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Expedient núm. 4/21 

Compareixent: CLUB TENNIS ELS GORCHS 

JUNTA ELECTORAL FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS 

 

 

BARCELONA, el 8 d’abril de 2021, la JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE 
TENNIS en l’expedient número 4/21 corresponent a l’escrit remès pel CLUB TENNIS ELS 
GORCHS, 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.- En data 6 d’abril de 2021 ha tingut entrada en aquest òrgan un escrit presentat pel 
CLUB TENNIS ELS GORCHS on demana que es declari no apte per concórrer a les eleccions el 
Sr. Jordi Tamayo De Winne per haver sol·licitat suports a la seva candidatura sense haver 
dimitit del seu càrrec de President. En el mateix escrit es reprodueix la petició que ha estat 
objecte de la resolució 3/21 per la qual cosa no s’analitza en el present. 

 

Tercer.- En data 8 d’abril de 2021, 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 4.6 del Reglament Electoral de la Federació. 

 

II. Sobre el termini per presentar reclamació 

Es recorre a instància del compareixent la petició de signatures de suport a la candidatura del 
Sr. Jordi Tamayo De Winne el dia 26 de març de 2021. El Reglament Electoral de la Federació 
Catalana de Tennis estableix al seu article 4.7  “Totes les reclamacions i recursos s’han de presentar 
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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.” 

Donat que, tal i com manifesta el compareixent i consta en la documentació aportada, l’acte objecte 
d’impugnació va tenir lloc el dia 26 de març el termini de 3 dies hàbils que estableix el reglament 
finalitzava el dia 31 de març sense que, a l’esmentada data, consti cap tipus de reclamació la qual ha 
estat presentada el dia 6 d’abril, 5 dies hàbils després de l’acte impugnat. 

 

III. Sobre l’objecte de recurs 

 

El Reglament Electoral i els Estatuts de la Federació Catalana de Tennis preveuen que els 
membres de la Junta Directiva o Comissió Gestora que desitgin presentar-se a les eleccions 
hauran de dimitir del seus càrrec abans de l’inici del termini per presentar candidatures. 
Aquest termini està establert al calendari electoral el dia 1 d’abril de 2021. 

El Sr. Jordi Tamayo De Winne i altres membres de la Junta Directiva van presentar la seva 
dimissió el dia 31 de març de 2021 tal i com estableix la normativa citada. 

Ni el reglament electoral ni els Estatuts de la Federació Catalana de Tennis estableixen cap 
termini en relació a l’inici de petició de les butlletes de suport a les candidatures per la qual 
cosa un cop la Junta Electoral ha lliurat a les persones que ho han sol·licitat els models de 
papereta de suport s’entén que aquestes persones ja poden sol·licitar els suports. 

Cas que la Junta Electoral considerés que no era possible lliurar les paperetes a una persona 
sense haver dimitit l’hauria d’haver advertit al respecte, la qual cosa no es va fer en aquest 
cas. Per tant, un cop lliurades les paperetes de suport ja es poden sol·licitar els suports. 

 

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 la petició formulada pel CLUB TENNIS ELS GORCHS, de declarar “no apte 
per ser candidat” el Sr. Jordi Tamayo De Winne per haver estat presentada després dels 3 dies 
hàbils que atorga el reglament electoral per recórrer els actes relacionats amb el procés 
electoral. 

Segon.- DESESTIMAR igualment la petició per no constituir la conducta descrita cap infracció 
del Reglament Electoral ni els Estatuts de la Federació Catalana de Tennis. 

 

Així ho acordem i signem a Barcelona, el dia vuit d’abril de 2021, 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 
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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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