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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE CLUBS 
30 DE NOVEMBRE DE 2018 

 
Acta de l’Assemblea General Extraordinària de clubs celebrada el dia 30 de novembre 
de 2018 a l’Hotel Avenida Palace, Gran Via de les Corts Catalanes, 605, Barcelona. 
 
 
CLUBS ASSISTENTS AMB DRET DE VEU I VOT 
  

1. AMPOSTA,C E 
2. ANDRES GIMENO,C T 
3. BADALONA,T C 
4. BARCELONA-1899,R C T 
5. BELULLA,C D T 
6. CALAFELL,C N-T 
7. CATALUNYA TENNIS RESORT, CLUB 
8. CERCLE SABADELLES 1856 
9. CLUB TENNIS & PÀDEL NAVARCLES 
10. EGARA,C 
11. GIRONA,C T 
12. GORCHS,C T ELS 
13. HISPANO FRANCES,C E 
14. LAIETÀ,C E 
15. LLAFRANC, CT 
16. LLEIDA,C T 
17. MAS-RAM,C E 
18. OLOT,C N 
19. POLO,R C DE 
20. REUS MONTEROLS,C T 
21. SALUT,C T DE LA 
22. SANT ADRIÀ,C T 
23. TARRAGONA,C T 
24. TERRASSA H C ,ATL. 
25. TERRASSA HOCKEY,C D 
26. VALLDOREIX,C E 
27. VIC,C T 

 
CLUBS ASSISTENTS AMB DRET DE VEU SENSE VOT 
 

1. SANT ANDREU, CN 
2. TORELLÓ, CT 
3. INTERNACIONAL LAWN TENNIS 
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ORDRE DEL DIA 
 
1. Designació, entre els Clubs assistents, de 3 interventors per aprovar l’Acta de 

l’Assemblea. 
2. Autorització a la Junta Directiva  de la Federació per optar a la licitació del 

Centre Municipal de Tennis de la Vall d’Hebron i, en el seu cas, poder constituir 
una societat mercantil, agrupació d’interès econòmic o unió temporal 
d’empreses per a la gestió del Centre. 

3. Aprovació, si s’escau, del Pla de Viabilitat de la Federació Catalana de Tennis 
per al període 2019-2025. 

4. Torn obert de paraules. 
 
El dia 30 de novembre de 2018, a les 19,30 hores en 2a convocatòria, comença la reunió 
de l’Assemblea General Ordinària de Clubs, que té lloc al Museu del Tennis Català. 
 
El Sr. Jordi Tamayo, President de la FCT, dona la benvinguda als membres de 
l’Assemblea, als membres de la Junta Directiva, treballadors de la FCT i professionals 
assistents, els agraeix la seva assistència i dona inici a l’assemblea i als punts de l’ordre 
del dia 
 

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 el Sr. Jaume Marquès del CT Els 
Gorchs, el Sr. Carlos Montañes del CT Girona i el Sr. Miquel Vilardell del CT Vic. 
 

2. Autorització a la Junta Directiva  de la Federació per optar a la licitació del 
Centre Municipal de Tennis de la Vall d’Hebron i, en el seu cas, poder 
constituir una societat mercantil, agrupació d’interès econòmic o unió 
temporal d’empreses per a la gestió del Centre. 

 
El President, Jordi Tamayo, exposa que el dia 11 de novembre de 2018 ha finalitzat la 
concessió del CMTVH però s’ha signat una pròrroga fins al 31 de març mentre es 
produeix la nova licitació. 
 
La intenció de la Federació és optar a la nova licitació conjuntament amb la UFEC de 
manera que els treballadors quedarien subrogats en la nova entitat i deixarien de ser 
treballadors de la Federació amb la rebaixa que suposa de massa salarial. 
 
Per altra banda el plec de condicions inclourà condicions preferents per la utilització de 
les instal·lacions pels clubs catalans. 
 
També s’inclourà al plec de condicions l’obligatorietat de llogar les actuals oficines a la 
Federació a un preu d’un euro per metre quadrat mensual. 
 
El President demana autorització a l’Assemblea per tal de poder concórrer a la licitació 
conjuntament amb la UFEC. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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3. Aprovació, si s’escau, del Pla de Viabilitat de la Federació Catalana de 
Tennis per al període 2019-2025. 
 

En primer lloc el Vicepresident Econòmic, Jordi Cumellas, fa una breu pinzellada del 
compte d’explotació a 31 d’octubre amb una lleugera desviació de 63.000 euros. 
 
En relació al balanç continuem amb un patrimoni net negatiu de 3,5 milions d’euros amb 
un fons de maniobra negatiu d’1,4 milions d’euros. 
 
A continuació Jordi Tamayo presenta el Pla de Viabilitat per als propers anys que suposa 
una desinversió en instal·lacions que passa per la venda de la instal·lació de Cornellà. 
Tal i com ja es va informar en l’anterior Assemblea hi ha un comprador interessat per un 
import de 2 milions d’euros. 
 
S’ha alleugerit l’estructura de les delegacions territorials sense perdre la representativitat 
al territori. 
 
Amb la desinversió d’actius es passarà de 100 a aproximadament 30 treballadors la qual 
cosa suposarà fer una Federació viable. 
 
S’està en plena negociació amb les entitats bancàries havent obtingut ja el vistiplau de 
dues de les entitats al Pla de Viabilitat que es presenta. 
 
S’han fet acomiadaments amb un cost de 80.000 euros que suposaran un estalvi de 
250.000 euros anuals ja que no eren treballadors de les instal·lacions sinó de l’estructura 
federativa. 
 
El nou comprador ha actuat com a banc, sense despeses financeres. El proper dilluns 
cal retornar l’import que ens han deixat un cop es cobri la subvenció. La Federació tenia 
necessitat de tresoreria però no volia, en cap moment, augmentar, el deute de la 
institució per la qual cosa s’ha treballat d’aquesta manera. 
 
Procedirem a la venda de la part propietat de la Federació mentre que continuarem 
gestionant la part pública en règim de concessió administrativa. 
 
Els 2 milions que ofereix el comprador estan lleugerament per sota de la taxació 
efectuada per una societat escollida per les entitats bancàries. 
 
El Pla de Viabilitat que es presenta és altament conservador ja que preveu un 
creixement zero pels dos propers anys i un creixement d’entre el 1 i 2% per a exercicis 
posteriors. No s’han considerat ingressos futurs per patrocinis. 
 
A final d’any s’han de pagar els interessos als bancs per import de 143.000 euros i 
liquidar l’ajornament amb la Seguretat Social per tal de poder procedir a la venda. 
 
S’han ajornat diversos pagaments a proveïdors per tal de fer-los efectius durant els 
propers 2 anys. 
 
S’ha considerat que les subvencions públiques es mantenen constants tot i que el model 
que es presenta seria viable sense subvencions si la Federació no arrossegués el deute 
actual. 
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Els bancs han acceptat un període de carència de dos anys. Quan es faci efectiva la 
venda l’import resultant s’utilitzarà per amortitzar deute. 
 
Els interessos durant aquests dos anys es liquidaran de forma trimestral i no anual com 
fins ara. 
 
Domingo Goenaga, CE Laietà, exposa que amb el cash flow positiu que es generarà els 
propers dos anys es podrà fer front als deutes amb proveïdors però indica que caldrà 
tornar els diners que el comprador ens ha avançat. 
 
Jordi Tamayo li respon que el deute per part de la Junta no ha augmentat. Els diners 
que ens han anticipat es retornaran tan bon punt es cobri la subvenció del Consell Català 
de l’Esport el proper dilluns mitjançant un xec bancari que es dipositarà davant de notari. 
 
Domingo Goenaga afegeix que el cash flow a 31 d’octubre és negatiu però serà positiu 
a final d’any però entén que és correcte. 
 
Jordi Tamayo afirma que són les previsions un cop cobrada tota la subvenció de l’any 
2018 a la qual cosa Domingo Goenaga diu que es dona per satisfet amb les respostes. 
 
Pere Bergadà del CT Tarragona, pregunta si hi ha una garantia per la venda de Cornellà 
per part del comprador. 
 
Jordi Tamayo exposa que és un compromís de venda revocable per part de la Federació 
i irrevocable per part del comprador. Hi ha un contracte en ferm i ens han avançat uns 
diners que han servit per poder passar aquests mesos. 
 
Jesús Pérez, TC Badalona, entén que els diners cobrats suposen un compromís per 
part del comprador que només la Federació pot tirar enrere si hi ha una oferta millor. 
 
Jordi Tamayo li respon que efectivament és així i que hi ha una garantia que l’operació 
tirarà endavant. Si haguéssim trobat un inversor millor s’haguessin tornat els diners. 
 
Jesús Pérez es dona per satisfet amb la resposta i es mostra totalment d’acord amb la 
proposta de la Federació. Felicita per la tasca feta fins ara. 
 
Carlos Montañés, del CT Girona, comenta que a l’exposició del Pla de Viabilitat no hi ha 
previstos ingressos per patrocinis. Pregunta si hi ha alguna hipòtesi al respecte. 
 
Jordi Tamayo li respon que la hipòtesi més pessimista és continuar únicament amb 
HEAD (30.000 euros) i que la més optimista seria arribar a 100.000 euros. 
 
El President exposa que hi ha el compromís anual de fer el seguiment del Pla de 
Viabilitat amb els bancs i les institucions públiques per tal de poder controlar l’evolució i 
aplicació del mateix. 
 
Kim Rovira, de l’ATHC, agraeix la tasca de la Junta i al President anterior i fa una reflexió 
sobre perquè no s’ha demanat cap responsabilitat a juntes directives anteriors. 
 
Jordi Tamayo diu que el seu objectiu és evitar que aquestes situacions no es tornin a 
donar sense anar en contra ni a favor de ningú. Recorda l’aprovació, a proposta 
d’aquesta Junta Directiva, de l’article 84 bis als Estatuts a l’Assemblea del 25 de juny de 
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2018 que obliga a cessar a la Junta Directiva en cas pèrdues durant dos exercicis 
continuats sense restablir l’equilibri patrimonial. 
 
A continuació es passa a la votació del Pla de Viabilitat que és aprovat per unanimitat. 
 
 

4. Torn obert de paraules 
 
No n’hi ha 
 
A les 20.15 hores i sense més temes a tractar, finalitza la reunió de l’Assemblea General 
Extraordinària de Clubs donant pas a la següent Assemblea. 
 
 
 
 
 
Jordi Andreu Folch     vist-i-plau  
Secretari      Jordi Tamayo De Winne 
       President 
 
 
Els interventors: 
 
 
 
 
 
Sr. Jaume Marquès   Sr. Carlos Montañes  Sr. Miquel Vilardell 
CT Els Gorchs   CT Girona   CT Vic 
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