
 

  
    JUNTA ELECTORAL - ELECCIONS 2020 - RT LLEIDA de la FCTT 
 
Reunida la Junta Electoral en el dia d’avui 17 d’octubre de 2020, amb els seus               
membres titulars, Sra.Teresa Lasa i Camí, Srs.Josep Farré i Galindo , Josep Manel             
Garcia i Garcia i la secretària de la RT de Lleida, la Srta. Vinyet Solans i Viscasillas. 
 
Actua com a Presidenta de la Junta Electoral la Sra. Teresa Lasa i Camí i com a                 
secretària la Srta Vinyet Solans i Viscasillas. 
 
Es fa constar: 
 

- El dia 9 d’octubre finalitzava el periode de presentació de candidatures a les             
Eleccions a President i membres de la Junta Directiva de la RT de lleida dela               
FCTT. 

- Es fa constar que a data de 16/10/2020, a les 21:00 h, no ha estat presentada                
cap impugnació sobre la candidatura presentada. 

 
 
Resolució : 
 
Sent el dia 17 d’octubre a les 12:00h, reunida la Junta Electoral de la Representació               
Territorial de lleida de la Federació Catalana de Tennis Taula, formada per la Sra.              
Teresa Lasa Camí i els Srs. Josep Farré Galindo,i Josep Manel Garcia Garcia,             
presents en aquest acte i vista l’ùnica candidatura presentada per a l’elecció a             
President i a membres de la Junta Directiva de la RT de lleida formada per:  
 

- Francesc Solans i Barberà 
- Ricardo Boncompte i Solé 
- Miguel Chamorro i Garcia 
- Ricard Gómez i Puig (Secretari) 
- Jaume Macià i Pujol 
- Aleix Pàmies i Gallego 
- Toni Sala i Secanell (Vicepresident) 
- Agustin Sanz i Arbonés 
- Enric Vall i Dalmau 

 
 



 

I donat que no ha estat presentada cap tipus d’impugnació vàlida, aquesta Junta             
Electoral acorda la proclamació de la mateixa  i la seva publicació. 
 
Aquesta Junta Electoral donarà compte del procés a la Federació Catalana de            
Tennis Taula perquè procedeixi al seu nomenament. 
 
Així mateix de conformitat amb l’article 12.18 del Reglament Electoral queda           
desconvocada la Jornada Electoral, prevista per el dia 24 d’octubre de 2020 entre             
les 17:00 i les 20:00h. 
 
I perquè consti als efectes oportuns, se signa la present,a les Borges Blanques, el              
17 d’octubre de 2020. es publica a la web de la RT de lleida, a la web de FCTT i                    
s’enviarà copia a tots els clubs de la Representació Territorial de lleida. 
 
 
 
Signat Signat      Signat    Signat 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Vinyet Solans Viscasillas Teresa Lasa Camí Josep Farré Galindo J M Garcia            
Garcia 
 
Secretària de RT lleida               Presidenta                 Vocal                          Vocal 
___________________________________________________________________ 

  


