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Expedient núm. 2/21 
Compareixents: Club Tennis Els Gorchs 
   Club Tennis La Bisbal 
   Federació Catalana de Tennis 

JUNTA ELECTORAL FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS 

 

 

BARCELONA, el 30 de març de 2021, la JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE 
TENNIS en l’expedient número 2/21 corresponents als escrits presentats pel CLUB TENNIS LA 
BISBAL, CLUB TENNIS ELS GORCHS i FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS, ha adoptat la present 
resolució d’acord amb els següents 

 

ANTECEDENTS DE FET 

 

Primer.- En data 22 de març de 2021 va tenir lloc Assemblea General 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.- El Reglament Electoral aprovat per àmplia majoria estableix, entre d’altres, que l’acte 
de votacions tindrà lloc a la seu central de la Federació Catalana de Tennis a Barcelona.  

 

Tercer.- En data 29 de març de 2021 han tingut entrada en aquest òrgan electoral tres escrits 
amb identitat de petició enviats pel CLUB TENNIS LA BISBAL, CLUB TENNIS ELS GORCHS i 
FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS  en els quals es sol·licita que s’estableixin tants punts de 
votació com delegacions territorials té previstes la Federació Catalana de Tennis als seus 
Estatuts.  

 

Quart.- En data 30 de març de 2021, la Junta Electoral ha procedit a la votació i resolució de 
la present petició 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 el contingut 
d’aquesta petició. 
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II. Sobre el termini per presentar reclamació 

En no tractar-se d’una impugnació sobre un acte o resolució de la Junta Electoral no hi ha un 
termini establert per a la presentació de l’escrit objecte d’aquesta resolució. 

 

III. Sobre l’objecte de recurs 

 

Els compareixents indiquen en els seus escrits que tal i com estableix l’article 85.3 del Decret 
85.3 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, que les federacions 
esportives catalanes que en els seus estatuts tinguin prevista una estructura territorial han de 
garantir que les eleccions a la presidència i membres de la junta directiva de la federació, així 
com els vots de censura, es duguin a terme mitjançant tantes meses electorals en el territori 
com divisions territorials previstes als estatuts. 

Efectivament els Estatuts de la Federació Catalana de Tennis preveuen al seu capítol VIII, 
articles 61 i següents una estructura territorial amb 3 delegacions que són Girona, Lleida i 
Tarragona-Terres de l’Ebre per la qual cosa cal concloure que l’acte de votacions per l’elecció 
de President/a i Junta Directiva de la Federació Catalana de Tennis ha de tenir lloc, a més de 
la seu central de Barcelona, en 3 meses electorals més, una per cadascuna de les delegacions 
tal i com estableix l’esmentat article 85.3. 

 

En aquest sentit, s’acorda acceptar la petició feta pels compareixents. 

 

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

LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓ HA RESOLT 

Primer.- ACCEPTAR la petició efectuada pel CLUB TENNIS LA BISBAL, CLUB TENNIS ELS GORCHS 
i FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS en el sentit que l’acte de votacions previst pel dia 26 d’abril 
de 2021 es dugui a terme a la seu central de la Federació Catalana de Tennis i en una seu a 
cadascuna de les delegacions de la Federació. 

Segon.- COMUNICAR igualment aquesta decisió a la Direcció de la Federació Catalana de 
Tennis per tal que faci les gestions oportunes a l’objecte de trobar el lloc de votació adequat 
en cadascuna de les delegacions territorials i ho comuniqui a aquesta junta a fi i efecte de 
poder informar del lloc de votació a tots els electors amb antelació suficient. 

Tercer.- INFORMAR, per mitjà dels canals habituals de comunicació de la Federació, de la 
decisió d’aquesta Junta Electoral a tots els clubs inclosos al cens electoral. 

 

 

Així ho acordem i signem a Barcelona, el dia trenta de març de 2021, fent-los-hi saber que 
contra la present resolució poden interposar recurs davant del Tribunal Català de l’Esport en 
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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, 

 

 

 

 
Pere Torras Tous 
Secretari 
Junta Electoral FCT 

Josep Maria Garcia Maranges 
President 
Junta Electoral FCT 
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