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PROPOSTA DE REGLAMENT ELECTORAL PER A LES ELECCIONS A PRESIDENT I 
JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS I DE LES 
REPRESENTACIONS TERRITORIALS. 
 
Introducció 
El present Reglament té per objecte regular el procés d'elecció de President i de la Junta 
Directiva de la Federació Catalana de Tennis i de les Representacions Territorials d’acord 
amb allò que disposen els articles 40 a 53 dels Estatuts federatius i el Decret 58/2010. En 
aquest sentit, aquest reglament reprodueix la normativa que es recull als Estatuts, però 
ampliant i detallant alguns aspectes i formalitats per garantir l'aplicació de criteris de 
transparència, igualtat, seguretat jurídica i facilitar els instruments necessaris que permetin 
resoldre els conflictes i incidències que es puguin plantejar durant el procés electoral. 
 
Article 1.-  
 
Els càrrecs de la Junta Directiva es proveiran mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret 
pels membres de l'Assemblea General, per majoria de vots i prèvia presentació i acceptació 
de candidatures. No s'accepta ni el vot per correu ni el vot per delegació. 
 
 
Article 2.-  
 
Per poder ser candidat a President o a membre de la Junta Directiva, és necessari complir, 
com a mínim, les condicions següents: 

a) Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya. 
b) Ser major d'edat i estar en ple ús dels drets civils. 
c) No estar sotmès a cap sanció inhabilitadora dictada per l'òrgan competent. 
d) Ser titular de la llicència expedida per la Federació Catalana de Tennis amb una 

antiguitat d'un any. 
 
 
Article 3.-  
 
La convocatòria per a l'elecció dels càrrecs de President i Junta Directiva de la Federació 
s'ha de dur a terme mitjançant acord de l'Assemblea General. En l'ordre del dia es farà 
constar la proposta del procediment a seguir per a l'elecció, la del calendari electoral i la de 
nomenament de la junta electoral, que ha d'estar integrada per tres membres titulars i deu 
suplents, que s'escolliran per sorteig entre tots els membres que assisteixin a l'Assemblea.  
 
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. 
 
A partir del dia que l’Assemblea General aprovi la convocatòria d'eleccions posarà a  
disposició de les persones que tinguin intenció de presentar-se com a President, les 
paperetes en les quals caldrà formalitzar els suports per tal de justificar el suport d'un 
nombre d'assembleistes que representin un mínim del 10% del total de vots de l'Assemblea, 
segons exigeix l'article 47 dels Estatuts. En aquest sentit la Junta Electoral només podrà 
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admetre els suports que es documentin en aquestes paperetes emeses per la Federació en 
les quals s'inclouran les dades que exigeix l'article 7è del present reglament. 
  
El dia de la convocatòria d'eleccions es publicarà el cens electoral a la pàgina web de la 
Federació i al tauler d'anuncis de la seu central i de les representacions territorials. Les 
impugnacions contra el cens electoral hauran de formalitzar-se en el termini de cinc dies 
següents al de la data de l'Assemblea en la qual s'acordi la convocatòria d'eleccions. 
 
 
Article 4.-  
 
Els components de la Junta Electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la 
formalment en el termini de tres dies des que hagin estat nomenats per l'Assemblea 
General. En l'acte de constitució han de triar el President. Ha d'actuar com a Secretari de la 
Junta Electoral, amb veu però sense vot, qui ho sigui de la Federació, i ha d'estendre acta 
de totes les reunions i els acords que prengui la Junta Electoral, amb el vist-i-plau del 
President. La Junta Electoral podrà requerir l'assistència a les reunions de l'assessor jurídic 
de la Federació que, si escau, efectuarà funcions d'assessorament quan sigui requerit.  
 
La Junta Electoral així constituïda ha de mantenir el seu mandat i les funcions fins a 
l’acabament del procés electoral. 
 
El càrrec de membre de la Junta Electoral és obligatori i incompatible amb la condició de 
candidat o de familiar de candidat, tant per afinitat com per consanguinitat fins a tercer grau, 
i amb la de membre de la Junta Directiva o Comissió Gestora. Si es produeix aquesta 
incompatibilitat o concorre en l'electe alguna circumstància plenament justificativa de la 
impossibilitat d'exercir el càrrec, ha de ser substituït pels suplents triats. 
 
Si els triats com a titulars o suplents per formar part de la Junta Electoral es neguen a 
prendre possessió o a exercir el seu càrrec, de manera que no es pugui constituir aquest 
òrgan electoral, han de ser substituïts pels membres que designi la Junta Directiva o, si 
s’escau, la Comissió Gestora, sens perjudici de les responsabilitats disciplinàries que es 
puguin derivar. 
 
 
Article 5.-  

 
1.-   La Junta Electoral té les funcions següents: 
a) Aprovar el cens electoral 
b) Conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin. 
c) L'admissió o la denegació de les candidatures i la seva proclamació. En el recompte 

de paperetes de suport a cadascuna de les candidatures podrà estar present un 
representant de cadascuna de les candidatures que s'hagin presentat. 

d) Decidir, a instància de qualsevol membre de l'assemblea o candidat, o per iniciativa 
pròpia, sobre qualsevol incident que sorgeixi en el curs del procés electoral que 
pugui constituir una infracció o desviació de la normativa electoral o pugui afectar els 
principis de publicitat, d'igualtat d'oportunitats, de llibertat, de no discriminació, i de 
secret de vot, que han d'estar presents en tot el procés electoral. 

e) Publicar els resultats de les eleccions i portar a terme les comunicacions que 
legalment s'estableixin. 
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f) Conèixer i resoldre qualsevol qüestió que afecti directament la celebració d’eleccions 
i els seus resultats. 

g) 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 
que es regula en el paràgraf tercer de l'article 5 d'aquest Reglament. 

 
 
2.- La Junta Electoral facilitarà una còpia del cens electoral a les candidatures 
formalment proclamades que ho sol·licitin 
 
2.-Totes les reclamacions davant la Junta Electoral han de fer-se en un termini màxim de 
3 dies després que s'hagi produït el fet objecte d'impugnació, i la resolució de la junta, 
que serà executiva, s'ha de dictar dins dels tres dies següents.  
 
3.- Contra els acords de la Junta Electoral de les pot interposar-se recurs ordinari enfront 
del Tribunal Català de l’Esport en un termini de tres dies, la resolució dels quals esgota 
la via administrativa. 
 
4.- La Junta Electoral podrà ser auxiliada en les seves funcions per part del personal de 
la Federació Catalana de Tennis 
 

 
Article 6.- Les eleccions es faran mitjançant el sistema de candidatures tancades. En la 
candidatura, hi ha de figurar la relació dels seus components, amb la designació del càrrec 
que cadascun  haurà d'exercir, encapçalant la llista el candidat a president i de la qual han 
de formar part, a més, tres vicepresidents, un secretari, un tresorer i els vocals. En l'escrit de 
presentació de les candidatures s'haurà de fer constar els noms i dos cognoms de cadascun 
dels candidats, el núm. de llicència federativa, domicili, i l’expressa acceptació de la seva 
condició de candidat i fotocòpia del DNI. 
 
Les candidatures han d'incloure com a mínim un nombre de candidats no inferior a 14. 
 
 
Article 7.- Si un membre de la Junta Directiva o, si escau, de la Comissió Gestora es vol 
presentar com a candidat a les eleccions, ha de presentar la dimissió i cessar del càrrec 
abans que s'iniciï el termini de presentació de candidatures. En el cas que tots o la majoria 
dels membres de la Junta Directiva dimiteixin per a presentar-se com a candidats a les 
eleccions s’aplicarà el que disposa l'art. 49.6 dels Estatuts. 
 
 
Article 8.- L'acte de les votacions es farà a la seu de la Federació Catalana de Tennis i de 
les tres Representacions Territorials:  
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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 Sant Francesc, 14, 3r 43002 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 previst per a les 
votacions és de 13 a 19 hores. 
 
Article 9.- L'acte de la votació serà controlat per la mesa electoral i pels interventors 
designats pels candidats, que aixecaran acta una vegada acabada la votació i el recompte. 
A cadascuna de les Representacions Territorials la mesa electoral estarà integrada pels dos 
representants delegats de la Junta Electoral i un interventor que representi cadascuna de les 
candidatures. 
 
 
Article 10.- No seran admesos els vots per correu ni per delegació. La representació de les 
entitats recaurà en el President o Presidenta inscrit en deguda forma al Registre d’Entitats 
Esportives de la Generalitat de Catalunya, o el vicepresident/a, en les condicions recollides a 
l’article 58.2 del Decret 58/2010. En cap cas no s’admet que una persona exerceixi la 
representació de més d’una entitat a l’Assemblea General.  
 
 
Article 11.- El vot s’haurà d’emetre en la papereta oficial editada per la Federació dins el 
sobre corresponent. Qualsevol vot no emès en el model oficial serà nul. 
 
Si un sobre conté més d’una papereta de suport a la mateixa candidatura serà considerat 
vàlid 
 
Si un sobre conté paperetes de suport a diverses candidatures serà considerat nul. 
 
Qualsevol papereta escrita o esmenada serà considerada nula 
 
 
Article 12.- El recompte es farà immediatament després del tancament de les urnes. Serà 
públic a la seu de la Federació Catalana de Tennis i en cadascuna de les delegacions. Els 
resultats es comunicaran immediatament que s’hagi acabat el recompte. 
 
La candidatura que hagi obtingut la majoria de vots vàlids serà considerada guanyadora.  
 
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 l’endemà, en el mateix lloc, hora i condicions. 
 
L'acta de proclamació de la candidatura guanyadora per part de la Junta Electoral s'ha de 
comunicar, mitjançant certificació, en els tres dies següents a les candidatures presentades i 
al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya que informarà a la Federació 
Espanyola corresponent i a la UFEC. 
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Contra l'acta de proclamació de la candidatura guanyadora es poden interposar els recursos 
previstos en l'art. 46 dels Estatuts. 
 
Si només es presentés o quedés vàlida una única candidatura no es farà l'acte de la votació, 
i la Junta Electoral ho comunicarà a la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de 
Catalunya, a fi que el secretari general, o la persona delegada, faci la proclamació del nou 
president i la junta directiva, i al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya 
que informarà a la Federació Espanyola corresponent i a la UFEC. 
 
Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la Junta Electoral 
amb els membres suplents i, si escau, els membres de la Junta Directiva que no hagin 
cessat, constituiran una comissió gestora, amb l'únic objectiu d'administrar la federació i 
convocar i dur a terme noves eleccions en un termini màxim de 3 mesos.  
 
 
Article 13.- REPRESENTACIONS TERRITORIALS 
 
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. 
 
L'acte de la votació haurà de tenir lloc necessàriament a les oficines de la Representació 
Territorial que correspongui o a les oficines centrals. 
 
Article 14.- Horaris d’atenció al públic i de finalització dels terminis 
 
La presentació de tots els escrits i documentació dirigida a la Junta Electoral es podrà 
presentar a les Oficines Centrals i a les Representacions Territorials dins dels horaris 
d’atenció al públic de cadascuna d’elles. En qualsevol cas l’hora de finalització dels terminis 
assenyalats al Calendari Electoral seran les 18 hores del dia corresponent 
 
Oficines Centrals. Passeig de la Vall d’Hebrón, 196 08035 Barcelona 
Dilluns a Divendres de 9 a 18 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 Sant Francesc, 14, 3r 43002 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 
 
  
 


