ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE CLUBS
16 DE DESEMBRE DE 2013

Acta de l’Assemblea General Extraordinària de clubs celebrada el dia 16 de desembre
als locals de la Federació Catalana de Tennis, Passeig de la Vall d'Hebron 196,
Barcelona.

CLUBS ASSISTENTS
1. ANDRES GIMENO,C T
2. BADALONA,T C
3. BARA,C T
4. BARCELONA-1899,R C T
5. BARCELONA-TEIA,C T
6. BARCINO,C T
7. CALAFELL,C N-T
8. CAN MÈLICH,C E
9. CANET 1971,C T
10. CASINO DE LA GARRIGA
11. CASTELLAR DEL VALLES,C T
12. CATALUNYA TENNIS RESORT, CLUB
13. CERCLE SABADELLES 1856
14. CET "10", CLUB
15. CINC PONTS, CT
16. COMARRUGA ATL.,C T
17. CUBELLES, CT
18. D'ARO,C T
19. FRANQUESES, CT LES
20. GIRONA,C T
21. HISPANO FRANCES,C E
22. LAIETÀ,C E
23. L'HOSPITALET,C T
24. LLAFRANC,C T
25. MALGRAT,C N T
26. MAS-RAM,C E
27. MONTJUÏC,C N
28. MORERES-MONTBUI,C E LES
29. OLOT,C N
30. PANTERES GROGUES, C E
31. PIERA, CT
32. PISCINES,C.E.LES
33. PLANOLES,C T
34. POLO,R C DE
35. POMPEIA,R S T
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36. REUS MONTEROLS,C T
37. RIPOLLES,A E DEL
38. SABADELL,C T
39. SALLENT,C T
40. SALT LES GUIXERES,CT
41. SALUT,C T DE LA
42. SANT BOI,C T
43. SANT CELONI,C.T.
44. SANT GERVASI, 1917 CT
45. TARRAGONA,C T
46. TERRASSA H C ,ATL.
47. TORELLO,C T
48. VALLDOREIX,C E
49. VALLIRANA,C T
50. VIC,C T
51. VICTOR TROSES -RIPOLLET-,CT
Les 51 entitats esportives presents a l’Assemblea General representen 111 vots
ponderats.

ORDRE DEL DIA
1. Designació, entre els Clubs assistents, de 3 interventors per aprovar l’Acta de
l’Assemblea.
2. Informe del President
3. Informe del Director General
4. Proposta, i aprovació si s’escau, d’adaptació dels Estatuts de la Federació
Catalana de Tennis al Decret 55/2012 de les Entitats Esportives de Catalunya
5. Presentació, i aprovació si s’escau, del Calendari Oficial de Competicions 2014
6. Nou model de llicència federativa
7. Proposta, i aprovació si s’escau, del preu de la Llicència Federativa i quota
d’afiliació 2014
8. Propostes que formulin els membres de l'Assemblea, per escrit, recolzades
pel 10% dels membres de l’Assemblea i que hagin tingut entrada a aquesta
Federació fins el dia 2 de desembre de 2013.
9. Torn obert de paraules.
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El dia 16 de desembre de 2013, a les 19.00h hores en 2ª convocatòria, i als locals de la
Federació Catalana de Tennis, comença la reunió de l’Assemblea General
Extraordinària de Clubs, que té lloc al Museu del Tennis Català.
El Sr. Joan Navarro, President de la FCT, dóna la benvinguda a tots els assistents, i
agraeix la seva presència a l’Assemblea. En primer lloc, presenta als membres que
l’acompanyen a la taula, i passa la paraula al Secretari per a que comenci amb l’ordre
del dia.

1. Designació, entre els Clubs assistents, de 3 interventors per aprovar l’Acta
de l’Assemblea.
El Sr. Secretari pren la paraula, i anuncia el punt número 1, la designació, d’entre els
membres assistents, de 3 interventors que aprovaran l’acta. S’ofereixen voluntaris la
Sra. Maribel Domingo del CE Les Piscines, el Sr. Josep Antolino del CT Castellar i el Sr.
Miquel Vilardell del CT Vic

2. Informe del President
El Sr. Joan Navarro pren la paraula i comença la seva intervenció anunciant els motius
de la celebració voluntària d’aquesta assemblea, i d’entre ells, el de fer sabedors als
clubs integrants de la FCT de la situació econòmica de la mateixa, de forma clara,
concreta i transparent, i sense que passi tant temps d’assemblea a assemblea. També
creu lògic que es proposin a l’Assemblea General els diferents preus de la FCT pel que
fa a llicències, quotes i cànons abans de ser aplicats, ja que és difícil tancar un
pressupost quan està condicionat per decisions pendents d’aprovació.
Així, l’objectiu de l’assemblea és presentar el pla d’acció i les estratègies amb les quals
la FCT està actualment treballant, i amb les que ho seguirà fent, per donar resposta a la
difícil situació econòmica i al gran retrocés del nombre de llicències federatives de tennis
a Catalunya dels darrers anys.
El Sr. President aclareix que des de la FCT s’és totalment conscient de que cada una
d’aquestes estratègies es basen en projectes i mesures que resolen només part de la
situació actual, i que la suma de totes serà la determinant per la viabilitat de la federació.
Aquesta suma de projectes se l’ha anomenat “Tie Break”, i serà una important iniciativa
davant el fet que, en els darrers dos anys, els ingressos econòmics que genera l’activitat
de la FCT han caigut un 1,5 milions d’€, que suposa un 24% de reducció dels ingressos.
Aquesta davallada, prossegueix el Sr. President, s’ha hagut de contrarestar amb una
important contenció de la despesa, assolint un estalvi de costos de 1.600.000€, que
suposa un 22% de disminució sobre el total de la despesa.
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Pel que afecta a les llicències, des del 2008 fins l’actual exercici, el tennis català ha
passat de 40.000 a 28.000 llicències, perdent 12.000 federats que suposen una reducció
del 30%. Davant d’aquestes dades considera que s’ha d’estar proactius i reaccionar amb
mesures pal·liatives, enlloc de quedar-se de braços plegats mirant les conseqüències, i
que aquest pla d’acció recull tot un seguit d’iniciatives que han de contribuir a establir un
nou model de la comunitat del tennis català, un model sòlid i sostenible a llarg termini.
Fent referència a la conjuntura econòmica, segueix exposant el Sr. President, l’esport
està inevitablement afectat per la situació general, i el tennis també està rebent les
tensions que es viuen a nivell econòmic i social. La situació és complicada, però recalca
que hi ha il·lusió i ganes de treballar, i que s’estan posant solucions sobre la taula per
reinventar la comunitat del tennis i fer coses diferents, implantant un nou paradigma a
l’hora treballar, ja que el tennis també viu la seva transformació.
Ara tenim la magnífica oportunitat, continua dient, per construir un nou model que passa
per la unió dels clubs, l’esforç compartit i la convicció en les nostres possibilitats. Tots
junts som forts, però sols som vulnerables, i per tant, el tennis català ha de treballar en
equip, i no com una suma d’individualitats.
Així doncs, les preguntes que es fa el Sr. President són si val la pena seguir treballant
dur per a que tota aquesta situació millori; si val la pena prendre noves decisions que
comportin l’establiment d’un nou model sòlid i sostenible; o si val la pena que la
comunitat del tennis tingui un futur millor que el present; la seva resposta a totes tres
preguntes és que efectivament i de forma sincera, creu que sí.
El gran avantatge del tennis és disposar d’actius molt valuosos aquí a Catalunya, amb
històries d’èxit, grans campions, un esport mediàtic, una gran xarxa social, un gran
nombre de seguidors, i un esport amb joves talents que ens donaran moltes alegries.
En suma, el tennis és un esport amb un gran patrimoni a tots els nivells, i tothom desitja
gaudir-ne com mai.
Conclou la seva intervenció afegint que el pla d’acció que es presenta a l’assemblea
serà d’interès pels clubs, i servirà per mirar a l’horitzó amb optimisme i il·lusió. Per això,
diu el Sr. President, és el moment de passar del discurs a l’acció, i per tant, és el moment
del pla “Tie Break”.

3. Informe del Director General
El Sr. Secretari tornar a prendre la paraula per anunciar el punt 3 de l’ordre del dia, que
és l’informe del Director General, el Sr. Toni Cuadrada, i anuncia que també es tractarà
el punt 6, sobre el nou model de llicència federativa, i el punt 7, sobre la proposta i
aprovació, si s’escau, del preu de la llicència federativa i la quota d’afiliació del 2014.
Cap entitat assistent mostra disconformitat a que es tractin aquests temes de forma
conjunta.
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El Sr. Cuadrada pren la paraula, i agraeix l’assistència de totes les entitats presents a
l’assemblea, als membres de la junta directiva, i el suport de tots els integrants del seu
equip de treball per ajudar dia a dia a tirar endavant la FCT.
En primer lloc fa una síntesi del que ha estat aquest any 2013 a nivell econòmic mostrant
una projecció des de l’exercici 2011, passant pel 2012, i la previsió de tancament per
aquest 2013. Els ingressos han patit una caiguda considerable, bàsicament degut a la
rebaixa de les subvencions d’explotació i la dels patrocinis, així com també per la
disminució de la demanda en quan a abonats de les instal·lacions esportives, i de lloguer
de pistes. Les despeses també han disminuït d’acord als ingressos.
Aclareix que malgrat els elements externs no controlables de la conjuntura econòmica,
que ens porten a un resultat al compte d’explotació de menys cinquanta mil euros, si
prenem com a indicador l’EBITDA, és a dir, el marge abans d’interessos, depreciacions
i amortitzacions, s’observa a nivells similars que el 2011, i tot fruit d’un important esforç
de gestió.
Pel que fa al marge financer, prossegueix el Sr. Cuadrada, es segueix tenint despesa,
degut en gran part als recàrrecs de l’Administració Pública en concepte de Seguretat
Social, però hi ha hagut una contenció de la despesa d’un 21,7%. En quant a despesa
total, hi ha una forta caiguda d’1,5 milions d’€, degut en part a la reducció del personal
de la casa i a l’esforç de gestió per reduir la despesa ordinària, com també per la venda
de la instal·lació de Sant Joan Despí.
En quant a l’ingrés total, l’impacte de la rebaixa de les subvencions del CCE és de menys
517.000 euros, 150.000 euros en concepte de patrocinis, 100.000 euros per la
disminució de les llicències, i el negoci de les instal·lacions també s’ha vist reduït en
800.000 euros, bàsicament per disminució de socis i lloguers, mentre que les escoles
de tennis han aguantat força bé.
Continua fent una breu anàlisi del resum de l’explotació des del 2011, passant pel 2012,
i acabant al 2013, on s’observa un superàvit real de menys 403.000€, però si s’observa
sense tenir en compte els condicionants exògens, seria de 384.000€ positius. Analitza
també els balanços, i detalla el fons de maniobra, el rati d’esforç de la gestió i el passiu
corrent.
Afegeix que la intenció de la gestió que s’està duent a terme és aconseguir una
estructura més petita per la federació, i ressalta que el principal problema és
l’endeutament i l’important apalancament del deute. En aquest sentit, s’està intentant
millorar el cash flow i el plans de tresoreria futurs, per a que tot sigui el menys traumàtic
possible pel marge d’explotació de la FCT. Actualment, el deute amb l’Administració és
de 688.000 euros, però per sort s’ha pogut ajornar la SS a quatre anys.
Per últim, anuncia que de cara al 2014 es pronostiquen uns ingressos de 4.9 milions
d’euros, amb els supòsits de congelació dels ingressos per les instal·lacions, patrocinis,
llicències i cànons. El marge d’explotació passarà dels 50.000 euros negatius als
625.000 euros positius, i el marge net dels 400.000 euros negatius als 400.000 euros
positius. Pel que fa a les despeses, està prevista una reducció pel 2014 d’un milió
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d’euros degut, entre d’altres, al nou ERE, a la reducció de despesa ordinària, a la nova
política d’arbitratges i a l’increment del nombre de llicències.

6. Nou model de llicència federativa
Finalitzat l’informe del Sr. Director General respecte a la situació econòmica de la FCT,
el Sr. Toni Cuadrada prossegueix amb el seu torn de paraula per tractar el punt 6 de
l’ordre del dia, i l’inicia amb una anàlisi general del tennis català, especificant primer d’on
venim, d’un esport mediàtic i d’una potencia mundial tennística amb gran nombre de
federats, fins a on ens trobem actualment, amb una baixada important del nombre de
llicenciats, tant a nivell català com arreu d’Espanya, essent present aquesta situació
també en diferents federacions d’esports individuals (en contraposició d’altres
federacions d’esports d’equip que han vist augmentat el seu nombre de llicències en els
últims anys), i davant també d’un canvi de gestió dels tradicionals clubs de tennis, que
cada cop més s’estan tornant multidisciplinaris, i on el que impera és la facilitat i
comoditat per practicar l’activitat física en una única instal·lació i l’afavoriment de l’oferta
esportiva familiar.
Donat aquest canvi de model estructural que està vivint el tennis català, i immersos en
una situació de crisis econòmica conjuntural, el Sr. Director General de la FCT considera
que cal gestionar la comunitat veient les necessitats de tots i aconseguint el consens de
tots els clubs per engegar un nou projecte, “el TIE BREAK”.
Per arrancar amb les mesures que es proposen des de la FCT, cal primer avaluar a fons
la situació actual a través d’un DAFO per poder extreure conclusions i marcar el millor
camí pel tennis català.
Les debilitats de l’actualitat són la greu situació econòmica basada en una manca de
criteri d’empresa, el gran endeutament, la inexistència de bases de dades dels nostres
clients, el decrement del federat, la pèrdua de sentiment de pertinença a aquesta
federació i el no aprofitament de l’entorn tennístic favorable dels últims anys. Com a
amenaces el Sr. Cuadrada destaca la pèrdua general de poder adquisitiu, les retallades
pressupostàries que s’han patit i es seguiran patint, l’atur i la incertesa del futur,
l’increment de les despeses generals i la dificultat per assolir finançament, el gran
apalancament financer i l’increment de l’oferta esportiva de l’entorn.
Per altra part, les fortaleses que es troben són en primer lloc que la xarxa de clubs de la
FCT ja existeix (fent la comparació amb la xarxa de distribució dels productes des de la
FCT als socis a través dels clubs), com també es tenen els ambaixadors del tennis, i en
segon lloc que la FCT és un referent a nivell estatal, tant pel que fa al nombre de
llicències, com pel que afecta a la tecnologia, a l’emissió de llicències, a la gestió de la
competició i respecte a la formació oficial que s’ofereix. Les oportunitats que es troben
són l’elevat nombre de practicants de tennis, més de 300.000, trobant una raqueta de
tennis al 32,8% de les llars catalanes, també les possibilitats que ofereixen els clubs
multidisciplinaris, la fidelització i captació de socis, la creació de la comunitat del tennis,
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la major vinculació amb els clubs, la formació on-line, la diversificació de productes
creatius, i el tennis base.
Analitzat a fons el punt de partida, el Sr. Cuadrada enumera els aspectes que des de la
FCT es pretenen millorar. Per una part la recuperació d’ex federats i la captació de nous
membres, a través sobretot de ser més proactius comercialment, augmentar els serveis
als clubs, establir més acords comercials amb marques de gran consum, oferir major
qualitat del servei, sobretot a través de les “tic”, procurar tornar la posició al tennis català
de referent internacional, i recuperar i millorar la comunitat del tennis.
Vistos els aspectes a millorar, i entrant de ple en el tema de la llicència federativa, en
primer lloc el Sr. Cuadrada comenta que a través del nou paradigma de la llei de l’esport
i l’adaptació els Estatuts de la FCT al nou decret d’entitats esportives, s’exigirà la
llicència federativa a tots els practicants del tennis, fet que permetrà a la FCT millorar en
tres eixos clau: el nostre servei, els nostres productes, i majors beneficis pels clubs i
pels federats.
En segon lloc, i amb referència al reconeixement mèdic previ, anuncia que s’està
esperant el dictamen final del Consell Català de l’Esport, però de moment sí que sembla
clar que tota persona practicant haurà de signar una declaració responsable que
comporti una exoneració de responsabilitats, amb les qüestions que marqui directament
el CCE, ja que d’altra forma, sí que caldria la revisió mèdica pertinent. Recalca però que
aquest tema de moment té una carència d’un o dos anys més encara.
En tercer lloc, referent als àrbitres i als tècnics, agrega que també se’ls hi exigirà la
llicència federativa, i per tant, també gaudiran de la cobertura d’assegurança.
Concretant ja els números i preus de les llicències, el Sr. Cuadrada prossegueix fent un
breu resum dels preus actuals en comparació als de altres federacions espanyoles de
tennis, i anuncia que des de la FCT es pretén baixar el preu de les llicències, posar-hi
més contingut, posar-hi més tecnologia i modificar els Estatuts FCT per adaptar-se a la
normativa vigent.
Fa un incís previ per clarificar que tot i que en les reunions mantingudes els darrers
mesos amb les delegacions territorials de la FCT es va presentar el projecte de
desplegament del nou model de llicència d’aplicació a partir del nou any 2014, preveientse una llicència anual de competició i una altra llicència anual de lleure, s’ha decidit que
l’aplicació immediata produïa certs traumatismes, i que tot i creure fermament amb el
projecte, era més convenient fer un pas transitori. Per això, la llicència única seguirà en
funcionament com fins ara, en format anual, i s’activa el format trimestral.
Els preus de la llicència anual van a la baixa, passant de 30 a 27 euros pels menors de
18 anys, i de 51 a 48 euros pels adults. En referència als preus de la llicència trimestral
són de 10 euros pels menors de 18 anys i 15 euros pels adults. En relació a la llicència
trimestral, que baixa en preu un 17% i que també preveu el nou producte del
“segurtennis” amb Mapfre, que inclou cobertura de RC més assegurança d’accidents,
serà homologada per la RFET, donarà accés als avantatges de la llicència anual, i està
pensada bàsicament per dos períodes, de juny a setembre pels campus d’estiu i cursets
de tennis, i d’octubre a desembre pels nous entrants a l’escola.
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Esmenta també la reducció de preu de les llicències de tècnics, d’un 4%, les dels
àrbitres, d’un 5%, i les de tècnics i àrbitres, d’un 4%, i destaca l’esforç de gestió per
renegociar amb els centres de cost per aconseguir aquesta rebaixa, tot i que també cal
tenir en compte la reducció de la bonificació als clubs que passarà del 30% al 10%.
Amb tot l’exposat fins ara, continua el director general, s’intenta assolir com a primer
objectiu provar el model millorat però no definitiu de llicència, i aconseguir la gran fita de
que tots els nens de les escoles de tennis estiguin federats.
En referència a l’expedició de llicències, el Sr. Cuadrada també comenta que hi haurà
una ampliació de les dades obligatòries que es demanaran des de la FCT als clubs
respecte dels seus socis federats, i també respecte dels mateixos clubs, amb la intenció
de tenir una informació de qualitat del nombre de pistes, socis o nens de la escola. Per
altra part, també en detalla el circuit de facturació, que tindrà un format de periodicitat
mensual, i per tant, els cànons de pistes, les llicències i les quotes de campionats seran
facturades per la FCT mensualment, i un cop ja pagades serà quan la FCT compensarà
la comissió als clubs. El detall del procediment és en primer lloc donar d’alta la renovació,
la FCT passarà la factura, cobrarà, i llavors serà quan homologarà amb la RFET i
MAPFRE per activar els serveis d’assegurança, es validarà la llicència federativa,
s’editarà normal i digitalment també, i s’enviarà per missatge sms.
Respecte dels rebuts dels clubs retornats per aquest concepte a la FCT, es cobrarà una
comissió d’impagament, i no es permetrà al club deutor tindre llicències o participar en
campionats de la federació. Amb referència als clubs que actualment tenen un deute
amb la FCT anterior al desembre de 2013, serà necessari que signin un reconeixement
del deute amb una calendarització pactada del pagament, ja que el deute dels clubs
amb la federació arriba actualment als 211.000 euros.
Respecte al tema de la web, el Sr. Cuadrada explica que s’intenta tenir un centre
d’operacions intel·ligent, on s’hi troba l’espai dels clubs i l’espai dels federats, i on poder
trobar diferents serveis, com els de venta de llicències online, inscripció d’equips o
individuals, pagament online, gestió del calendari, formació online, activitat a les xarxes
socials, contingut audiovisual, etc.
Recalca que s’han promogut acords comercials amb 250 multinacionals, ja siguin
respecte productes esportius o no esportius, però amb l’objectiu d’aconseguir un extra
pel federat, i també a la botiga online de la FCT els federats podran trobar bones ofertes
bàsicament de material esportiu. Entre d’altres millores, afegeix que s’ha negociat amb
Mapfre una pòlissa a quadre tancat per la FCT Familiar, a 39.90 euros, podent-se
ampliar amb el reconeixement mèdic i amb una prova d’esforç.
Per acabar, el Sr. Cuadrada repassa els avantatges i contingut de la llicència, destacant
el dret al “Segurtennis” i l’oportunitat dels clubs per tenir més federats, més capacitat
comercial i major ingressos.
El Sr. President pren el torn de paraula per agrair al Sr. Cuadrada la seva intervenció,
destaca el treball intens i extens, i confirma que aquestes seran les línies d’actuació de
la FCT. Obre un torn de paraules abans de procedir a la votació.
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Es demana per part dels assistents si amb aquesta llicència també es podran jugar els
campionats de la RFET. El Sr. Cuadrada li respon afirmativament.
El Sr. Carlos Montañès, del CT Girona, pregunta si no fa patir a la FCT la situació de
tresoreria de clubs que facturen trimestralment als seus socis pel fet d’haver de pagar
mensualment a la federació. El Sr. Cuadrada pren la paraula i exposa que tots els club
han de conscienciar-se per fer un esforç, complir amb el circuit de facturació, i mirar en
primer lloc de cobrar la llicència i pagar després a la FCT.
El representant del CT Vic, demana si la llicència l’han de demanar directament els
federats a la FCT. El Sr. Cuadrada li respon que no, que igual que fins ara, ho farà el
club a través de l’aplicació web.
El Sr. Rafael Guaita, del CT Barcino, demana un aclariment respecte si el club
esdevindrà deutor si no converteix el seu 100% de socis a llicenciats federats, ja que es
dona el cas de clubs que pràcticament tenen tots els seus socis federats, però tenen un
petit % que no voldrà la llicència, fet que comportarà una gran dificultat per augmentar
més el nombre de federats o arribar al 100% dels socis del club. Agraeix també l’esforç
de gestió de la FCT, però demana quina és la seguretat o fiabilitat d’aquest nou model
que es planteja, més enllà de les circumstàncies exògenes no controlables que sabem
que seguiran existint, ja que els clubs que no creixin en nombre de llicències estaran
suportant una bona reducció pressupostària. El Sr. Cuadrada li respon que la FCT
reconeix i aprecia l’esforç d’aquests clubs grans, i explica que l’efectivitat d’aquest model
transitori pot suportar econòmicament un 10% de caiguda de llicències per empatar amb
els resultats de l’any anterior. Efectivament és una millora que ens permetrà fer un pas
endavant, però també depèn dels clubs i de la força comercial feta per tots. És cert
també que hi ha clubs que no podran augmentar gaire el nombre de llicències, i que per
tant estaran fent un major esforç amb la reducció del 20% de la comissió als clubs, però
si creixen els clubs que poden fer-ho serà beneficiós per la FCT i per tant, per tots
plegats i la comunitat del tennis català.
El Sr. Albert Agustí, del RCT Barcelona, subscriu les paraules del Sr. Rafael Guaita, i
destaca la diferència de 25.000€ que pot patir un club gran amb la reducció de la
comissió. Demana una solució per a l’elevat deute que certs clubs de tennis tenen amb
la FCT, i pregunta per les conseqüències de no pagar les factures a partir de 2014. El
Sr. Cuadrada recorda l’obligació dels clubs deutors fins a 2013, de fer un reconeixement
del deute, i afegeix que a partir del gener de 2014, qualsevol club que no faci un
reconeixement de deute si és que efectivament té un deute anterior, o que no pagui una
factura a partir d’ara, no podrà tenir llicències ni competir als campionats de la FCT.
La Sra. Marta Autet, del CT Torelló, demana si els deutors amb la FCT obligats a fer un
reconeixement de deute seran aquells clubs que tenen llicències ja cobrades i no
abonades a la FCT. El Sr. Cuadrada li respon que per saber qui ha de fer un
reconeixement del deute, es veurà aquest desembre de 2013 quins clubs tenen deutes
amb la FCT, i aquests seran els obligats a fer-lo. Afegeix que els deutes són respecte a
quotes i llicències passades, i destaca que aquest any 2013 hi ha hagut bastanta menys
morositat que en anys anteriors.
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Continua amb la paraula la Sra. Marta Autet per explicar que tots els clubs treballen per
fidelitzar als seus clients, i entre d’altres serveis, està la venda de material o de pilotes.
Pregunta si la FCT no farà la competència als clubs amb la botiga online, i si s’ha estudiat
una compensació o comissió als clubs per aquest concepte. El Sr. Cuadrada reconeix
que és una opció interessant i que s’ha d’estudiar.
El Sr. Almendros, del CT Cubelles, demana el detall del circuit de facturació, referent a
l’emissió i enviament de la llicència, el cobrament del club i el pagament a la FCT. Li
respon la Sra. Duran, responsable de llicències a la FCT, i li comenta que primer s’obrirà
el termini per a que els clubs renovin o descartin les llicències, que durarà fins a finals
de gener de 2014, després s’avisarà als clubs de que es va a facturar, els clubs hauran
de pagar, es parlarà amb la federació espanyola i amb Mapfre, s’editaran i s’enviaran
als clubs, essent el primer pagament al voltant de mitjans de febrer.
El Sr. Xavi Ardite, de l’Agrupació Esportiva del Ripollès, felicita en primer lloc la gestió i
l’esforç duts a terme, però comenta un tema que li preocupa referent a la llicència única
d’Espanya que pot entrar en conflicte amb aquest model de la llicència. Demana si hi ha
un “pla B” per si s’aprova la llicència única des de Madrid.
El Sr. President pren la paraula per comentar que tot el tema de la llicència única
d’Espanya encara està en estudi, que de moment només s’està consultant a les
federacions espanyoles perquè emetin les seves opinions i propostes, i moltes d’elles ja
estan descarant aquesta opció. Segueix dient que la FCT és una de les tres úniques
catalanes que homologa totes les llicències a la RFET, i que per tant estaríem exclosos
d’aquesta llicència única.
El Sr. Goenaga, del CE Laietà, intervé i ressalta que els clubs amb alt nombre de
llicències hauran de fer un esforç molt gran. Demana a tots els presents que mirin que
pot millorar cadascú al seu club per resoldre aquest deute amb la FCT, i per mirar de
beneficiar així els interessos de tots. També creu convenient saber vendre aquest canvi
com una millora de cara als federats, i troba molt útil poder disposar d’un tríptic de la
FCT per ajudar als clubs en la seva tasca comercial.
El Sr. President efectivament reconeix el gran esforç dels clubs amb moltes llicències, i
li respon que els clubs disposaran de la informació que avui s’ha ofert a la assemblea, i
que de cara a l’estratègia de marketing que hem de fer tots, ja estava pensat elaborar
uns tríptics per arribar més fàcilment als federats des del club.
El Sr. José Antonio Fernández, del CT Malgrat, demana si s’ha avançat en el tema de
permetre una llicència multidisciplinar per als clubs on els seus socis practiquen més
d’un esport, tal i com es va comentar a les passades reunions de les delegacions
territorials. El Sr. President li respon que de moment s’ha negociat amb la llicència una
nova transversalitat de l’assegurança de Mapfre, que cobreixi altres activitats en els
clubs. El Sr. Cuadrada afegeix que aquesta transversalitat cobrirà els riscos de la piscina
i el gimnàs per 2 euros més a l’any. Respecte la llicència per més d’una modalitat
esportiva, continua, hi ha hagut una reunió amb la federació de pàdel, se’ls hi ha
presentat aquesta possibilitat, i ara ho estan estudiant.
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Carlos Galceran, del CT Llafranc, agraeix la gestió de la FCT, i demana quin és el
benefici que treu la federació amb la reducció del 20% de la comissió dels clubs. El Sr.
Toni Cuadrada li desglossa els diferents conceptes de que es composa la llicència
federativa.

7. Proposta, i aprovació si s’escau, del preu de la Llicència Federativa i quota
d’afiliació 2014
El Sr. President pren de nou la paraula, i sotmet a votació el preu de les quotes, els
cànons i el preu de la llicència que han estat mostrat als assistents en una diapositiva a
la pantalla que s’adjunta com annex a l’acta.
Queden aprovats per unanimitat els nous preus pel 2014.

4. Proposta, i aprovació si s’escau, d’adaptació dels Estatuts de la Federació
Catalana de Tennis al Decret 55/2012 de les Entitats Esportives de Catalunya
El secretari pren de nou la paraula i anuncia el punt 4 de l’ordre del dia.
El Sr. President explica que donada la última modificació del nou Decret d’entitats
esportives, s’han adaptat els Estatuts per a que siguin acords al nou text legal, i dóna la
paraula al Sr. Pere Torras, Responsable Jurídic de la Federació, per a que expliqui
aquesta adaptació normativa.
El Sr. Pere Torras pren la paraula, i fa un resum detallat de les noves redaccions del
articles que cal adaptar fent-ne una breu explicació de cada un. Els articles a modificar
son el 4, 13, 17, 18, 22, 27, 45, 47, 49, 50, 60, 66 i 128. També exposa que les
conseqüències de no adaptar els estatuts a la nova normativa d’entitats esportives serà
l’aplicació de la normativa igualment, i per tant, seria molt confús mantenir uns Estatuts
contraris al text normatiu sense aplicabilitat en el casos de contradicció amb la llei.
El nou redactat d’aquests articles queda així:
Article 4.- La Federació Catalana de Tennis es regeix pel que es al Decret legislatiu
1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, pel Decret
58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, pel Decret 55/2012, de
29 de maig, pel qual es modifica el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats
esportives de Catalunya, per aquests Estatuts, pels reglaments específics d’ordre intern,
i pels acords adoptats vàlidament per l’Assemblea General i altres òrgans competents.
Paral·lelament, la recollida, tractament, cessió i qualsevol acte anàleg realitzat per la
FCT respecte a les dades personals de llicències federatives o dels fitxers de dades de
socis o afiliats s’ajustaran a les disposicions vigents en matèria de protecció de dades
d’acord a la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i el mateix tractament de dades
promouran pel que fa a la gestió dels seus clubs afiliats.
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Article 13.- Són obligacions dels membres afiliats i adherits a la Federació Catalana de
Tennis:
a. Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques de la Federació Catalana de
Tennis mitjançant les aportacions ordinàries o extraordinàries que acordin vàlidament
els òrgans de govern i d'administració de la Federació en l'àmbit de les seves
competències.
b. Complir amb els estatuts, els reglaments federatius i els acords dels òrgans de
representació i govern adoptats vàlidament en l'àmbit de les seves competències.
c. Contribuir al compliment de les activitats federatives, tant esportives com de
participació en els òrgans directius, consultius o de govern, quan sigui procedent.
d. Exigir la presentació de la llicència en vigor a Catalunya a tota persona que vulgui
utilitzar les instal·lacions que depenguin d'ells.
e. Comunicar o notificar a la Federació i als òrgans d'administració esportiva de la
Generalitat de Catalunya tots aquells actes o dades que preveu la Llei de Catalunya de
l'esport, o que s'estableixen reglamentàriament, i, en tot cas, els següents:
1. canvis del domicili social
2. modificacions o renovacions de la Junta o Consell Directiu o del responsable de
la secció
3. modificacions o revisions dels estatuts o reglaments
f. Estar al corrent de tots els deures econòmics amb la Federació Catalana de Tennis
per a poder fer efectiu l’exercici dels drets previstos en aquests Estatuts.

Article 17.- La composició de l'Assemblea és la següent:
a. El president de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Tennis.
b. Les entitats o seccions esportives afiliades a la FCT sempre que tinguin una antiguitat
d’afiliació mínima d’un any.
La representació d’aquestes entitats recau en el president o presidenta de l’entitat, o en
el cas d’impossibilitat manifesta per exercir-la, en la persona que ocupi la
vicepresidència, sempre que consti inscrita al Registre d’entitats esportives com a
membre de la junta directiva amb el mandat en vigor, i que els estatuts vigents i inscrits
li permetin actuar en representació de l’entitat.
La representació de les entitats privades no esportives recau en el seu representant
legal sempre que consti inscrit amb el mandat en vigor en el registre públic corresponent,
o el responsable de la secció esportiva, sempre que aquest consti degudament inscrit
en el Registre d’Entitats Esportives.
En cas que manqui la inscripció registral o hagi expirat el mandat, podrà actuar en
representació de l’entitat o secció esportiva la persona que acrediti notarialment la
representació de l’entitat membre.

Article 18.- Drets de veu i vot
a. Tots els membres de ple dret tenen veu i vot a l’assemblea.
b. Tots els clubs i d’altres entitats membres de l’assemblea, per tal de poder exercir el
dret a vot a l’assemblea han d’haver participat o organitzat, com a mínim, una activitat
o competició esportiva inclosa al calendari de competicions de la Federació Catalana de
Tennis en l’any en curs o en l’immediatament anterior al moment de convocatòria de
l’assemblea.
c. El vot dels membres de l’assemblea general serà indelegable.
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d. Tots els membres amb dret de vot a l'Assemblea tenen un vot. Tanmateix, s'estableix
que cada entitat afiliada esportiva tingui un vot addicional per cada dues-centes
llicències que tramiti, ja que, d'acord amb l’ús i els costums d'aquesta Federació, es
considera aquest criteri tradicional com el més adient per graduar el nivell i l'activitat
esportiva dels clubs. Aquesta graduació no tindrà efecte en el cas de votació per a les
eleccions de la Junta Directiva ni en el del vot de censura.

Article 22.- La convocatòria de l'assemblea s'ha de fer per acord de la Junta Directiva,
a iniciativa del president de la Junta Directiva, o a petició dels membres afiliats que
representin un nombre no inferior al 15% del total dels membres de l'Assemblea. En
aquest darrer cas, des del dia en què la Junta Directiva rebi la sol·licitud i la convocatòria,
no poden passar més de quinze dies naturals des del dia en què la junta directiva rep la
sol·licitud.
Entre la convocatòria de l'assemblea i la seva realització han de transcórrer, com a
mínim, trenta dies, i com a màxim 40 dies naturals llevat de les assemblees que
convoquin processos electorals, en les quals caldrà atenir-se al que disposen els articles
d'aquests Estatuts que regulen el procés electoral.
Les convocatòries s'han de fer mitjançant un escrit dirigit a cadascun dels membres i
han d'indicar la data, l'hora, el lloc on es farà l'assemblea i l'ordre del dia; també s'han
d'anunciar, com a mínim, en una publicació diària d'àmbit català.
La informació sobre les matèries objecte de l'assemblea ha de posar-se a la disposició
dels membres a la seu de la Federació i de les representacions provincials amb quinze
dies naturals d'antelació.

Article 27.- La Junta Directiva ha d'estar integrada per vint persones, a les quals cal
afegir els presidents de les representacions territorials amb càrrec de vocal.
La Junta Directiva es compon d'un president, que ha de ser el president de la Federació,
tres vice-presidents, un secretari, un tresorer i, la resta, vocals. Pot acordar-se que el
càrrec de tresorer sigui assumit per un vice-president, que es denominaria vicepresident econòmic.
Tots els càrrecs són honorífics, però excepcionalment pot establir-se una compensació
econòmica justificada a favor d'algun dels membres de la Junta Directiva, que ha de ser
expressament acordada i quantificada per l'Assemblea General i ha de constar de
manera diferenciada en el pressupost. En cap cas la compensació econòmica pot ser
satisfeta amb càrrec a les subvencions públiques que rebi la Federació. A aquest efecte,
la federació informarà d’aquests acords de l’assemblea general a l’Administració
esportiva de la Generalitat.

Article 45.- La Junta Electoral té les funcions següents:
a. Aprovar el cens electoral, i facilitar-ne una còpia a totes les candidatures formalment
proclamades que així ho sol·licitin.
b. Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de l'Assemblea
respecte al cens o a les llistes electorals.
c. Admetre o refusar les candidatures i la seva proclamació.
d. Decidir, a instància de qualsevol membre de l'Assemblea o candidat, o per iniciativa
pròpia, sobre qualsevol incident sorgit en el curs del procés electoral que pugui constituir
una infracció o desviació de la normativa electoral o que pugui afectar els principis de
publicitat, igualtat d'oportunitats, llibertat, no discriminació i secret de vot, que han d'estar
presents en tot el procés electoral.
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e. Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que
s'estableixin legalment.
f. I, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de
l'Assemblea o els candidats en qualsevol fase del procés electoral.

Article 47.- Les eleccions s'han de realitzar pel sistema de llista tancada. A la
candidatura ha de figurar la relació dels seus components, amb la designació del càrrec
que cadascun d'ells hagi d'exercir, al capdavant de la qual hi ha d'haver un president i
de la qual n'han de formar part, a més, tres vice-presidents, un secretari, un tresorer i el
nombre de vocals que s'estimi oportú dins dels límits que estableixen aquests Estatuts.
A l'escrit de presentació de candidatura, s'hauran de fer constar els noms i cognoms,
tant els del President, que encapçali la candidatura com els de la resta de components
d'aquesta, el seu número de llicència , domicili i l’acceptació dels mateixos.
Les candidatures han d'estar avalades per un nombre d'assembleistes que representi,
almenys, el deu per cent dels vots de l'Assemblea General. Els membres de l'Assemblea
que avalin les candidatures hauran de fer constar en paper amb la capçalera del club el
seu nom i cognoms, el DNI, l’entitat que representen i la condició en què actuen.
Tot membre de l’assemblea general pot donar el seu suport, mitjançant un aval, a una
o més candidatures.

Article 49.- El mandat dels càrrecs de la Junta Directiva té una durada de quatre anys,
i tots els càrrecs són reelegibles sense cap tipus de limitació.

Article 50.- L'acte de les votacions ha de ser controlat per la Junta Electoral i pels
interventors que designi cadascun dels candidats. L'acte de la votació pot realitzar-se
en el marc d'una assemblea general extraordinària convocada a tal efecte.
No s'admetran els vots per correu ni els vots per delegació. Pel que fa a la representació
de les entitats incloses en el cens electoral es tindrà en compte la regulació prevista a
l’article 17, apartat b, d’aquest Estatuts.

Article 60.- Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el president de la
federació i la totalitat de la seva Junta Directiva o qualsevol dels seus membres, ho ha
de demanar mitjançant un escrit motivat, amb la signatura i els requisits necessaris per
a la identificació dels sol·licitants, la majoria dels membres de la mateixa Junta o, com
a mínim, el 15% dels membres de l'Assemblea General.
Un cop presentada la sol·licitud de vot de censura a la Secretaria de la Federació
Catalana de Tennis, s'ha de constituir, dins del termini dels deu dies següents, una mesa
de cinc persones, formada per dos membres de la Junta Directiva designats per
aquesta, els dos primers signants de la sol·licitud i un delegat designat per la UFEC,
que actuarà com a president.
Comprovada per la mesa l'adequació de la sol·licitud als requisits assenyalats a l'apartat
primer d'aquest article, i dins del termini de cinc dies, la Junta Directiva ha de convocar
l'Assemblea General a fi que aquesta tingui lloc en un termini no inferior a deu dies ni
superior a vint, a comptar de l'endemà de la convocatòria, per dur a terme l'acte de la
votació, prèviament al qual tindran veu els representants dels sol·licitants del vot de
censura i els censurats.
L'assemblea i l'acte de la votació han d'estar controlats per la mesa esmentada a
l'apartat 2, la qual ha de resoldre tots els incidents i les reclamacions que es puguin
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produir. Cal tenir en compte que els seus acords són immediatament executius i que no
es pot interrompre ni suspendre per aquesta causa la votació. Un cop finalitzada la
votació, la mesa ha de disposar l'escrutini i el recompte de vots. Contra la resolució final
de la mesa es poden interposar els recursos previstos a l'article 46.
El vot de censura només es pot acordar mitjançant el vot favorable de les dues terceres
parts dels membres de l'Assemblea assistents.
Un cop acordat el vot de censura, el president, la Junta Directiva o el membres afectats
cessaran automàticament i s'aplicarà el règim de transició previst al capítol VI del títol
III d'aquests Estatuts.
Si realitzada la votació, el vot de censura no prospera, no es pot plantejar un nou vot de
censura fins que no transcorri un termini de 2 anys des de la realització de l’assemblea
general en què s’hagi rebutjat.
En el cas que el vot de censura vagi en contra del president o de la junta directiva, és
obligatori que s’hi inclogui una proposta de designació d’una nova junta directiva.
No es podrà promoure cap vot de censura fins que transcorrin com a mínim 6 mesos
des de l’elecció d’una nova junta directiva.

Article 66.- El càrrec de president i els dels altres membres de la Junta Directiva han
de ser proveïts mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret per la majoria de membres
de ple dret de la Junta General seguint el mateix procediment que l’establert per a
l’elecció de president i Junta Directiva de la Federació Catalana de Tennis. El mandat
serà de quatre anys i tots els càrrecs seran reelegibles sense cap tipus de limitació.
Els presidents de les juntes directives territorials són membres de la Junta Directiva de
la Federació Catalana de Tennis amb càrrec de vocal.

Article 128.- Acordada la dissolució, la mateixa Assemblea anomenarà una Comissió
Liquidadora, formada per un nombre senar de liquidadors dels quals el seu nomenament
i cessament s’hauran d’inscriure en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat,
que substituirà durant el període de liquidació la Junta Directiva i tindrà plenes facultats
per al compliment de la mateixa missió. Realitzat l'actiu i pagat el passiu, el patrimoni
resultant de la liquidació, en el seu cas, revertirà en la col·lectivitat, i a aquest efecte
s'ha de comunicar la dissolució a la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de
Catalunya per que doni a aquests bens la destinació que estimi més convenient pel
foment i desenvolupament d'activitats esportives.

La Sra. Marta Autet del Tennis Torelló, demana a quines instal·lacions fa referència el
nou redactat de l’art. 13 dels Estatuts de la FCT en quant a l’exigència de demanar la
llicència. El Sr. Pere Torras li respon que fa referència a les instal·lacions de tots els
clubs on hi hagi esportistes practicant el tennis. La Sra. Marta Autet demana llavors
quines son les conseqüències pels clubs que no ho facin. De nou, el Sr. Pere Torras li
respon que aquesta “exigència” ve prevista al text normatiu, i que s’enfoca més des del
punt de vista de que és una bona eina pels clubs que podran més fàcilment justificar
l’exigència de la llicència federativa als seus socis.
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De nou intervé la Sra. Marta Autet per preguntar si l’incompliment d’aquesta obligació
d’exigir la llicència podria servir de pretext a les asseguradores dels clubs per no complir
amb les seves obligacions en cas d’accident. Un dels assistents intervé per afegir que
amb tot el tema de les asseguradores, el millor és demanar, prèviament i per escrit, què
cobreixen en cada cas.
El Sr. Gaspar Senís, del Club Natació Olot, intervé en primer lloc per confirmar l’encert
del pla de la FCT per augmentar el nombre de llicències, tot i que corrobora que ho
patiran molt els clubs grans. En segon lloc, es troba disconforme en quant a l’exigència
obligatòria de demanar la llicència a tots els socis del seu club, ja que al ser un club
multidisciplinari, aquells que majoritàriament van a nedar o a practicar una altra modalitat
esportiva no voldran la llicència de la FCT. El Sr. Pere Torras pren la paraula de nou i
li respon que l’objectiu d’aquesta mesura és que tots els que juguin a tennis tinguin la
llicència.
El Sr. Manel Giménez intervé per fer palès que el problema dels clubs multidisciplinaris
és la possible responsabilitat davant d’un accident o una reclamació civil o penal.
Considera que serà difícil exigir la llicència a tothom si la transversalitat de la cobertura
només és per la piscina i el gimnàs.
El Sr. Albert Agustí intervé també en relació al tema de les assegurances, i demana si
és veritat que l’exigència de llicència es podria substituir en cas que es tingui una pòlissa
de cobertura sanitària. El Sr. Pere Torras li respon que si ja es té una pòlissa de RC i
assegurança mèdica sí que cal tenir igualment la llicència, però no hi hauria la necessitat
de tenir la pòlissa de RC i assegurança mèdica que ve prevista a la mateixa, tot i que
afegeix que això seria molt complicat.
El Sr. Rafael Guaita, del CT Barcino, fa un aclariment respecte aquest tema, i detalla la
diferència entre el que cobreix l’assegurança de la llicència, que tan sols és pels
accidents produïts amb ocasió de la pràctica de l'esport concret que sigui, i la RC dels
clubs per quan un soci té un accident a les instal·lacions esportives sense que el motiu
sigui la pràctica esportiva.
El Sr. Manel Giménez, del CT Sabadell, comenta que entén la utilització de la paraula
“exigir” però que en el seu cas ha augmentat molt en nombre de socis no practicants del
tennis, i que serà difícil d’aconseguir. També afegeix que els preus que es demanen des
de la FCT són molt elevats en comparació als d’altres esports dels clubs
multidisciplinaris. El Sr. Cuadrada li respon que es pren nota de l’assumpte.
Davant la falta de noves intervencions, el Sr. Joan Navarro pren la paraula, afegint que
simplement s’ha adaptat el que diu la llei als Estatuts de la FCT, i sotmet a votació la
modificació estatutària.
L’adaptació dels Estatuts és aprovada amb 8 vots ponderats en contra, d’entre ells, els
de la Sra. Marta Autet, del CT Torelló, i una abstenció.
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5. Presentació, i aprovació si s’escau, del Calendari Oficial de Competicions
2014
El Sr. Secretari pren la paraula i anuncia el punt 5 de l’ordre del dia, la presentació, i
aprovació si s’escau, del Calendari Oficial de Competicions del 2014 de la FCT. El Sr.
President exposa que no s’ha modificat gairebé res de l’any anterior, i detalla que els
campionats benjamí, aleví, infantil, cadet i junior tindran lloc a les instal·lacions de la
federació, i que la resta de campionats es repartiran entre els clubs amb el criteri de no
repetir les seus.
El Sr. President sotmet a votació el calendari oficial de competicions i és aprovat.

8. Propostes que formulin els membres de l'Assemblea, per escrit, recolzades
pel 10% dels membres de l’Assemblea i que hagin tingut entrada a aquesta
Federació fins el dia 2 de desembre de 2013.
El Secretari intervé per anunciar que no hi ha cap proposta formulada pels membres de
l’Assemblea recolzades per un 10% dels mateixos, i obre el torn de preguntes o
intervencions previst al punt 9 de l’ordre del dia. Cap club té més observacions o
preguntes per fer.

9. Torn obert de paraules.

El Sr. President pren en darrer lloc la paraula per explicar que, en relació als fets que es
van produir al juny passat, en el quals alguns membres de la junta directiva es mostraven
disconformes amb la presidència i composició de la mateixa, fa pocs dies s’han rebut
quatre cartes de 4 dels 22 membres de la junta directiva on declaren que no es tornaran
a reunir amb la junta directiva actual i que no es fan responsables de les actuacions
d’aquesta, però que tampoc pensen dimitir del càrrec. El Sr. President lamenta aquesta
situació, donat que aquests càrrecs són voluntaris i altruistes, i recalca que aquestes
persones podrien ser substituïdes per altres amb il·lusió i ganes de treballar. Conclou
que volia fer tots els clubs coneixedors d’aquesta nova situació en benefici d’una gestió
transparent, i també afegeix que aquest tema ja s’ha posat en coneixement de
l’assessoria jurídica del Consell Català de l’Esport, per a que es dirimeixi el procediment
a seguir per la FCT, i s’aconsegueixi una junta directiva implicada amb el projecte que
s’està duent a terme.
El Sr. Oscar Jimenez del CT Sant Boi intervé per llegir una carta que demana quedi
inclosa com annex a l’acta còpia de la qual s’adjunta a la present.
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El Sr. President li agraeix la intervenció destacant el dret de tots els clubs presents per
expressar les seves opinions.
A les 21.15h, sense més temes a tractar, el Sr. President agraeix a tots els presents la
seva assistència a l’Assemblea, i dóna per acabada la sessió.

Daniel Orgué
Secretari de la Junta

Joan Navarro i Francisco
President

Els interventors:

Sra. Maribel Domingo
CE Les Piscines

Sr. Josep Antolino
CT Castellar

Sr. Miquel Vilardell
CT Vic
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