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Expedient núm. 5/21 

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 5/21 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 modifiqui al web de la Federació Catalana de 
Tennis la composició de la Junta Directiva i s’informi dels components de la Comissió Gestora 
de la Federació. 

 

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 demana per part del compareixen que s’actualitzi el web de la Federació Catalana de Tennis 
un cop s’ha produït la dimissió de diversos dels seus membres per presentar-se a les eleccions. 
La petició es realitza en el termini de tres dies hàbils des de la dimissió dels membres de la 
Junta Directiva. 
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III. Sobre l’objecte de recurs 

 

El compareixent demana a la Junta Electoral que indicar als responsables del web de la 
Federació que s’actualitzi la composició de la Junta Directiva i es constitueixi la Comissió 
Gestora de la Federació. 

Tot i que la Junta Electoral no és competent per indicar als responsables de la Federació la 
petició efectuada cal dir que s’ha comprovat que els membres que han presentat la seva 
dimissió ja no consten al web de la Federació per la qual cosa no procedeix efectuar cap acció. 

En relació a la petició de constitució de la Comissió Gestora l’article 5 dels Estatuts estableix 
que quan la Junta Directiva quedi reduïda a menys de quatre membres caldrà constituir la 
Comissió Gestora. No obstant en el cas que ens ocupa la Junta Electoral ha comprovat que, 
com a mínim, hi ha 5 membres a la Junta Directiva de la Federació per la qual cosa no cal 
constituir la Comissió Gestora que es preveu al mateix reglament. 

 

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 la petició formulada pel CLUB TENNIS ELS GORCHS per no haver-se 
detectat cap infracció de la normativa electoral. 

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 
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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