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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE CLUBS 
8 DE MAIG DE 2017 

 
Acta de l’Assemblea General Extraordinària de clubs celebrada el dia 8 de maig de 2017 
als locals de la Federació Catalana de Tennis, Passeig de la Vall d'Hebron 196, 
Barcelona. 
 
 
CLUBS ASSISTENTS AMB DRET DE VEU I VOT 
  

1. ANDRES GIMENO,C T 
2. BADALONA,T C 
3. BARCELONA-1899,R C T 
4. BARCINO,C T 
5. CALDES, C N 
6. CANET 1971,C T 
7. CASINO D'ARGENTONA 
8. CASSERRES,C T 
9. CASTELLAR DEL VALLES,C T 
10. CASTELLBISBAL, CT 
11. CERCLE SABADELLES 1856 
12. COMARRUGA ATL.,C T 
13. EGARA,C 
14. EL ROURE C E 
15. ESPARREGUERA 1967,CT 
16. GORCHS,C T ELS 
17. HISPANO FRANCES,C E 
18. INTERNACIONAL LAWN TENNIS 
19. LAIETÀ,C E 
20. LLOBERA, CT LA 
21. MANRESA,C T 
22. MAS-RAM,C E 
23. MOLLET,C T 
24. MONTSENY,C T 
25. PALAFRUGELL,C T 
26. PIERA, CT 
27. PISCINES,C.E.LES 
28. PLANOLES,C T 
29. RIPOLLET,C T 
30. SABADELL,C T 
31. SALT LES GUIXERES,CT 
32. SALUT,C T DE LA 
33. SANT ADRIÀ,C T 
34. SANT ANDREU DE LA BARCA,CT 
35. SANT ANDREU,C.N. 
36. SANT POL,CT 
37. SITGES,C.T. 
38. TARRAGONA,C T 
39. TERRASSA H C ,ATL. 
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40. TORRIBERA, C E 
41. VALLDOREIX,C E 
42. VICTOR TROSES -RIPOLLET-,CT 
43. VILANOVA,C.T. 

 
CLUBS ASSISTENTS SENSE DRETA A VOT 
 

44. CLUB TENNIS & PÀDEL NAVARCLES 
45. TURO BLANC, C 

 
 
ORDRE DEL DIA  
 
1. Designació, entre els Clubs assistents, de 3 interventors per aprovar l’Acta de 

l’Assemblea. 
2. Informe del President 
3. Proposta i aprovació, si s’escau, de la convocatòria d’eleccions a President i 

Junta Directiva de la Federació Catalana de Tennis i de les Representacions 
Territorials. 

4. Aprovació, si s’escau, del Calendari Electoral. 
5. Aprovació, si s’escau, del Reglament Electoral. 
6. Sorteig entre els Clubs assistents dels membres titulars i suplents de la Junta 

Electoral d’acord amb allò que disposa el Reglament Electoral la qual s’haurà 
de constituir en un termini màxim de 3 dies. 

7. Torn obert de paraules.  
 
 
 
El dia 8 de maig de 2017, a les 19.15 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 als membres de 
l’Assemblea, als membres de la Junta Directiva, Presidents de les Delegacions 
Territorials, treballadors de la FCT i professionals assistents i els agraeix la seva 
assistència. 
 
Seguidament presenta la Sra. Isabel Pérez, que assisteix en representació de la UFEC 
com a interventora. 
 
Seguidament cedeix la paraula al senyor del Daniel Orgué, secretari de la Junta 
Directiva, per tal de seguir amb l’ordre del dia qui informa a tots els assistents que 
l’Assemblea serà enregistrada als únics efectes de la confecció de l’acta de la mateixa 
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1. Designació, entre els Clubs assistents, de 3 interventors per aprovar l’Acta 

de l’Assemblea. 
 

Hi ha 39 clubs assistents amb dret a vot al moment d’iniciar l’Assemblea. Es designen 
entre els clubs assistents tres interventors (d’acord a l’art. 25 dels Estatuts) per aprovar 
l’Acta de l’Assemblea, resultant designats el Sr. Marc Riu del CT Sitges, Sr. Pau Jané 
del CT Montseny i Sr. Isidre Tenas del CT Palafrugell. 
 

2. Informe del President. 
 
El President manifesta que és l’última assemblea d’aquest mandat i que s’inicia el procés 
per començar una nova etapa per als propers quatre anys. El mandat actual vencia el 
gener de 2018 i això suposava iniciar el procés electoral l’octubre de 2017. Però un cop 
celebrada l’assemblea de març, on es van aprovar per unanimitat els comptes anuals 
de 2016 i el pressupost de 2017, la Junta va acordar convocar l’assemblea per tal 
d’iniciar el procés electoral de manera que l’equip que sigui votat pugui prendre 
decisions a llarg termini i no per a un termini de només 4 mesos. D’aquesta manera es 
dona estabilitat als projectes de futur. 
 
Per evitar un buit de poder pel procés electoral, cal abordar amb urgència els següents 
temes: 
 
1. Tancar tota la planificació esportiva i de calendari que s’ha de fer al setembre per a 
la temporada 2017-2018 
 
2. Elaborar el pressupost 2018 a partir del mes d’octubre per començar el proper any 
amb un pas ordenat 
 
3. Prendre decisions sobre el futur de Cornellà, que serien determinants per assolir una 
FCT amb deute 0. Actualment s’estan treballant dues alternatives amb moltes opcions 
d’èxit que requereixen una dedicació molt intensiva. 
 
4. Renovar la concessió de la instal·lació de Vall d’Hebron, que venç el 2018. Es calcula 
que cap al mes de gener la FCT s’ha de preparar 100% en preparar al 100% el plec de 
condicions de la concessió. Ja s’ha començat la feina. Serà complicat, però cabdal per 
a aconseguir la renovació. 
 
5. Fer de la FCT una institució referent a nivell social i forta en pes polític al món esportiu. 
 
Recentment s’han renovat els càrrecs electes al consell directiu de la UFEC, Consell 
municipal d’esports de Barcelona i la Cambra de govern del Tribunal Arbitral de l’Esport 
a Catalunya. 
 
La missió ha de continuar sent consolidar la sostenibilitat i viabilitat econòmica i vetllar 
per la salut esportiva i social del tennis català. 
 
S’ha fet un gran equip de directius i professionals juntament amb els presidents de les 
representacions territorials. 
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3. Proposta i aprovació, si s’escau, de la convocatòria d’eleccions a President 

i Junta Directiva de la Federació Catalana de Tennis i de les 
Representacions Territorials. 

 
Abans de procedir a la votació de la proposta el Sr. Marc Riu del CT Sitges demana 
quins són els criteris amb els quals es fa el cens i quin club pot votar. 
 
El Secretari comenta que hi ha un reglament a la web que indica el criteri de votació i 
que hi ha una mesa electoral que decidirà qui pot votar i qui no. 
El Sr. Pere Torras respon que la Junta Directiva, a la seva darrera reunió, va acordar fer 
un cens electoral el més ampli possible per tal que el màxim de clubs puguin participar 
a l’assemblea i a les eleccions. El criteri que s’ha seguit és que tots els clubs que a la 
data de la convocatòria de l’assemblea tinguin llicències federatives tramitades tenen 
dret de vot a la present assemblea i entén que és el mateix criteri que se seguirà per 
elaborar el cens electoral que encara no ha estat elaborat ja que no s’ha aprovat la 
convocatòria d’eleccions. La junta electoral decidirà les reclamacions que es puguin 
presentar. 
 
El Sr Marc Riu pregunta si el criteri és jugadors amb llicència amb o sense punts,  a la 
qual cosa se li respon que el criteri és Clubs amb jugadors amb llicència federativa, a 
part dels Clubs que han participat en competicions, ja que se sobreentén que si 
participen en competicions tenen llicència. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat. 
 
 

4. Aprovació si s’escau, del Calendari Electoral. 
 

Es projecta la proposta de calendari electoral, que està penjat a la web a disposició de 
tots els Clubs amb quinze dies d’antelació. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat. 

 
5. Aprovació, si s’escau, del Reglament Electoral. 

 
Es projecta igualment la proposta de Reglament Electoral que es troba a disposició dels 
Clubs. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat. 
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6. Sorteig entre els Clubs assistents dels membres titulars i suplents de la 
Junta Electoral d’acord amb allò que disposa el Reglament Electoral la qual 
s’haurà de constituir en un termini màxim de 3 dies.  
 

 
Es procedeix al sorteig i resulten els següents titulars i suplents: 
 
 
 

1 JUAN CARLOS PRADELL -PRESIDENT- VALLDOREIX,C E Titular 

2 ANGEL BERNET -PRESIDENT- SANT ANDREU,C.N. Titular 

3 JOSE MARIA MUÑOZ -PRESIDENT- VICTOR TROSES -RIPOLLET-,CT Titular 

4 IGNASI FORCANO -PRESIDENT- CANET 1971,C T Suplent 

5 JESUS PEREZ -PRESIDENT- BADALONA,T C Suplent 

6 JOSEP VALLS -PRESIDENT- MAS-RAM,C E Suplent 

7 JAVIER GAMERO -PRESIDENT- COMARRUGA ATL.,C T Suplent 

8 MONTSE ESPINOSA .-PRESIDENT- LLOBERA, CT LA Suplent 

9 JAVIER JIMENEZ -PRESIDENT- SANT ANDREU DE LA BARCA,CT Suplent 

10 LUIS MARTINEZ -PRESIDENT- MOLLET,C T 
 

Suplent 

11 FELIP RODENAS -PRESIDENT- SALUT,C T DE LA Suplent 

12 MARIBEL DOMINGO -PRESIDENT- PISCINES,C.E.LES Suplent 

 
 
Per a les Meses Electorals de les Representacions Territorials van resultar escollits: 
 
 

TARRAGONA    PERE LLUIS BERGADA -PRESIDENT- TARRAGONA,C T 

TARRAGONA    JAVIER GAMERO -PRESIDENT- COMARRUGA AT,CT 

GIRONA    ISIDRE TENAS -PRESIDENT- PALAFRUGELL,C T 

GIRONA    ALBERT FOLIA -PRESIDENT- PLANOLES,C T 

 
 
En no haver-hi cap representant dels Clubs de Lleida es designarà conforme al 
Reglament Electoral. 
 
A les 19.45 hores i sense més temes a tractar, finalitza la reunió de l’Assemblea General 
Extraordinària de Clubs. 
 
El President agraeix en nom seu i de la Junta directiva l’oportunitat que s’ha donat a la 
Junta de governar durant els últims 5 anys, una gran experiència que els ha permès 
conèixer als professionals que treballen a la FCT i el funcionament de la mateixa. 
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Aquest temps ha servit per posar rumb a una institució centenària. Recorda que s’han 
pres decisions sota els principis d’honestedat, perseverança, dedicació i sacrifici, 
sempre amb la il·lusió i les ganes de treballar del primer dia. Amb aquestes paraules 
dona per finalitzada la legislatura. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Daniel Orgué Fígols     vist-i-plau  
Secretari      Joan Navarro i Francisco 
       President 
 
 
 
 
Els interventors: 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Marc Riu   Sr. Pau Jané   Sr. Isidre Tenas 
CT Sitges   CT Montseny   CT Palafrugell 
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