composició de la Junta Electoral de la FCT presentada davant d’aquest
òrgan pel seu Club.

Isabel Pérez Espinosa
Secretària
Junta Electoral FCT

A Barcelona, el 17 de maig de 2017

Expedient núm. 9/17
Compareixent: Club Tennis Sitges
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 9/17 corresponent al recurs contra la composició de la Junta
Electoral de la FCT interposada pel CLUB TENNIS SITGES, 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 virtut del calendari Electoral i d’acord a les disposicions del Reglament vigent en el
present procés, en data 11 de maig va tenir lloc sessió constitutiva de la Junta Electoral en el si
de la qual els membres escollits en l’Assemblea varen prendre possessió del càrrec i varen
designar President; actuant com a Secretària de l’òrgan electoral la Sra. Isabel Pérez Espinosa,
per designació del Secretari de la Federació.
Tercer.- En data 16 de maig de 2017 ha tingut entrada en aquest òrgan electoral recurs contra
la composició de la Junta Electoral per considerar contrària a dret la designació de la persona
Secretària de l’òrgan electoral.

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 qualsevol
incident que pugui constituir una infracció o desviació de la normativa electoral , en virtut de
l’article 4.5 del Reglament Electoral de la Federació.

II.

Sobre el termini per presentar reclamació

Es recorre a instància del compareixent l’acte de constitució de la Junta Electoral de la Federació
amb data d’11 de maig de 2017, en el termini de tres dies hàbils des de l’adopció de l’acte
objecte d’impugnació; resultant efectivament en termini la present reclamació.

I.

Sobre l’objecte de recurs

En suma, el compareixent recorre la deguda aplicació de la normativa electoral per considerar
contrària a la mateixa la designació de la Sra. Isabel Pérez Espinosa com a Secretària de la Junta
Electoral.
Estableix el recorrent que en virtut de l’article 77.1 del Decret 58/2010 i l’article 44 dels Estatuts
FCT, ha d’actuar com a Secretari de la Junta electoral la persona que ho sigui de la Federació.
Considera el compareixent, que l’article 4.4 b) del Reglament electoral aprovat per l’Assemblea
pel qual s’estableix que actuarà com a Secretari de l’òrgan electoral qui ho sigui de la Junta
Directiva o la persona en qui delegui, contradiu l’esmentat Decret 58/2010 i els mateixos
Estatuts i conculca així el principi de jerarquia normativa, no essent llavors d’aplicació.
Resulta literal del significat de l’article 4.4 b) del Reglament que actuarà com a Secretari de la
Junta Electoral qui o sigui de la Junta Directiva o la persona en qui delegui; i és aquesta una
disposició continguda de forma expressa en el Reglament vàlidament aprovat per unanimitat
dels membres assistents a l’Assemblea General celebrada el passat 8 de maig de 2017. No és
competència d’aquesta Junta Electoral jutjar l’adequació a l’ordenament jurídic dels acords
adoptats per l’òrgan sobirà de la Federació Catalana de Tennis; que en qualsevol cas volem
aprofitar per indicar que no apreciem contradicció al mateix.
D’acord a l’article 56 del Decret 58/2010, així com a l’article 16 dels Estatuts de federatius,
l’Assemblea General de la Federació Catalana de Tennis és l’òrgan de govern superior de l’entitat
i els seus acords són vinculants per a tots els seus membres. En acord adoptat per unanimitat
dels assistents a l’Assemblea General de la Federació celebrada el passat 8 de maig va ser
aprovat el Reglament Electoral del present procés, el qual estableix que actuarà com a Secretari
de la Junta Electoral amb veu però sense vot qui ho sigui de la Junta Directiva o la persona en
qui delegui. En data 9 de maig, el Sr. Daniel Orgué Fígols, Secretari de la Junta Directiva ha
efectivament delegat en la Sra. Isabel Pérez Espinosa per a actuar com a Secretària de l’òrgan
electoral. No podem concloure més que la evident adequació de l’acte de constitució de la Junta
Electoral a la normativa electoral aplicable.

En aquest sentit, s’acorda doncs desestimar el recurs.

VISTOS els preceptes reglamentaris esmentats en la present resolució i els demés de general
aplicació
LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓ HA RESOLT
Únic.- DESESTIMAR el recurs contra l’acte de constitució de la Junta Electoral de la Federació
Catalana de Tennis presentat pel Club Tennis Sitges.

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

