
 

Federació Catalana de Tennis. Passeig de la Vall d’Hebron, 196 (08035) Barcelona 
Telf. 93 428 53 53  Fax 93 428 55 45  www.fctennis.cat NIF Q5855014F 

Inscrita al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 01424 

1 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE CLUBS 
27 DE JUNY DE 2016 

 
Acta de l’Assemblea General Ordinària de clubs celebrada el dia 27 de juny de 2016 als 
locals de la Federació Catalana de Tennis, Passeig de la Vall d'Hebron 196, Barcelona. 
 
 
CLUBS ASSISTENTS 
  

1. ANDRES GIMENO,C T 
2. BARCELONA-1899,R C T 
3. CASTELLAR DEL VALLES,C T 
4. CATALUNYA TENNIS RESORT, CLUB 
5. CERCLE SABADELLES 1856 
6. EL ROURE C E 
7. HISPANO FRANCES,C E 
8. INTERNACIONAL LAWN TENNIS 
9. LAIETÀ,C E 
10. LLAFRANC,C T 
11. MANRESA,C T 
12. OLOT,C N 
13. PIERA, CT 
14. PISCINES,C.E.LES 
15. PLANOLES,C T 
16. SABADELL,C T 
17. VIC,C T 
18. VICTOR TROSES -RIPOLLET-,CT 

 

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

l’Assemblea. 

2. Informe del President 

3. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria d’Activitats de l’exercici 
2015. 

4. Presentació, i aprovació si s’escau, del Calendari Oficial de Competicions 2016 

5. Proposta, i aprovació si s’escau, del preu de la Llicència Federativa 2016 

6. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Liquidació del Pressupost a 31 de 
desembre de 2015.  

7. Estats financers a 31 de desembre de 2015.  

8. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pressupost de l’exercici 2016.  

9. 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 12 de juny de 2016. 

10. Acceptació, si s’escau, del càrrec de patró a la Fundació UFEC i designació 
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del President de la Federació en la seva representació 

11. Ratificació de nous membres de la Junta Directiva 

12. Proposta de modificació dels Estatuts de la FCT  

13. Torn obert de paraules.  

 
 
 
El dia 27 de juny de 2016, a les 19,10 hores en 2a convocatòria, i als locals de la 
Federació Catalana de Tennis, comença la reunió de l’Assemblea General Ordinària 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 cedeix la paraula al senyor del Daniel Orgué, secretari de la 
Junta Directiva, per tal de seguir amb 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. Jordi Marzà, el Sr. Josep 
Antolino i la Sra. Maribel Domingo 
. 

2. Informe del President. 
 
El President pren la paraula presentant els membres de la mesa, Vicepresidents, 
Tresorer i Secretari i els professionals i exposa les matèries que es presentaran i 
debatran a l’assemblea. 
 
Seguidament fa una exposició de l’evolució dels darrers quatre anys. Es va decidir fer 
un canvi cap a una gestió professional i amb criteri empresarial i mantenir la rellevància 
esportiva, malgrat la manca de subvencions i la no renovació de patrocinis. Es va fer un 
fort procés de reestructuració i avui la FCT és econòmicament viable amb una activitat 
ordinària sostenible amb els ingressos corrents. 
 
A continuació fa un resum de les actuacions dutes a terme durant aquest període a 
l’àmbit econòmic i esportiu i destaca que cal parlar menys de temes econòmics i més de 
tennis. 
 
Exposa també els programes d’integració social i dóna les dades més significatives de 
la gestió esportiva. 
 
Finalment, afegeix que cal encarar el futur amb optimisme i alegria i treballar tot el tennis 
català en equip. 
 
Cedeix la paraula al secretari que dóna pas al següent punt de l’ordre del dia 
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3. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria d’Activitats de l’exercici 
2015. 

 
La vicepresidenta esportiva, Sra. Sacra Morejon, pren la paraula i explica tots programes 
que s’han posat en marxa durant tot l’any i que es troben a disposició de tots els 
assembleistes al web de la FCT. 
 
Informa també dels programes que es duran a terme durant aquest mes de juliol. 
Bàsicament es tracta d’apropar la FCT als clubs fent visites a tot el territori. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat. 
 
 

4. Presentació, i aprovació si s’escau, del Calendari Oficial de Competicions 
2016. 

 

A continuació es presenta el calendari de competicions de l’any 2016, que és aprovat 
per unanimitat. 
 
 

5. Proposta, i aprovació si s’escau, del preu de la Llicència Federativa 2016. 
 

Es projecten a la pantalla els diferents preus de la llicència federativa per l’any 2015, i 
s’aproven per unanimitat. 
 
 

6. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Liquidació del Pressupost a 31 de 
desembre de 2015. 

7. Estats financers a 31 de desembre de 2015. 
 
Els punts 6 i 7 s’exposen de manera conjunta per part del Director General, Sr. Antoni 
Cuadrada.. 
 
En primer lloc fa balanç de la situació i evolució dels darrers quatre anys i a continuació 
exposa les actuacions dutes a terme que han portat a l’estabilització de la situació. 
 
Tot seguit informa sobre la liquidació del pressupost de 2015 amb un marge d’explotació 
de 440.000 €. El marge net és de 167.000 €. 
 
A continuació, amb l’ajuda de diverses projeccions a la pantalla, exposa el balanç de 
situació que està a disposició de tots els assembleistes. 
 
El Sr. Follia del CT Planoles felicita per la gestió efectuada i afegeix que hi ha una certa 
amenaça. Caldria lliurar la memòria per saber quina és l’evolució de les subvencions de 
capital i l’organització del passiu no corrent. 
 
El Sr. Cuadrada apunta que tota la informació es troba al web de la FCT. Explica que 
les subvencions de capital i les amortitzacions segueixen el mateix ritme i hi ha una 
relació correcta. 
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Pel que fa al passiu no corrent destaca que s’ha portat la majoria del deute a l’any 2025. 
 
Se sotmet a votació la liquidació de pressupost i estats financers a 31 de desembre de 
2015, que són aprovats per unanimitat. 
 
 

8. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pressupost de l’exercici 2016. 
 
El Sr. Antoni Cuadrada, igualment amb l’ajuda de les dades projectades a la pantalla, 
presenta el pressupost de 2016 amb uns ingressos d’explotació previstos de 4.417.293€ 
i unes despeses de 4.091.230€. 
 
El pressupost de l’any 2016 és aprovat per unanimitat. 
 
El Sr. Goenaga, president del CE Laietà, que felicita la Junta per la tasca duta a terme, 
fa esment d’una errada a la partida de subvencions de capital. 
 
 
 

9. 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 12 de juny de 2016. 

 
No s’ha presentat cap proposta dins del termini. 
 

10. Acceptació, si s’escau, del càrrec de patró a la Fundació UFEC i designació 
del President de la Federació en la seva representació 

 
Aprovat per unanimitat dels assistents 

 

11. Ratificació de nous membres de la Junta Directiva. 
 
No es presenten membres per ratificar. 

 

12. Proposta de modificació dels Estatuts de la FCT. 
 

A continuació el Sr. Pere Torras, responsable dels serveis jurídics de la FCT, exposa la 
proposta de text de modificació dels estatuts que es presenta a l’assemblea i que es 
transcriu a continuació: 

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 
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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 tenir dret a vot a l’Assemblea General. 

 
Article 27.- La Junta Directiva ha d'estar integrada per quinze 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, un o 
més 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 vice-president 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 47.- Les eleccions s'han de realitzar pel sistema de llista tancada. A la candidatura ha de 
figurar la relació dels seus components, encapçalada pel candidat a president, el qual una vegada 
produïda l’elecció distribuirà els càrrecs previstos estatutàriament entre els membres de la 
candidatura. 
 
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. 

S’aprova la modificació per unanimitat. 
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13.  Torn obert de paraules 
 
No n’hi ha. 

 

A les 21:00 hores i sense més temes a tractar, finalitza la reunió de l’Assemblea General 
Ordinària de Clubs agraint el President l’assistència i desitjant veure tothom en la 
pròxima ocasió.  
 

 
 

 
 
 
 
 
Daniel Orgué Fígols     vist-i-plau  
Secretari      Joan Navarro i Francisco 
       President 
 
 
Els interventors: 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Josep Antolino   Sr. Jordi Marzà  Sra. Maribel Domingo 
CT Castellar del Vallès  CE Les Moreres-Montbui CE Les Piscines 
 

 

 

 

 

 

  


