
FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS 

JUNTA ELECTORAL 

 

Sr. Joan Navarro i Francisco 

Avinguda Vall Sol,  65  

08759 Vallirana 

   

Exp. Núm.  11/17 

 

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 que encapçala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Pérez Espinosa 

Secretària 

Junta Electoral FCT 

 

 

A Barcelona, el 7 de juny de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Expedient núm. 11/17 

Compareixent: Joan Navarro Francisco 

JUNTA ELECTORAL FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS 

 

 

BARCELONA, el 7 de juny de 2017, la JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS 

en l’expedient número 11/17 corresponent a la candidatura a membres de la Junta Directiva 

que encapçala el Sr. Joan NAVARRO i FRANCISCO, ha adoptat la present resolució d’acord amb 

els següents 

 

 

ANTECEDENTS DE FET 

 

 

Primer.- Que en data 29 de maig, el compareixent va presentar davant d’aquesta Junta Electoral 

candidatura a membres de la Junta Directiva de la Federació, per ell encapçalada.  

 

Segon.- Que d’acord a la motivació exposada en resolució del 31 de maig, aquest òrgan electoral 

va procedir a proclamar com a vàlida la candidatura del Sr. Joan Navarro i Francisco, tot atorgant 

termini extraordinari de 48 hores per a la designació d’interventors a l’acte de votacions. 

 

Tercer.- Que en el termini establert, el compareixent ha presentat escrit designant interventors 

de la seva candidatura a l’acte de votacions previst pel proper 12 de juny de 2017. 

 

 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

 

I. Sobre la competència de la Junta Electoral 

 

Correspon a la Junta Electoral de la Federació Catalana de Tennis, en virtut de l’article 4  del 

Reglament Electoral de la Federació, conèixer de la designació d’interventors de les 

candidatures per a l’acte de votacions. 

 

II.   Sobre el termini per designar 

En virtut de resolució emesa per aquest òrgan electoral en data 31 de maig, s’atorga a 

l’interessat termini extraordinari de 48 hores per a la designació d’interventors de la 

candidatura; en els termes i condicions previstos al reglament electoral, en l’article 10. 

 

III. Sobre el contingut de la candidatura presentada 

 

 



El compareixent, que encapçala candidatura vàlidament proclamada en el present procés a 

l’elecció de membres de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Tennis, per document 

escrit ha designat com a interventors de la seva candidatura les següents persones: 

 Sr. Daniel Orgué Figols, per la seu de Barcelona 

 Joan Carles Pradell Vila, per la seu de Barcelona 

 Sr. Miquel Vich Pascual, per la seu de Girona 

 Sr. Antonio Poveda Yago, per la seu de Tarragona 

 

VISTOS els preceptes reglamentaris esmentats en la present resolució i els demés de general 

aplicació 

LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓ HA RESOLT 

Únic.- NOMENAR interventors de la Candidatura encapçalada pel Sr. Joan NAVARRO i 

FRANCISCO: 

- El Sr. Daniel ORGUÉ FIGOLS, per la seu electoral de BARCELONA 

- El Sr. Joan Carles PRADELL VILA, per la seu electoral de BARCELONA 

- el Sr. Miquel VICH PASCUAL, per la seu electoral de GIRONA 

- el Sr. Antonio POVEDA YAGO, per la seu electoral de TARRAGONA 

 

Així ho acordem i signem a Barcelona, el set de juny 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 

 


