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REGLAMENT ELECTORAL 

FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS 

ELECCIONS A PRESIDENT I JUNTA DIRECTIVA 
(Aprovat per l’Assemblea General Extraordinària de 8 de maig de 2017) 

 

TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS 

CAPÍTOL I PRINCIPIS GENERALS 

 

Article 1. Normativa aplicable 

Les eleccions a membres de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Tennis es regiran per allò 

que estableix el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de 

l’Esport; el Decret 58/2010 de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya; el Decret 55/2012 de 

29 de maig pel qual es modifica el Decret 58/2010 de 4 de maig de les entitats esportives de Catalunya; 

els Estatuts de la Federació Catalana de Tennis i el present Reglament electoral. 

 

Article 2.Convocatòria 

La convocatòria d’eleccions s’efectua per acord de l’Assemblea General en sessió extraordinària 

convocada a l’efecte, que haurà d’aprovar igualment el calendari, el reglament i el nomenament dels 

membres de la Junta Electoral. 

L’acord de convocatòria d’eleccions, el calendari electoral, els membres de la Junta electoral, els 

membres de la Comissió Gestora en el seu cas, així com la composició del cens provisional restaran 

publicats en el Web de la Federació des del dia següent a l’adopció del dit acord. Tot això sens perjudici 

de que la convocatòria es notifiqui també a cadascun dels membres de la Federació. 

 

Article 3. Caràcter del Sufragi 

La Junta Directiva és elegida per l’Assemblea General i tots els seus càrrecs es proveeixen mitjançant 

sufragi lliure, directe, presencial, igual i secret entre tots els membres de l’Assemblea per majoria de 

vots. Es considera candidatura guanyadora aquella que obtingui la majoria simple dels vots. 

 

CAPÍTOL II ÒRGANS ELECTORALS 

 

Article 4. Junta Electoral 

1. A la mateixa sessió de l’Assemblea en que es convoquen les eleccions, s’haurà d’escollir, per sorteig 

entre tots els membres presents que integren l’Assemblea General, els components de la Junta 
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Electoral que estarà integrada per tres membres titulars i una llista de nou suplents. Igualment es 

designaran per sorteig entre els assistents de cadascuna de les Representacions Territorials, dos 

representants de la Junta Electoral per a cadascuna de les tres Representacions Territorials que faran 

les funcions que per delegació els encomani la Junta Electoral. La Junta Electoral es mantindrà en actiu 

fins a la finalització del procés electoral.  

 

2. La Junta Directiva, o la Comissió Gestora en el seu cas, proveirà els mitjans raonables, tant materials 

com personals, per a que la Junta Electoral compleixi les seves funcions. 

 

3. Incompatibilitats i suplències: 

 

a) El càrrec de membre de la Junta Electoral és incompatible amb: 

 

• la condició de candidat o de familiar de candidat fins el tercer grau tant per consanguinitat 

com per afinitat. 

• l’ existència de relacions laborals o contractuals amb un candidat, membre de la Junta 

Directiva o de la Comissió Gestora. 

 

b) Si es produeix una incompatibilitat o concorre en l’electe alguna circumstància plenament 

justificativa de la impossibilitat d’exercir el càrrec, s’ha de substituir pels suplents escollits. 

 

c) Si els escollits com a titulars o suplents per compondre la Junta electoral es neguen a prendre 

possessió o exercir el càrrec, de manera que no es pugui constituir aquest òrgan electoral, s’han de 

substituir pels membres que designi a aquests efectes la Junta Directiva de la Federació o la Comissió 

Gestora, en el seu cas. 

 

4. Formació: 

 

a) En l’acte de constitució, els membres de la Junta Electoral escolliran d’entre un d’ells qui exercirà 

les funcions de President de la Junta. 

b) Actuarà com a Secretari amb veu però sense vot, qui ho sigui de la Junta Directiva o la persona en 

qui delegui, i tindrà les funcions d’aixecar acta de totes les reunions i dels acords que prengui la Junta 

Electoral, amb el vist i plau del President. 

 

5. La Junta Electoral actuarà als locals de la Federació Catalana de Tennis, situats a Passeig Vall 

d’Hebron, 196 de 08035-Barcelona ; sens perjudici de que pugui celebrar les seves reunions en lloc 

diferent degudament indicat a la convocatòria. 
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6. La Junta Electoral té les funcions següents: 

 

1. Aprovar el cens electoral definitiu. 

2. Conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin. 

3. L’admissió o la denegació de les candidatures i la seva proclamació. 

4. Facilitar una còpia del cens electoral definitiu a totes les candidatures formalment 

proclamades que així ho sol·licitin. 

5. Decidir sobre qualsevol incident que sorgeixi en el decurs del procés electoral que pugui 

constituir una infracció o desviació de la normativa electoral o que pugui afectar els principis 

de publicitat, igualtat d’oportunitats, llibertat, no discriminació i secret de vot, que han d’estar 

presents durant tot el procés electoral. 

6. Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que s’estableixin 

legalment. 

7. En general, resoldre qualsevol qüestió que afecti directament la celebració d’eleccions i els 

seus resultats. 

8. Aprovar els models oficials de paperetes de suport a les candidatures i les paperetes de votació 

9. Encomanar als dos representants triats en cadascuna de les Representacions Territorials que, 

juntament amb els interventors, constitueixin la mesa electoral que controlarà l'acte de les 

votacions en les respectives Representacions Territorials, llevat en la seu de la Federació en la 

qual, la mesa electoral estarà integrada per dos membres de la pròpia Junta Electoral i els 

interventors nomenats per cadascuna de les candidatures que es presentin. Els representants 

de la Junta Electoral que intervinguin en cadascuna de les Representacions Territorials han de 

reunir les mateixes condicions que les exigibles per al càrrec de membres de la Junta Electoral 

 

7. Totes les reclamacions i recursos s’han de presentar en un termini màxim de tres dies hàbils des de 

l’adopció de l’acord o acte objecte d’impugnació. La resolució de la Junta Electoral, que és executiva, 

s’haurà de dictar en un termini màxim dels tres dies hàbils següents. 

 

8. La Secretaria General de l’Esport i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, a petició de la 

Junta Electoral, del President o dels membres de la Junta Directiva o Comissió Gestora en el seu cas, 

en acord per majoria simple, poden enviar els seus respectius representants per tal de vetllar pel 

correcte funcionament del procés electoral. Aquests representants poden estar presents a les 

deliberacions de la Junta Electoral. 

 

9. Contra els acords de la Junta Electoral, durant els tres dies hàbils següents a la notificació d’aquests, 

podrà interposar-se recurs davant del Tribunal Català de l’Esport. La resolució del Tribunal posarà fi a 

la via administrativa. 
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10. La Junta Electoral serà convocada pel seu President, bé sigui per iniciativa pròpia o bé a petició de 

dos dels seus membres. Es considerarà vàlidament constituïda amb l’assistència de dos dels seus 

membres, sempre que un d’ells sigui el President; i amb la presència del Secretari. 

 

11. Els acords de la Junta Electoral seran publicats al web de la Federació. 

12. La presentació de tots els escrits i documentació dirigida a la Junta Electoral es podrà fer a les 

Oficines Centrals i a les Representacions Territorials dins dels horaris d’atenció al públic de cadascuna 

d’elles. Podrà igualment presentar-se per mitja de correu electrònic a junta.electoral@fctennis.cat  En 

qualsevol cas l’hora de finalització dels terminis assenyalats al Calendari Electoral seran les 18 hores 

del dia corresponent, llevat del de la votació, regulat específicament a l´Art. 10 del present Reglament. 

 

Oficines Centrals. Passeig de la Vall d’Hebrón, 196 08035 Barcelona 

Dilluns a Dijous de 9 a 18 hores. Divendres de 8 a 14 hores. 

Representació Territorial de Girona. Carrer Gaspar i Casal, 12, 4t 2a, 17001 Girona 

Dilluns a Divendres de 8 a 13 hores 

Representació Territorial de Tarragona. Carrer Comte de Rius, 2 entresòl 43003 Tarragona 

Dilluns-Dimecres-Divendres de 17 a 20 hores Dimarts i Divendres de 10 a 13 hores 

Representació Territorial de Lleida. Partida de la Caparella, s/n 25192 Lleida 

Dilluns a Divendres d’11 a 13 hores i de 16 a 21 hores 

 

Article 5. Comissió Gestora 

1. Es crearà en el cas que fos necessari, quan la Junta Directiva quedi reduïda a menys d’un terç dels 

seus components, una Comissió Gestora formada pels tres titulars de la Junta Electoral i els membres 

de la Junta Directiva que no hagin cessat del càrrec. En cas que hagin cessat la totalitat dels membres 

de la Junta Directiva, formaran la Comissió Gestora els tres membres titulars de la Junta Electoral i els 

tres primers suplents inscrits a la llista per ordre de nomenament.  

 

2. La Comissió Gestora haurà d’exercir les facultats i competències d’administració que corresponen a 

la Junta Directiva, d’acord amb els Estatuts, si bé ha de limitar les seves funcions i decisions al 

manteniment de les activitats normals de la Federació i a la protecció dels seus interessos durant el 

període transitori màxim de tres mesos. Entre els membres, aquests escolliran el President. 
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TÍTOL II DE LA JUNTA DIRECTIVA  

CAPÍTOL III DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Article 6. Eleccions de la Junta Directiva 

1. La Junta Directiva de la Federació Catalana de Tennis estarà formada per 15 membres als quals cal 

afegir als Presidents de les Representacions Territorials. Els càrrecs entre ells seran: 

 

a) Un/a president/a, que ho serà també de la Federació.  

b) Un/a o més Vicepresidents/es 

c) Un/a Secretari/a  

d) Un/a Tresorer/a 

e) Els vocals 

 

Tots aquests càrrecs es distribuiran a proposta i decisió del President, un cop hagi sortit elegit. 

 

2. La Junta Directiva és elegida per l’Assemblea General en la sessió convocada a l’efecte en la 

convocatòria de les eleccions. 

 

3. La Junta Directiva és elegida per l’Assemblea General i tots els seus càrrecs es proveeixen mitjançant 

sufragi lliure, directe, presencial, igual i secret de tots els membres de l’Assemblea, per majoria de 

vots. 

 

4. Es considera candidatura guanyadora aquella que obtingui com a mínim la majoria simple dels vots. 

 

Article 7. Electors i elegibles a la Junta Directiva 

1. Tenen la condició d’electors a les eleccions a la Junta Directiva els Clubs inclosos en el Cens Definitiu 

proclamat a l’inici del procés electoral, que en tot cas hauran de tenir una antiguitat mínima de afiliació 

a la Federació d’un any, i que hagin participat o organitzat, com a mínim, una activitat o competició 

esportiva inclosa al calendari de competicions de la Federació Catalana de Tennis en l’any en curs o en 

l’immediatament anterior al moment de convocatòria de l’assemblea. Com a norma general, la 

representació recau en el/la president/a de l’entitat; en el cas d’impossibilitat manifesta d’aquestes 

persones per exercir la seva representació, la pot exercir el/la vicepresident/a que consti inscrit en el 

Registre d’entitats esportives com a membre de la Junta Directiva amb el mandat en vigor, i que els 

estatuts vigents li permetin aquesta representació. En cas que manqui la inscripció registral o hagi 

expirat el mandat, podrà actuar en representació de l’entitat la persona que acrediti notarialment, 

mitjançant una acta de manifestacions i notorietat, la representació del Club membre. 
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2. Tenen la condició d’elegibles els federats a la Federació Catalana de Tennis, inclosos en candidatura 

vàlida que compleixin en tot cas les següents condicions: 

 

a) Tenir el veïnatge administratiu de Catalunya 

b) Ser majors d’edat a la data de celebració de les votacions 

c) Estar en ple ús dels drets civils 

d) No estar en situació d’inhabilitació per sanció ferma. 

e) Estar en possessió de la llicència en vigor expedida per la Federació Catalana de Tennis, amb una 

antiguitat mínima d´un any. 

 

3. Si un membre de la Junta Directiva, o de la Comissió Gestora en el seu cas, vol presentar-se com a 

candidat a les eleccions, haurà de presentar la dimissió i cessar en el càrrec abans que s’iniciï el termini 

de presentació de candidatures. 

 

4. Per poder incorporar-se en el futur com a membre de la Junta Directiva amb posterioritat a la seva 

elecció i durant la primera meitat del seu mandat, s’haurà d’haver dimitit igualment abans que s’iniciï 

el termini de presentació de candidatures. 

 

Article 8. El Cens Electoral 

1. Els Cens Electoral per a eleccions a membres de la Junta Directiva recollirà els components de 

l’Assemblea General que tinguin condició d’elector en els termes de l’article 7 d’aquest Reglament 

Electoral. 

 

2. La informació del Cens serà aquella estrictament necessària per a la identificació de l’elector. 

 

3. Els electors es relacionaran en llistats numerats. El tractament i la publicació de les dades 

contingudes en el Cens tindrà per exclusiva finalitat garantir l’exercici per part dels electors del seu 

dret de sufragi, no essent possible la seva utilització ni cessió per a cap finalitat diferent. 

 

CAPÍTOL IV DE LES ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA  

 

Article 9. Candidatures 

1. Les eleccions a la Junta Directiva es duen a terme a través del sistema de candidatures tancades i 

només es consideraran candidatures vàlides aquelles que comptin amb l’aval signat per un nombre de 
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membres de l’Assemblea General que representin, com a mínim, el 10% del total de vots de 

l’Assemblea General. Cada assembleista podrà donar suport a una o més candidatura. En aquest sentit 

la Junta Electoral només podrà admetre els suports que es documentin en les paperetes emeses per 

la Federació en les quals s'inclouran, nom i cognoms del signant i còpia del seu DNI. 

 

2. La presentació de candidatures haurà de fer-se mitjançant escrit dirigit al President/a de la Junta 

Electoral i adreçat al domicili de la Federació, en el qual hi constarà la llista de tots els candidats, que 

no podrà ser inferior a onze, encapçalada per qui es presenti com a President/a i signada per tots ells, 

en prova de conformitat, procurant-hi reflectir una presència equilibrada de dones i homes. S’haurà 

d’acompanyar fotocòpia del DNI dels membres de la candidatura. 

 

3. Cap persona no podrà formar part de més d’una candidatura ni podrà ser admesa cap candidatura 

en que hi figurin candidats que no reuneixin les condicions d’elegibilitat que estableix l’article 7, o que 

siguin membres de la Junta Directiva o de la Comissió Gestora en el seu cas, si abans de l’inici del 

termini de presentació de candidatures no haguessin renunciat al seu càrrec. 

 

4. Si no es presentés cap candidatura o no fossin admeses cap de les presentades, la Junta Directiva, o 

la Comissió Gestora en el seu cas, haurà de convocar i realitzar noves eleccions en el termini de tres 

mesos. 

 

Article 10. Acte de votacions 

1. Si s’haguessin presentat i acceptat més d’una candidatura, al lloc, data i hora fixada a l’acord de 

convocatòria es procedirà a l’acte de votacions. En aquest acte només podran votar els membres que 

constitueixen l’Assemblea General degudament representades per les persones que acreditin la 

representació legal d’aquelles en les condicions de l’article 7 d’aquest Reglament. 

 

2. La Junta Electoral presidirà la votació, mantindrà l’ordre durant la mateixa, realitzarà l’escrutini i 

vetllarà per la puresa del Sufragi. Específicament, són funcions de la Junta en l’acte de votacions: 

 

a) Constituir les Meses electorals de cadascuna de les seus 

b) Declarar oberta i tancada la jornada electoral 

c) Rebre i comprovar les credencials dels interventors  

d) Procedir al recompte de vots 

e) Adoptar les mesures oportunes per a conservar l’Ordre en l’espai electoral 

f) Resoldre amb caràcter immediat les incidències que poguessin presentar-se 

 



 

Federació Catalana de Tennis. Passeig de la Vall d’Hebrón, 196 (08035) Barcelona 
Telf. 93 428 53 53  Fax 93 428 55 45  www.fctennis.cat NIF Q5855014F 

Inscrita al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 01424 

3. Els candidats podran designar dos interventors per candidatura, substituïbles entre si, per tal de que 

vetllin pel correcte funcionament de l’acte de votacions. La designació d’interventor haurà de dur-se 

a terme davant de la Junta electoral i es podrà fer fins que finalitzi el termini per presentar candidatura. 

 

4. Les eleccions seran controlades per la Junta Electoral, a qui se li ha de comunicar immediatament 

qualsevol incidència que es pugui produir en l’àmbit de les seus electoral, i si s’escau també les 

supervisen els interventors designats per les candidatures i els representants facilitats per la Secretaria 

General de l’Esport, o per la Unió de Federacions, en el cas que s’haguessin sol·licitat. 

 

5. L'acte de les votacions es farà a la seu de la Federació Catalana de Tennis i de les tres 

Representacions Territorials:  

 

Oficines Centrals. Passeig de la Vall d’Hebrón, 196 08035 Barcelona 

Representació Territorial de Girona. Carrer Gaspar i Casal, 12, 4t 2a, 17001 Girona 

Representació Territorial de Tarragona. Carrer Comte de Rius, 2 entresòl 43003 Tarragona 

Representació Territorial de Lleida. Partida de la Caparella, s/n 25192 Lleida 

 

A les oficines centrals de la FCT, hi podran votar tots els clubs o entitats esportives que figurin al cens. 

A cadascuna de les Representacions Territorials, hi podran votar els clubs o entitats que pertanyin a 

l'àmbit de la representació territorial. L'horari de les votacions és de 12 a 20 hores. 

6. El Dret a votar s’acreditarà per l’efectiva inscripció al Cens Electoral i la demostració de la identitat 

del representant per mitjà de document oficial. 

 

7. Cada elector podrà votar com a màxim a una sola candidatura. 

 

8. Existirà un lloc ocult a la vista del públic amb paperetes, on l’elector pugui introduir el seu vot en un 

sobre abans d’emetre’l. 

 

9. La urna serà transparent i tancada, i serà una única urna per seu electoral. 

 

10.Arribada l’hora en que hagi de finalitzar la votació, el President donarà compte del fet en veu alta i 

no permetrà entrar a ningú més a l’espai electoral. Seguidament preguntarà si cap dels electors 

presents no ha votat encara, i s’admetran els vots que aquests emetin. A continuació votaran els 

membres de la Mesa, en el seu cas. 
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11.Tancada la votació, s’iniciarà l’escrutini. Al final es confrontarà el número total de paperetes amb 

el de votants anotats. 

 

12.Seran nuls els vots emesos en paperetes no oficials, així com els emesos en sobres que continguin 

més d’una papereta. 

 

13.Fet el recompte de vots, es redactarà l’acta de la sessió amb el resultat; especificant el número de 

votants, el total de paperetes emeses, les paperetes inadmeses, les paperetes en blanc, les paperetes 

nul·les i els vots obtinguts per cada candidat. L’acta serà signada per tots els membres de la Junta 

Electoral, pels interventors i pels representants de la Secretaria General de l’Esport i de la Unió de 

Federacions si els hi hagués, que podran sol·licitar una còpia de l’acta. 

14. Si es produís empat entre les dues o més candidatures que hagin obtingut més vots, s'haurà de fer 

una nova votació entre els empatats set dies més tard, en el mateix lloc, hora i condicions. 

 

15.Les paperetes extretes de les urnes es destruiran en presència dels concurrents, amb excepció 

d’aquelles a les quals s’hagués negat validesa o les quals haguessin estat objecte d’alguna reclamació, 

que s’uniran a l’acta un cop signada pels membres de la mesa. 

 

16. Hi haurà un termini de tres dies hàbils per presentar reclamacions contra l’acte de votacions i els 

resultats. 

 

17. La Junta Electoral, un cop resolts els dubtes i les reclamacions que s’hagin plantejat emetrà l’acta 

de Proclamació de candidatura guanyadora. Aquesta acta s’haurà de comunicar mitjançant 

certificació, en els tres dies naturals següents, a les candidatures presentades, al Registre d’Entitats 

Esportives i a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. 

 

18. En el supòsit d’un sol candidat, no es farà votació i la Junta Electoral en farà la proclamació, donant 

compte a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, així com al Registre d’Entitats 

Esportives, a la Federación Española de Tennis i a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. 

 

19. Un cop escollit el President o Presidenta i la nova Junta Directiva, el aquest distribuirà els càrrecs 

entre els membres de la candidatura. També, segons les conveniències o necessitats de la Federació, 

proposarà a la Junta la designació de membres assessors sense vot a aquelles persones que per la seva 

personalitat o coneixements professionals puguin ser d’utilitat al desenvolupament de l’esport. 
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TÍTOL III DE LES IMPUGNACIONS 

CAPÍTOL VII DE LES RECLAMACIONS I ELS RECURSOS ELECTORALS 

 

Article 11. Reclamacions i Recursos electorals 

1. Poden ser objecte de reclamació o recurs, en els termes previstos en aquest capítol, els següents 

acords i resolucions: 

 

a) Els acords dels òrgans de govern i representació de la Federació Catalana de Tennis referents a la 

inclusió o exclusió d’electors i elegibles al Cens Electoral. 

b) Les resolucions adoptades durant el procés electoral i en relació amb el mateix per la Junta Directiva 

i per la Junta Electoral, i per la Comissió Gestora en el seu cas. 

c) Qualsevol actuació, acord i resolució presa en l’àmbit federatiu en procediments que puguin afectar 

a la composició dels òrgans de govern i representació durant el procés electoral. 

 

2. L’exercici de la potestat Jurisdiccional electoral, en relació amb el procediment electoral de la 

Federació Catalana de Tennis correspon: 

 

a) A la Junta Electoral de la Federació  

b) Al Tribunal Català de l’Esport 

 

3. Les decisions adoptades pels òrgans electorals de la Federació, són recurribles davant del Tribunal 

Català de l’Esport, dins del termini de tres dies hàbils següents al de la notificació de l’acord objecte 

de recurs o al d’aquell en que la reclamació s’entengui desestimada tàcitament perquè no s’ha dictat 

cap resolució expressa en el termini establert. 

 

4. En l’àmbit electoral, són competències del Tribunal Català de l’Esport conèixer i resoldre en última 

instància administrativa sobre els recursos interposats contra les resolucions de la Junta Electoral. 

 

5. Les reclamacions i els recursos només podran interposar-se per les persones interessades, entenent 

per interessat aquell que resulti afectat directa o indirectament en el seus drets o interessos legítims 

individuals o col·lectius per l’acord o resolució objecte d’impugnació, o que puguin obtenir un benefici 

per la revisió del mateix. 

 

6. Les reclamacions i els recursos hauran de presentar-se per escrit degudament signat, en el qual 

s’haurà de fer constar la identificació del reclamant, un domicili per a notificacions i si fos possible un 
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número de fax o qualsevol altre mitjà que faciliti la comunicació. L’escrit precisarà l’acord o resolució 

impugnada, els fonaments en els quals es basi la impugnació i la pretensió que es dedueixi contra el 

dit acord o resolució. 

 

7. El termini per a la presentació de les reclamacions i recursos serà de tres dies hàbils des de la 

publicació de l’acord o resolució objecte. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi interposat cap 

reclamació o recurs, l’acord o la resolució serà ferma. 

 

8. Les resolucions dictades per la Junta Electoral de la Federació Catalana de i pel Tribunal Català de 

l’Esport, com a conseqüència de les reclamacions i els recursos interposats davant dels dits òrgans, 

seran publicats als taulells d’anuncis habituals de la Federació, sens perjudici de la corresponent 

notificació als interessats i la seva publicació al web de la Federació. 

 

9. La Junta Electoral de la Federació Catalana de serà competent per conèixer de les reclamacions i 

impugnacions que s’interposin contra qualsevol aspecte de la convocatòria d’eleccions així com de les 

que es presentin contra els seus acords i decisions adoptats durant el vigent procés electoral. 

 

TÍTOL IV REPRESENTACIONS TERRITORIALS 

 

Article 12. Eleccions a President i Junta Directiva de les Representacions Territorials 

1. Per a les eleccions de president i Junta Directiva de les Representacions Territorials s'aplicarà el 

mateix règim previst per al procés d'elecció de president i Junta Directiva de la Federació, en 

concordança amb el que està disposat en els articles 65 i 66 dels Estatuts i en el Calendari Electoral 

que aprovarà l'Assemblea convocant. La llista que haurà de presentar cada candidat haurà d'estar 

composta per un mínim de tres persones i un màxim de vuit, encapçalada pel candidat a President. 

 

2. L'acte de la votació haurà de tenir lloc necessàriament a les oficines de la Representació Territorial 

que correspongui o a les oficines centrals 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

El Present reglament té vigència des del moment de la seva aprovació per l’Assemblea General de la 

Federació Catalana de Tennis fins el termini del procés electoral a membres de la Junta Directiva de la 

Federació Catalana de Tennis. 

 

 


