ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE CLUBS
27 DE NOVEMBRE DE 2017
Acta de l’Assemblea General Ordinària de clubs celebrada el dia 27 de novembre 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. ALELLA-SISTRES,C T
2. AMPOSTA,C E
3. ANDRES GIMENO,C T
4. BADALONA,T C
5. BARA,C T
6. BARCELONA-1899,R C T
7. BARCINO,C T
8. BELULLA,C D T
9. BISBAL D'EMPORDA,C T LA
10. CABRILS,C T
11. CALELLA,T C
12. CANET 1971,C T
13. CASSA,C T
14. CASTELLBISBAL, CT
15. CATALUNYA TENNIS RESORT, CLUB
16. CENTRE ATLÈTIC LAIETÀNIA
17. CERCLE SABADELLES 1856
18. EGARA,C
19. EL ROURE C E
20. ESPARREGUERA 1967,CT
21. GORCHS,C T ELS
22. HISPANO FRANCES,C E
23. LAIETÀ,C E
24. LLAFRANC,C T
25. MALGRAT,C N T
26. MANRESA,C T
27. MAS-RAM,C E
28. MOLLET,C T
29. MONTJUÏC,C N
30. OLOT,C N
31. POLO,R C DE
32. POMPEIA,R S T
33. REUS MONTEROLS,C T
34. SABADELL,C N
35. SALUT,C T DE LA
36. SANT ADRIÀ,C T
37. SANT CUGAT,C N
38. TARRAGONA,C T
39. TORELLO,C T
40. TORREDEMBARRA,CT
41. VALLDOREIX,C E
42. VALLS, C T
43. VIC,C T
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CLUBS ASSISTENTS AMB DRET DE VEU SENSE VOT
44. INTERNATIONAL LAWN TENNIS CLUB
45. JUNIOR FC
Els Clubs assistents amb dret de vot representen un total de 86 vots

ORDRE DEL DIA
1.

Designació, entre els Clubs assistents, de 3 interventors per aprovar l’Acta
de l’Assemblea.

2.

Informe del President.

3. Autorització, si s’escau per a la venda de la finca propietat de la Federació
Catalana de Tennis al terme municipal de Cornellà de Llobregat, inscrita al
registre de la propietat de Cornellà de Llobregat amb el número 35.945; i
cessió de la concessió administrativa de la qual la federació és titular en
terrenys propietat de l’ajuntament de Cornellà de Llobregat.
4. Proposta i aprovació, si s’escau, de la compensació econòmica a favor del
president de la Federació Catalana de Tennis, Jordi Tamayo De Winne,
d’acord amb l’article 27 dels Estatuts.
5.

Proposta i aprovació, si s’escau, de modificació dels Estatuts de la
Federació Catalana de Tennis.

6.

Ratificació, si s’escau, del nomenament de nous membres de la junta
directiva.

7. Proposta i aprovació, si s’escau, dels Auditors de Comptes de la Federació
Catalana de Tennis per a l’exercici 2017.
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 13 de novembre de 2017.
9. Torn obert de paraules.

El dia 27 de novembre de 2017, a les 19,10 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. Jordi Tamayo, 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.
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Seguidament cedeix la paraula al senyor Jaume Marquès, secretari de la Junta
Directiva, per tal de seguir amb l’ordre del dia.
En primer lloc el Secretari informa als assistents que es procedeix a la gravació de
l’Assemblea als únics efectes de la redacció de l’acta de la mateixa. Igualment demana
que abans de cada intervenció tothom s’identifiqui amb el seu nom, cognom, càrrec i
nom del Club al qual representa a fi i efecte de facilitar la redacció de l’acta.

1.Designació, entre els Clubs assistents, de 3 interventors per aprovar
l’Acta de 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
- Felip Ródenas en representació del CT de La Salut.
- Miquel Vilardell en representació del CT Vic.
- Xavier Borrell en representació del CT Alella Sistres
Tot seguit dóna pas al següent punt de l’Ordre del dia i cedeix la paraula al President de
la Federació Jordi Tamayo.

2. Informe del President.
El President dóna la benvinguda als assistents i reitera la il·lusió per aquesta etapa que
s’ha encetat procedint a fer un resum de la feina feta els darrers mesos.
Inicia l’informe esmentant els programes esportius (ARC, RDS Supertennis, etc.) Es vol
continuar amb la feina que ja s’havia començat a fer i començar a treballar amb el
programa de Tennis Base. S’està treballant al llarg del territori per tal d’adaptar els
programes a les necessitats de totes els clubs (petits i grans).
Es vol fomentar la vida social als clubs i es volen crear programes per tal que tots els
jugadors s’ho passin bé. Es vol proposar una Lliga Catalana de Supertennis. Més que
competició cal que els nens s’ho passin bé, treballin els Valors i més endavant
competeixin.
Circuit de Super tennis més enfocat a la competició per aquells nens que ho vulguin i
d’acord amb els entrenadors i pares.
Tennis de Carrer. La FCT ha de sortir al carrer. La FCT no és només una FCT reglada
i la gent no coneix prou el tennis federat.
Lliga Universitària de la mà de l’ECU. Es una esfera que des del tennis no havia
treballat i aquesta Junta Directiva hi aposta.
Circuit Sènior, actualment hi ha molt de desgavell amb diverses organitzacions de
tornejos i no s’ha treballat amb una marca única. Es vol unificar i que tots els qui
competeixin inclosos els amateurs.
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Socialització (Tornejos entre pares i mares i fills i filles). Són un ventall de creixement
(els tornejos intergeneracionals més enllà d’edats i nivells ).
Competicions amb limitacions de rànquing , s’haurien d’ objectivar i els rànquings
delimiten els nivells.
Competicions amateurs amb nous formats. Els sets es puguin jugar a 4 jocs.
S’aconseguirà més interacció. No per tots els tornejos però si per a començar a
competir.
Rànquing de valors és una aposta ferma de la FCT. No es vol menysprear cap altra
feina que facin els tècnics i els pares i mares però es vol que els nens agafin consciència
que la seva actitud a la pista és important i es valora a la FCT i si se’ls hi dona un premi
per la seva actitud a la pista molts d’ells ho podran començar a treballar.
Fa il·lusió també presentar les noves disciplines que es proposa assumir (de les que
es passarà un vídeo) i és una demostració de com ens volem adaptar al canvi. Amb les
noves disciplines es pot captar el potencial de creixement del tennis.
Un altre punt que s’havia percebut és que els nens que competeixen no se’ls dóna prou
reconeixement. Cal que la FCT cuidi als seus campions i campiones. S’ha fet
reconeixements als Campions de Catalunya i als Campions dels Màsters del Circuit
Juvenil d’Estiu. D’aquesta manera els esportistes, tècnics i pares reben suport de la
FCT.
Patrocini. Teníem molts pocs ingressos atípics (66.000€). S’estan fent contactes amb
unes 30 empreses possibles patrocinadores. Per exemple la Marca KIA ha patrocinat el
torneig d’hivern. Properament es farà un altre torneig del Real Club de Polo . Es vol que
els jugadors es sentin professionals i que els doni prestigi.
Millora en activitats promocionals
Cal adaptar-nos al canvi, sortir al carrer i emocionar. Hem fet un homenatge a Jordi
Arrese amb motiu dels 25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona. No només els jugadors
de renom que van donar suport a l’acte de l’homenatge sinó també les escoles de tot
els territori que hi van poder assistir interactuaren amb ells i la FCT. Ajuda a donar valor
a la Llicència federativa ja que sense la llicència no es pot participar en aquests actes
promocionals. Ampliar els serveis i esdeveniments farà que també de forma paulatina
s’ampliïn els ingressos en concepte de llicència.
Super jornada de tennis 2 de desembre. Acte de promoció del tennis. Es comptarà
amb la presència de jugadors professionals ja confirmats.
Es vol que jugadors professionals interactuïn amb els nens i nenes, amb els qui
practiquen el tennis en cadira de rodes amb els cecs.
S’emmirallen i continuen treballant amb ells i a més conèixer gent amb problemes fa que
siguin conscients d’altres aspectes més enllà de la competició.
Continua informant que el dia 1 de desembre es signarà una col·laboració amb l’Albert
Ramos per tal que sigui imatge de la FCT. Es un jugador de club i es volen aprofitar les
sinèrgies. És una col·laboració de caire filantròpic.
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A nivell professional no es coneixia quin era el nivell dels tècnics. S’està treballant per
tal que tots els directius i tècnics tinguin reconeguts els Nivell 1, 2 i/o 3 i amb això també
tinguin prestigi i es donarà millor servei tot evitant l’intrusisme.
També es vol que els nens que comencen en etapes formatives estiguin tutelats per
professionals. A més els bons professionals tindran la seva recompensa i la FCT
començarà a homologar i recolzar federativament.
Tennis Inclusiu (7 programes). Es volen convertir en una Fundació del tennis Català. Es
vol presentar durant el proper mes d’abril.
Àrea de Serveis als clubs.
Cal recolzar als clubs constantment, contacte directe amb una figura. S’ofereix un telèfon
les 24 hores. També hi ha un correu electrònic que dóna resposta en un màxim de 72
hores. També s’està cercant proveïdors tècnics fent una central de compres per tal de
cobrir les necessitats dels clubs d’una forma més econòmica.
Calia conèixer els clubs i saber que es demana a la FCT. S’ha passat unes enquestes
però dels 200 clubs només n’han respost uns 30. Es demana que es respongui les
enquestes. És important per poder adaptar el que s’ofereixi al que es necessiti.
Les tasques són diverses. S’han remès correus sobre la possible exempció de l’ IBI si
els clubs compleixen uns requisits. Des de la FCT s’han emès diversos certificats.
S’està estudiant l’adequació dels clubs a la LOP Dades.
Nous serveis d’assessorament jurídic gratuït en 72 hores.
Redisseny operatiu dels clubs . S’ofereix estudi dels clubs (no és gratuït) en relació al
personal.
Software, material d’escoles, rènting de furgonetes.
Altres temes a destacar. Sortida el mes de desembre de la Revista del Tennis Català
(serà per informar als clubs i alhora un altaveu dels clubs per tal de promoure els tornejos
que els organitzin a tot el territori). També es vol endegar de cara a l’any vinent la TV
del tennis per promoure l’activitat dels clubs.
Empreses de trofeus, web de clubs, xarxes socials i màrqueting (es tindrà una persona
encarregada de donar consells i optimitzar les pàgines web dels clubs).
La pàgina web de la FCT s’ha adaptat a aquest nou Servei de Clubs (hi ha un formulari
que detalla els serveis oferts) això també ens permet fer un seguiment de les necessitats
dels clubs.
Quan es va iniciar el projecte es volia conèixer el territori. Es va a visitar als clubs. Pla
de visites ; 9 d’octubre, 16 de novembre... Es va començar pels clubs de Girona i hi ha
un pla per a visitar tots els clubs al mes de març/abril. S’intenta estar en contacte
constant amb tots els clubs.
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Les trucades del Servei als Clubs s’han començat aquest mes de novembre. Calia
fomentar la Lliga Catalana i que els clubs fossin més actius. S’ha crescut un 2% en la
Lliga Catalana amb les trucades.
En xifres, des del mes de juny s’han rebut 600 trucades al mòbil esmentat i se n’han fet
500 i només s’ha pogut parlar amb 200 clubs. Insistim i intentem parlar amb els clubs
per donar millor servei.
S’han afiliat 5 clubs nous. 3 Barcelona, 1 Girona, i 1 a Tarragona.
Enquestes 30.
Certificats emesos pel tema de l’IBI : 15.
Captació de dades: 45% dels clubs afiliats.
Llicències noves: (motivat per les trucades fetes) 100 altes.
Exempció de l’IBI (tramitat 18 clubs). Jaume Marquès està fent una gran tasca. Hi ha
un problema derivat de manca de criteris unificats a algunes delegacions d’hisenda.
Comitè Català d’Àrbitres de tennis. És un tema del que ens sentim orgullosos ja que
era un Comitè oblidat. S’ha posat en valor la seva feina i es compte amb representació
dins de la FCT. El seu President Rubén Fernández inicia una nova etapa. Presència al
web, uniforme, designació transparent (tothom sàpiga quan es fa un torneig i tots els
àrbitres tinguin oportunitat de ser-hi. D’altra banda es vol ajudar als àrbitres més joves
a aconseguir xapes ITF.
Àrea financera.
La FCT està malmesa econòmicament. El projecte és pels clubs, s’està treballant per
solucionar els problemes econòmics però això no serà excusa per no ajudar els clubs.
La instal·lació de l’Hospitalet es va cedir a un nou concessionari tot i que no es va
aconseguir cobrar el traspàs de la mateixa. Des del mes de juliol d’aquest any i després
de les gestions d’aquesta Junta s’ha començat a cobrar els mig milió d’euros de la venda
de la concessió. Ara comptem amb 3 garanties (es poden executar les rendes que el
cessionari percep pel lloguer de les instal·lacions, s’han pignorat les rendes que el
cessionari te en un altre territori d’Espanya i si incomplís el compromís de pagament
durant dos mesos es podria revertir la cessió.
Explica que només entrar a la FCT ens vam trobar que no es podia pagar l’IVA, es va
demanar ajuda a la SGE i van pagar la subvenció. Al tornar de vacances ens vam trobar
amb nous problemes per pagar les nòmines , etc. i es va haver de demanar una bestreta
a la UFEC qui en menys de dos dies va pagar un 20% de la subvenció i a dia d’avui la
UFEC encara no ha cobrat la subvenció de la SGE.
La sorpresa és constant i per pagar les nòmines es va acudir als bancs però no van
concedir res. La solució que es va trobar va ser que els clubs del denominat G12 van
avançar les llicències i gràcies a això s’ha pogut les nòmines fins el mes de novembre.
La situació actual no permet continuar gestionant instal·lacions i de fer-ho hauríem
d’entrar en situació de pre concurs de pel que s’han d’alienar actius. A dia d’avui s’està
Federació Catalana de Tennis. Passeig de la Vall d’Hebron, 196 (08035) Barcelona
Telf. 93 428 53 53 www.fctennis.cat NIF Q5855014F
Inscrita al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 01424

negociant amb l’Ajuntament de Cornellà a l’espera del vistiplau jurídic. Si no
s’aconsegueix el vistiplau per a la cessió de la concessió s’haurà de presentar pre
concurs. La FCT no està salvada l’hem de salvar entre tots.
Tot seguit el president dóna la paraula al Vicepresident Econòmic Xavier Ponsatí qui
recorda que és gironí i president des de fa molts anys del CT La Bisbal. Es va apuntar
a la Junta per ajudar esportivament i finalment s’ha hagut de dedicar al tema econòmic.
Definiria la situació amb un refrany “Al mal temps bona cara”. L’Auditoria feta el 31-122016 els auditors deien que som una Federació en fallida. Amb un patrimoni i un fons
de maniobra negatiu molt poques empreses es salven. L’anterior Junta va fer una cosa
bé com va ser fer un paquet del deute bancari i aconseguir un refinançament de 4 milions
d’euros que ha donat una certa tranquil·litat però això suposa que cada més de
desembre s’han de pagar uns 100.000 euros d’interessos i una part molt petita del deute.
És clar que independentment d’aquest deute només es va refinançar aquest deute i es
va fer amb garantia hipotecaria dels terrenys de Cornellà junt als que hi ha la Concessió
que volem cedir.
Per tant el punt que s’ha d’aprovar avui és tant important que a part de cedir la concessió
assumirien el deute. És una necessitat vital. Totes les despeses fixes que suposa
mantenir aquesta instal·lació és inassolible. S’ha de passar d’una Federació imperialista
a una Federació que doni servei als clubs i no cal un local tant vistós. La situació aquesta
és la que ens vàrem trobar. La diferència de tresoreria en part s’ha pogut solventar amb
l’ avançament dels clubs hi ha sigut una cosa molt positiva. S’ha pagat sous, proveïdors,
etc. Treure’ns la instal·lació de Cornellà de sobre representaria treure’ns la meitat de la
nòmina que tenim actualment. La despesa acumulada de proveïdors també prové
d’aquestes instal·lacions les quals no facturen el que haurien de facturar i els preus
marcats pels Ajuntaments no són preus de mercat.
Endeutament bancari 3’9 milions d’euros. Acabarem l’any amb dèficit de tresoreria que
es comptabilitza en 85.000 euros.
El problema és que cada mes fins que no es vengui la instal·lació de Cornellà segueixen
venint les mateixes despeses.
D’altra banda hi ha la instal·lació de la Vall d’Hebron que representa una càrrega en
nòmines.
Si es podessin vendre, cedir o retornar es salvaria la FCT i en cas contrari s’haurà de
prendre mesures.
Això és l’avenç de les dades del compte d’explotació marcada a octubre d’ enguany.
Més despeses que ingressos.
S’ha fet moltes coses per poder anar aguantant. La FCT no pot pagar 175000 euros de
nòmines mensuals. Tampoc es pot treure la gent ja que te un cost. De forma ordenada
es vol vendre Cornellà i de forma ordenada veure que es pot fer amb la instal·lació de
la Vall d’Hebron que té uns 30 treballadors més.
La FCT te uns 100 treballadors i l’ideal seria quedar-se amb una vintena d’empleats. Cal
fer-ho entre tots. Aquests números ja es sabien, moltes dades són extretes de l’auditoria
de l’any passat però es volia posar en evidència i donar una esperança de que d’aquí
uns quants mesos a la propera Assemblea General Ordinària esperem donar bones
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notícies. Si ens podem vendre la instal·lació de Cornellà la FCT és perfectament viable
amb els ingressos de les llicències, campionats i cànons, a part d’un petit ingrés del
CCE.
El President dóna pas al següent punt de l’Ordre del dia.
3. Autorització, si s’escau per a la venda de la finca propietat de la Federació
Catalana de Tennis al terme municipal de Cornellà de Llobregat, inscrita al
registre de la propietat de Cornellà de Llobregat amb el número 35.945; i
cessió de la concessió administrativa de la qual la federació és titular en
terrenys propietat de l’ajuntament de Cornellà de Llobregat.
El Secretari Jaume Marquès llegeix l’enunciat de la proposta i sol·licitud d’autorització
i cedeix la paraula al President Jordi Tamayo qui reitera la necessitat de fer la venda i
la cessió de la concessió i informa que l’ import a efectes de valor net comptable de la
instal·lació és de 2.100.000 euros (tenint present les amortitzacions que hi ha hagut) el
valor de taxació de la instal·lació (terreny més construcció) de fa uns 3 anys era uns
6.100.000 euros. El preu de venda de la part privativa és d’aproximadament 4.600.000
euros.
Amb això ens farà més sostenibles però no eixugarem el deute del tot.
Les condicions són el preu de la venda de la part privativa. Es subroguen en els
contractes dels treballadors.
La contraprestació també serà un contracte de prestació de serveis per fer l’Escola d’una
empresa privada a partir de la nostra experiència.
Ens traiem despeses d’estructura i eventuals indemnitzacions de treballadors, ens
traiem el deute bancari i generem ingressos per poder començar a treballar cap aquest
nou projecte.
El deute de 4.100.000 quedaria liquidat.
Per part del President del RCTB es pregunta si l’autorització que es demana a
l’Assemblea es limita a les condicions explicades i vol que consti en acta aquest extrem.
El President confirma les condicions del permís que es demana.
El Secretari diu que es farà constar l’aclariment demanat per part del president del
RCTB.
0 Vots en contra
0 Abstencions
S’aprova per unanimitat.
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4. Proposta i aprovació, si s’escau, de la compensació econòmica a favor
del president de la Federació Catalana de Tennis, Jordi Tamayo De Winne,
d’acord amb l’article 27 dels Estatuts.
El Secretari Jaume Marquès llegeix l’enunciat de la proposta i cedeix la paraula al
President Jordi Tamayo.
El President expressa que pot semblar agosarat plantejar aquest punt en la situació
actual però entén que la FCT es mereix un President executiu i no un President que
aixequi copes. Cal un president tecnòcrata, un president executiu que treballi des d’un
punt de vista professional. Cal que la FCT sigui una empresa que presti serveis als seus
clubs i federats.
D’acord amb els Estatuts cal que l’Assemblea ho aprovi nominativament. Aclareix que
vol deixar clar que són dietes de representació i que d’acord amb una Consulta Vinculant
de la Direcció General de Tributs aquestes dietes estan subjectes a tributació i a retenció
del 35%. Cal posar ordre. Fa més de 20 anys que les dietes no s’han augmentat. Es
proposa seguir com fa 20 anys. 150 euros al dia i si a partir del 2018 el compte
d’explotació és positiu es passi a 200 euros al dia.
A la FCT s’hi va a treballar, per prestar serveis als clubs.
0 Vots en contra
0 Abstencions
S’aprova per unanimitat.
5. Proposta i aprovació, si s’escau, de modificació dels Estatuts de la
Federació Catalana de Tennis.
EL Secretari Jaume Marquès llegeix l’enunciat de la proposta i cedeix la paraula al
Pere Torres Responsable Jurídic de la FCT .
Explica la proposta que es sotmet a aprovació i que ha estat publicada al web i es
remet al text de la mateixa el qual s’adjunta a la present acta com ANNEX núm. 1
Explica els diferents apartats de la proposta de modificació:
A) S’ha eliminat aquesta proposta de reforma de l ‘article 23 atès que el CCE ha
indicat que actualment no està permès per a les Assemblees generals.
No hi ha cap inconvenient en la reforma proposada de l’article 32 en relació a la
celebració de les Juntes Directives de forma descentralitzada de forma
telemàtica o per mitjans anàlegs però no així pel que fa a la reforma de l’article
23 en relació a la celebració de les Assemblees Generals.
B) Modificació dels articles 15, 19, 29, 68, 69 i 70 . Supressió de la figura del
Director General i totes les seves referències.
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C) Modificació de l’article 27 . Composició de la Junta Directiva. Es passaria a un
màxim de 25 membres . Es proposa que el nombre de Vicepresidents sigui d’1
a 3 enlloc dels 3 que hi ha ara.
D) Modificació dels articles 61, 62, 63, 64, 65, 66 i 67. Modificació de l’estructura
Territorial.
Designació dels Delegats territorials entre els membres integrants de la Junta
Directiva a excepció dels càrrecs de president , secretari i tresorer. Seria un canvi
de l’estructura. Si s’aprovés la reforma dels estatuts en aquest punt s’aplicaria a
partir de les properes eleccions (previsiblement a partir del 2021).
E) Noves disciplines.
Es proposa la incorporació als Estatuts de les noves disciplines denominades
Touchtennis, Newtennis, B-Quet i e-Tennis, i es fa una breu demostració dels
trets principals de cadascuna mitjançant el visionat d’un vídeo.
Per part del Secretari es dóna la paraula als assembleistes per tal que puguin formular
preguntes i demanar aclariments.
Pren la paraula Jordi Compte President del CT Reus Monterols. Diu que en la situació
que s’està a la FCT el preocupa el perquè s’ha tret el tema de les representacions
territorials ja que creu que en la situació actual aquest és un tema secundari i només fa
5 mesos de les eleccions. Que a Tarragona tenen molt arrelat el tema de la
Representació i no entenen perquè ara es fa la proposta.
Respon el President Jordi Tamayo i manifesta que el motiu per a plantejar el canvi i el
moment actual és per ser transparents des del primer moment. Es vol vetllar per l’ interès
general i que tothom vagi a la mateixa direcció i en la mateixa sintonia. Els territoris
tindran la mateixa independència i no es voldria fer abans d’unes properes eleccions.
Pren la paraula Anjo Valentí, President del CT Manresa, vol recolzar la reforma dels
Estatuts en aquest punt. Li agradaria reivindicar una delegació territorial per comarques.
I expressa el recolzament al president en la proposta de reforma i en l’altre punt en el
que difereix de la proposta és pel que fa a la supressió de la figura del Director general
per innecessària o perquè en un altre moment la mateixa Junta en vulgui tenir. No hi
serà en aquest mandat però hi podria ser en un moment i es podrien tornar a reformar
els Estatuts.
Respon el president qui agraeix el suport a la proposta de canvi de les delegacions i en
el sentit d’indicar que la figura de Director General és una figura d’alta direcció que
sempre rep una remuneració com alt directiu. No te sentit una alta direcció, el que es vol
és un Director Financer i Corporatiu , un Controller, que digui si es fan les coses bé o no
econòmicament i no es vol que hi hagi un possible conflicte d’interessos entre aquesta
junta Directiva i un Director General. Es vol un tecnòcrata .
Pren la paraula Joan Pruna Vicepresident del CT Cassà de Girona i expressa el dubte
respecte del tema de les delegacions de si no seria bo explicar-ho primer als clubs
aquesta idea per tal que estiguin assabentats i així es dóna temps als delegats a
explicar-ho als clubs que són els qui ens voten.
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Respon el president indicant que la idea que es vol transmetre al territori és que aquests
clubs seguiran sent sobirans i continuaran decidint qui serrà el seu delegat territorial i la
diferència és que estarà en una llista única. Es vol que el representant sigui una persona
de confiança.
Pren la paraula Pere Lluis Bergadà President del tennis Tarragona i ex delegat de la
Tarragona durant els darrers deu anys. Respecta el que pensi cadascú. No està d’acord
amb la proposta d’acord amb el seu bagatge i el que coneix dels clubs del seu territori.
Vol matisar el que ha comentat Joan Pruna creu que en aquest moment s’estan debatent
4 o 5 punts que són molt importants com per debatre-ho ara. Hi ha clubs que no són
conscients de la transcendència. A Tarragona el tema està molt arrelat. A l’assemblea
d’avui hi ha pocs clubs representats. Creu que no s’ha explicat prou bé. Que a la
convocatòria deia modificació d’estatuts. Creu que el punt no és prou clar i els estatuts
diuen que s’ha de dir clar.
Respon el president indicant que des de la província de Tarragona es va demanar que
s’hi assistís i s’expliqués i es va fer una reunió i que estén que si que hi ha hagut claredat
i explicacions.
Recorda que la documentació de l’Assemblea estava a disposició dels clubs i en aquesta
documentació hi havia el text dels Estatuts que es volia reformar.
Pren la paraula en Xavier Ponsatí Vicepresident de la FCT i manifesta que ell també ha
estat delegat i entén que és bàsic que la persona que mani a la FCT i la persona que
mani a cadascuna de les províncies tinguin el mateix color polític ja que no te cap sentit
que estiguin en costats diferents. No canviaran les formes de funcionar les delegacions.
Es vol obrir fins i tot a que puguin sortir noves idees d’altres comarques. L’únic que
canvia és que a les candidatures s’hi haurà d’incloure els candidats que es vulguin
presentar en aquella llista.
Pere Lluis Bergadà reitera que el que reclama és que ho sàpiga tothom i un cert marge
per a poder debatre aquest tema .
Respon al Xavier Ponsatí i es pregunta quina pressa hi ha? Ho troba fora de lloc .
Anjo Valentí per al·lusions diu que ho entén per evitar vots en contra en la mateixa Junta
Directiva tot i que es podia fer més endavant.
Es produeixen diverses intervencions en el mateix sentit.
Xavier Bosch, no representa a cap club. És vicepresident honorífic de la FCT. Ha estat
delegat territorial de la Província de Girona durant 14 anys i està d’acord en Xavier
Ponsatí tot i que canvien les regles de joc i no es coneix prou la proposta i s’hauria
d’aparcar i explicar-ho bé i no sembli que s’ha fet amb presses .
Xavier Ponsatí indica que només es canvia la filosofia i recorda que els clubs no han
contestat les enquestes. L’assemblea és sobirana i la Junta Directiva el que ha fet és
aprofitar una Assemblea Extraordinària.
Pren la paraula Rafel Guayta, president del CT Barcino, i indica que l’amoïna que es
vagin inventant disciplines ja que pensa on posarà totes les pistes Creu que en el fons
això competeix amb el que som (fem tennis). Creu que som massa prolixes.
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Respon el president Jordi Tamayo indicant que s’ha d’aprendre del passat i recorda el
cas del pàdel al que no se li va donar importància i actualment és una federació important
i propera i fa que la gent passi del tennis al pàdel.
Vol que la FCT sigui previsora i no deixi escapar potencial i adaptar-nos al canvi.
Javier Moreno (Vicepresident institucional) indica que es vol fer com amb el Tennis
Platja, una política preventiva i ja es veurà .
Intervé Rafel Guayta, President del CT Barcino, i indica que per evitar que vagin
inventant-se modalitats es podria fer un esment a totes aquelles disciplines que tinguin
el tronc comú del tennis.
Intervé l’Assessora Jurídica Judith Martínez per indicar que no es pot fer un esment tant
inconcret en els Estatuts ja que primer l’Assemblea General de la FCT ho aprova i
després la SGE ho ratifica i cal ser concrets en les disciplines.
Pren la paraula Gemma Soy Presidenta del CT Olot per parlar del tema de les
delegacions i indica que creu que el raonament que s’ha fet de que no són prou clubs
de la província de Girona o de Tarragona i que, ja que la Junta Directiva es dedica a
treballar pels clubs de Catalunya, el que cal és fer un petit esforç un o dos cops l’any i
encara que calgui per un parell d’hores de camí s’ha d’anar a les Assemblees. Ella és
presidenta del Club Natació Olot i te 5 disciplines a 5 federacions. Ha estat 10 anys
delegada de la Federació Catalana de Natació i quan el President la va trucar va veure
que el seu programa coincidia amb el d’ ella. No es veia treballant amb un equip que no
compartís les seves idees, en conseqüència recolza totalment la proposta.
Pren la paraula Albert Agustí, President del RCTB, qui fa una pregunta a l’Assessora
jurídica Judith Martínez en el sentit si creu que tal com s’ha fet la convocatòria es pot
votar punt per punt la reforma dels estatuts.
Judith Martínez respon que és més garantista i segur pels clubs votar cada proposta
per separat i que si bé no es detallen els articles en la convocatòria si que en canvi es
va adjuntar la documentació annexa amb la informació dels articles i textos que anaven
a ser votats.
Intervé Pere Torras per ordenar la votació de les diferents propostes.
Proposta A) Celebració de reunions de forma descentralitzada per
videoconferència. Reforma de l’article 32
0 Vots en contra
0 Abstencions
S’aprova per unanimitat.
Proposta B) Supressió de la Figura del Director General i totes les seves
referències.
Reforma dels articles 15, 19 i 70.
0 Vots en contra
0 Abstencions
S’aprova per unanimitat.
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Proposta C) Composició de la JD.
Reforma de l’article 27
0 Vots en contra
0 Abstencions
S’aprova per unanimitat.
Proposta D) Modificació de l’Estructura Territorial.
Reforma dels articles 61,65, 66 i 67
3 Vots en contra
33 Abstencions
41 a favor
No s’aprova.
Proposta E) Noves disciplines.
Reforma de l’article 2
0 Vots en contra
9 Abstencions
68 Vots a favor
S’aprova per majoria qualificada.

Pren la paraula Miquel Vilardell, President del CT Vic i demana si les abstencions
computen amb la majoria. En el mateix sentit, Jordi Garcés del CT Valls demana que es
revisi la majoria necessària per aprovar la modificació estatutària.
Hi ha diferents intervencions al respecte. Finalment s’aclareix per part del Secretari
Jaume Marquès que s’ha de tenir present que la majoria dels 2/3 s’ha d’obtenir entre els
vots emesos i per tant no s’assoleix la majoria qualificada dels 2/3 de vots afirmatius i
es recorda que una cosa són els clubs presents i l’altra els vots presents en haver clubs
que tenen més d’un vot en virtut de la ponderació de vot.
6. Ratificació, si s’escau, del nomenament de nous membres de la junta
directiva.
Pere Torras informa que la Junta Directiva del passat 17 de juliol va nomenar membre
de la Junta Directiva al President del CT Llafranc Jordi Cumellas i es demana a
l‘Assemblea General la ratificació del nomenament.
0 Vots en contra
0 Abstencions
S’aprova per unanimitat.
7. Proposta i aprovació, si s’escau, dels Auditors de Comptes de la
Federació Catalana de Tennis per a l’exercici 2017.
El Secretari dóna la paraula al Pere Torres qui informa que com estableix la normativa
és preceptiu el nomenament dels Auditors de Comptes de l’Exercici i en aquest cas la
Junta Directiva proposa a Forwards Econòmics S.C.P .
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0 Vots en contra
0 Abstencions
S’aprova per unanimitat.
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 13 de novembre de 2017.
Per part del Secretari Jaume Marquès es fa constar que no s’ha formulat cap proposta
per cap membre de l’Assemblea i per tant es passa al següent punt de l’Ordre del dia
de l’Assemblea.

9. Torn obert de paraules.
Pren la paraula Domingo Goenaga, President del CE Laietà, que diu que parla en nom
d’algunes de les entitats que s’han abstingut. Estan a favor del canvi proposat però
pensen que cal prendre’s una mica de temps i que el canvi no té la urgència i s’hauria
de fer amb un nivell de consens suficient alt perquè la Federació es trobi còmode amb
aquest canvi. Creu que s’hauria de tornar a proposar i la majoria dels qui s’han abstingut
hi votarien a favor.
Respecte del tema econòmic vol agrair a la Junta i en concret al Vicepresident Econòmic
la claredat amb la que s’ha exposat el tema. Des del seu punt de vista la venda de
Cornellà és condició sine qua non però no és condició suficient. La situació de fallida
continuarà sent després de la venda perquè continuarem amb negatiu però l’any 2018
serà molt difícil des del seu punt de vista.
Creu que el tema dels espònsors és fonamental. Torna a dir que es miri de fer un
Factoring de mig milió que en el seu dia no es va poder fer degut al deute bancari elevat
i si es ven lo de Cornellà es podria fer.
En relació a la propera Assemblea general Ordinària demanaria que es fes el més aviat
possible ja que abans la Junta Directiva l’acostumava a fer el 30 de juny i creu que
aprovar un pressupost a mig exercici és massa i més tenint en compte les
circumstàncies actuals.
També vol felicitar a la Junta Directiva per la tasca i el patiment que estan sofrint.
Pren la paraula en Xavier Ponsatí i agraeix al President del CE Laietà tot exposant que
el que ha dit ho tenien cartera i està previst ajuntar tot el deute . Respecte del factoring
ho tenim a sobre de la taula.
Pren la paraula Felip Ródenas President del CT La Salut qui reprèn el fil econòmic i
pregunta al President quin pressupost té assignat cada delegació territorial i quin
rendiment de comptes dóna a la FCT. Aprofita per agrair el servei que fa i per felicitarlo.
Intervé el president Jordi Tamayo i agraeix la pregunta tot dient que si es plantejava el
punt de les delegacions es perquè es tenen unes despeses de 200.000 euros i ens
trobem que algunes delegacions no justifiquen els comptes i si es vol anar a la una i
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treballar pel conjunt no podem estar sense resposta. Pren nota i a la propera assemblea
es presentarà la proposta i si no s’ha explicat suficientment es farà.
Intervé Felip Ródenas qui pregunta si ha entès bé que les territorials tenen un
pressupost de 200.000 euros i no acaben de justificar totes les despeses i quan
necessiten diners els van a demanar als clubs?
El President Jordi Tamayo respon que hi ha una part de les delegacions que no
justifiquen les despeses i si és cert que quan necessiten diners els van a demanar als
clubs.
Felip Ródenas expressa que això potser hi hagués hagut de dir abans de la votació,
Intervé Joan Pruna Representant Territorial de Girona que demana al President que
expliqui millor les coses perquè aquestes manifestacions fan mal a les Delegacions que
ho estan fent bé.
El President Jordi Tamayo insisteix que no es va en contra de les Delegacions i s’està
treballant a favor del territori.
Som conscients del desencís territorial vers la Federació i per això s’ha proposat fer les
assemblees generals per videoconferència però ha estat el Consell Català de l’Esport el
qui no hi ha permès i no es pretén ferir sensibilitats. Només s’està dient que les despeses
de totes les delegacions territorials són 200.000 eros. En cap moment s’està dient que
es fa un mal ús. Es vol conèixer l’ús que se’n fa, només es vol la justificació.
Intervé en Xavier Ponsatí, Vicepresident econòmic, que vol aclarir que d’aquests
200.000 euros hi ha unes despeses fixes de cada delegació que es paguen des de la
FCT i per tant això ja està justificat. Per tant entre 140.000 i 150.000 euros que es
paguen des de la FCT i ja estan justificats i són la resta de diners que s’utilitzen per les
diades o despeses d’ordre particular i per tant cal que els justificants els portin per part
de les diferents delegacions.
Intervé Lluís Yebra representant territorial de Tarragona, dóna les gràcies a la Junta
Directiva en la que està integrat i se sent molt còmode. Agraeix la pregunta feta per en
Felip Ródenas President del CT La Salut i no vol ser crític només vol matisar. Creu que
ha preguntat per ingressos i despeses i només se li han dit les despeses i no els
ingressos, ell te el resultat comptable del 2016 i a la seva representació territorial va
gastar 90.000 euros del pressupost total i els ingressos van pujar a 125.000 euros. Creu
que a les representacions territorials no se’ls assigna la part proporcional de les
subvencions de la SGE o dels espònsors quan es genera una part important d’actes i
que a dia d’avui no es pot valorar de forma analítica perquè mai s’havia fet aquest
exercici però a partir d’ara si perquè s’està fent i es podrà parlar més endavant de com
resulta l’explotació.
D’altra banda diu que ells sempre sumen es presentin en un territori o no. En el tema de
les justificacions tenen temps fins a final d’any i estan al novembre demana una mica
més de temps ja que en el seu cas tindrà totes les justificacions.
Intervé el president Jordi Tamayo que agraeix la intervenció a Lluís Yebra i planteja que
s’hauria de mirar si les llicències són del territori o de la Federació. Que es treballa en
conjunt i si les delegacions territorials reben subvencions se les queden i si una
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delegació territorial es gasta 15.000 euros en una diada i a la Federació es vol fomentar
el tennis base es te un problema.
Respon Lluis Yebra demana que es matisi més ja que el seu pressupost és de mínims i
és una obligació que tenen de presentar-lo. Tenen la potestat de tenir la iniciativa.
Intervé Pere Lluis Bergadà, President del CT Tarragona, per preguntar la situació real
de la venda de la instal·lació de Cornellà.
Respon el president de la Federació Jordi Tamayo que informa que la situació de la
venda de Cornellà és preocupant degut a la immediatesa que necessitem, i hi ha una
situació que s’està estudiant a nivell jurídic per saber si la cessió de la concessió
administrativa és possible o no. Les Juntes Directives anteriors han pogut fer diverses
cessions d’altres concessions administratives. S’estan treballant per poder obtenir una
resposta positiva el més aviat possible i d’acord amb la Llei de Contractació Pública i
seguint el Principi de responsabilitat s’ha demanat autorització a l’Assemblea.
A les 21,20 hores i sense més temes a tractar, finalitza la reunió de l’Assemblea General
Extraordinària de Clubs .

Jaume Marquès
Secretari

vistiplau
Jordi Tamayo De Winne
President

Els interventors:

Sr. Felip Ródenas
CT La Salut

Sr. Miquel Vilardell
CT Vic

Sr. Xavier Borrell
CT Alella Sistres
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