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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE CLUBS 
27 D’OCTUBRE DE 2014 

 
Acta de l’Assemblea General Extraordinària de clubs celebrada el dia 27 d’octubre de 2014 
als locals de la Federació Catalana de Tennis, Passeig de la Vall d'Hebron 196, Barcelona. 
 
 
CLUBS ASSISTENTS  

1. ANDRES GIMENO,C T 
2. BARA,C T 
3. BARCINO,C T 
4. CAN MÈLICH,C E 
5. CASTELLAR DEL VALLES,C T 
6. CASTELLDEFELS,CDT 
7. CATALUNYA TENNIS RESORT, CLUB 
8. CERCLE SABADELLES 1856 
9. COMARRUGA ATL.,C T 
10. CUBELLES, CT 
11. EGARA,C 
12. EL ROURE C E 
13. FIGUERES,C.T. 
14. GIRONA,C T 
15. GORCHS,C T ELS 
16. HISPANO FRANCES,C E 
17. LAIETÀ,C E 
18. LLAFRANC,C T 
19. MATARO,C T 
20. MONTSENY,C T 
21. MORERES-MONTBUI,C E LES 
22. OLOT,C N 
23. PANTERES GROGUES, C E 
24. PIERA, CT 
25. PISCINES,C.E.LES 
26. POLO,R C DE 
27. POMPEIA,R S T 
28. REUS MONTEROLS,C T 
29. SABADELL,C T 
30. SANT ANDREU DE LA BARCA,CT 
31. SANT CUGAT,C N 
32. SANT GERVASI, 1917 CT 
33. TERRASSA H C ,ATL. 
34. TERRASSA HOCKEY,C D 
35. TORELLO,C T 
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ORDRE DEL DIA  
 
1. Designació, entre els Clubs assistents, de 3 interventors per aprovar l’Acta de 

l’Assemblea. 

2. Informe sobre la situació de la Federació Catalana de Tennis 

3. Torn obert de paraules.  

 
 
El dia 27 d’octubre de 2014, a les 19 hores en 2a convocatòria, i als locals de la Federació 
Catalana de Tennis, comença la reunió de l’Assemblea General Extraordinària de Clubs. 
 
El Sr. Joan Navarro, President de la FCT, dóna la benvinguda als assistents i els agraeix la 
seva assistència.  
 
Abans de començar fa menció especial al record de l’expresident de la RFET Salvador Vidal 
i soci del RCT BCN 1899, gran persona que va lluitar pel tennis femení i català, i que va morir 
el dissabte anterior. 
 
Seguidament cedeix la paraula al senyor 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: Maribel Domingo, José Ángel Aretxaga i 
Jordi Marzà. 
 

2. Informe sobre la situació de la FCT 
 
El President pren la paraula, agraint públicament l’esforç i la feina que fan els membres de la 
junta directiva, treballadors i clubs, per la seva col·laboració i el valor afegit que li aporten a la 
FCT.  
 
Comença recordant que a data 30 juny s’havia demanat el preconcurs de creditors com a 
protecció jurídica davant del risc de que els creditors poguessin instar un  concurs necessari 
donada la seva antiguitat.  
Transcorregut el termini de duració del preconcurs de 4 mesos, que acaben el 30 d’octubre, 
es vol rendir comptes davant de l’Assemblea de Clubs del que ha passat i el que s’ha fet des 
de llavors, així com explicar la situació exacta actual en la que ens trobem. 
 
Senyala que les dues alternatives a la situació actual són: Sortir del preconcurs de creditors i 
continuar la gestió de la federació en situació de normalitat o bé sol·licitar un concurs de 
creditors voluntari, aquest amb dues opcions: amb un pre-conveni negociat amb creditors o 
bé sense. 
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Analitzada la situació juntament amb una comissió d’experts formada  per estudiar les 
diferents variables i escenaris, la junta ha decidit SORTIR DE LA SITUACIÓ DE 
PRECONCURS i assumir la gestió fora de concurs en base a les circumstàncies i accions 
desenvolupades i assolides durant els 4 mesos de preconcurs que es relaten. 
 
La primera circumstància que ha fet adoptar aquesta decisió és l’aprovació de una línia de 
crèdit signada al mes d’agost per part del pool bancari, concretament de CaixaBank, Banc de 
Sabadell i l’Institut Català de Finances de la Generalitat de Catalunya, per un import de 
480.000 € en condicions molt favorables, (termini de 5 anys, Euribor +4 de tipus d’interès i 1 
any de carència). Això permet alleugerir el risc insolvència amb els creditors de més d’un any 
i donar més tranquil·litat de cara a proveïdors. 
 
La segona circumstància és l’acord pel traspàs de la concessió administrativa demanial de la 
que la FCT es titular a les instal·lacions de L’Hospitalet de Llobregat, per un import de 500.000 
€ a un inversor multinacional. El 7 d’octubre es va presentar a l’Ajuntament la petició de 
traspàs de la concessió. A tots nivells de l’administració es comenta que tot és correcte. 
S’espera el tràmit burocràtic de l’aprovació de la junta de govern, prevista per al 28 d’octubre 
de 2014. Està preparat el contracte amb aquest grup inversor multinacional que gestiona 
moltes instal·lacions arreu del món. Només resta polir alguns detalls per tal que se signi en 
breu. Aquest traspàs era condició imprescindible per tirar endavant i sortir amb garanties de 
solvència temporal suficients del preconcurs. 
 
La tercera circumstància és que el control del pla pressupostari que es va fixar aquesta Junta 
Directiva a començaments d’any s’està assolint amb un estricte grau de compliment al llarg 
dels tres primers trimestres de l’any. A tancament de 30 de setembre hi ha un benefici estimat 
d’explotació positiu. Això dóna garanties de futur per arribar a una situació òptima a final d’any 
amb el tancament de l’exercici. 
 
La quarta circumstància és que tot i que amb els grans creditors (RFET i Mapfre) ja es van 
negociar uns calendaris de pagament, s’ha tornat a parlar amb ells per alleugerir més les 
tensions de tresoreria i renegociar l’allargament dels terminis dels calendaris. Les converses 
van per bon camí i s’espera que s’arribi a un bon acord. 
 
La darrera circumstància és que es continuaran adoptant més mesures econòmiques de 
control i millora de cara a l’any vinent per tal de mantenir i garantir el benefici continuat. 
 
La junta és conscient de que totes les circumstàncies exposades no són la solució definitiva 
als problemes econòmics de la FCT, i el deute global de 5.100.000 € tot i que ara estigui ben 
negociat, serà impossible d’assumir en un futur proper. La solució definitiva només passa per 
vendre la instal·lació que la FCT disposa a Cornellà per eixugar el deute. 
 
Es té una taxació de l’empresa independent Sociedad de Tasación, S.A., d’un mes d’antiguitat 
que la valora aproximadament en 6.100.000€. Les circumstàncies que s’han de donar ens han 
de permetre guanyar temps per vendre-la. Amb l’horitzó que marca la llei de que si a dos 
mesos vista es preveu que es poden produir insolvències s’aniria al concurs voluntari si 
calgués. 
 
Si es vengués Cornellà, la FCT quedaria neta de tota la seva deute bancària. 
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La carència bancària està negociada fins a 30 de juny de 2015. Si la situació econòmica és 
compliqués i no es pogués renegociar la carència amb aquesta data, amb el conseqüent risc 
jurídic, es podria tornar a demanar un altre preconcurs de creditors al mes de juny, per tornar 
a protegir-nos del risc que ens instessin els creditors un concurs necessari. 
 
Al torn de paraules s’aclariran qualsevol tipus de qüestions i dubtes que es tinguin sobre 
aquest situació. 
 
El President exposa els costos què podria suposar un concurs voluntari de creditors per part 
de FCT. Seria un cost difícilment assumible per la FCT, de més o menys el següent: 70.000 
€ d’honoraris d’advocat concursal, 40.000 € d’honoraris de procurador, entrada d’un 
administrador judicial extern que tindrà el control de la gestió, que no tindrà cap prioritat pel 
tennis i decidirà exclusivament amb paràmetres monetaris. A més a més, anar a concurs de 
creditors, impediria demanar totes les subvencions que la FCT rep durant l’any (uns 300.000 
€). Això vol dir que en total estaríem parlant de que el Cost final seria d’uns 500.000 €, un cost 
afegit insuportable pels comptes de la FCT ara mateix. 
 
Tot seguit passa la paraula al Director General, Sr. Antoni Cuadrada, que fa un repàs capítol 
per capítol dels compromisos que es van assumir amb el preconcurs. 
 
Aquesta Junta Directiva es va trobar amb un deute de 6.000.000 d’€ amb un apalancament 
financer del 100% del pressupost. Es tenia equivalència entre el deute i el pressupost. Els 
recursos propis eren negatius. Hi havia 4 instal·lacions amb 200 treballadors. Una inversió 
realitzada de 12.000.000 d’€ a la instal·lació de Cornellà. Hi havia una forta dependència 
respecte els capítols d’instal·lacions i subvencions. Fins fa 3 anys es cobrava més 
d’1.000.000€ de subvenció del Consell Català de l’Esport i ara són uns 275.000€, van baixar 
un 60% a mitjans del 2013. I hi havia una manca de diligència i capacitat de la gestió. 
 
 
Es van haver d’afrontar impediments contra l’economia: Retallada del 60% de les 
subvencions, baixada de patrocinis degut a la crisi, recàrrecs financers per la manca de 
tresoreria de les subvencions, que ocasionava l’endarreriment als pagaments amb SS i 
Hisenda Pública suposant interessos en recàrrecs del 20% per no poder fer-los front al seu 
termini (l’any passat es van pagar 190.000 € en interessos per recàrrecs). Es té una situació 
de liquides de menys d’1.000.000€. Sent imprescindible entrar en un procés de 
reestructuració. 
 
L’equip gestor dels anys 2001-2007, va multiplicar per tres el deute federatiu. 
 
El segon equip gestor dels anys 2008-2011 va mantenir el deute federatiu, ni el va 
reestructurar, ni el va optimitzar, ni tampoc va reduir la despesa, però sí que va augmentar el 
seu cost. 
 
El tercer i actual equip gestor al 2012, va trobar-se primer, la baixada del 20% i el següent any 
la del 60% dels ingressos per subvencions, amb l’important cost de la reestructuració del 
deute, estabilitzant-lo al màxim, tasca molt complicada. 
 
Què ha fet aquesta Junta Directiva des de l’any 2012: 
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1. Es va confeccionar un Pla de Viabilitat econòmica per donar solucions al pre informe de 
l’auditor, pel qual se’ns deia que pel principi comptable de empresa en funcionament l’empresa 
no podia continuar amb la seva activitat, afegint que si la FCT estigués sotmesa a la llei de de 
societats de capital estaria en una clara situació de fallida.  
 
2. Es van marcar uns objectius per redreçar la situació. 
 
3. Reestructuració del deute de la FCT en dos trams, a 10 i 5 anys. Finançament del deute de 
proveïdors d’1.000.000€ a 5 anys. S’ha bancaritzat el deute, no es va incrementar. 
 
4. Es van renegociar els 800.000 € de deute pendents de pagament amb els organismes 
públics, a 5-7 anys. 
 
5. Justificació de les inversions fetes a les instal·lacions dels darrers 10 anys que no s’havien 
documentat. Ja s’han presentat i acceptat totes les justificacions d’inversions per part dels 
Ajuntaments. 
 
6. Primer ERTE 2012-2013 de suspensió del personal d’un període mig de dos mesos.  
 
7. Negociar primera carència de 18 mesos de tot el deute bancari, del total del punt 3. 
 
8. S’ha reduït la despesa general de la FCT un 35% (amb 2011 tancat i segons previsió 2014 
estimat). 
 
9. Segon ERTE 2014 de suspensió del personal amb un termini de 4 mesos molt intensiu. 
 
10. S’ha tancat l’acadèmia del CITC. S’ha conciliat amb els tècnics de l’acadèmia la seva 
sortida. 
 
11. S’ha reduït la plantilla de 200 persones a 80 persones en jornada sencera. S’han fet 
reduccions de personal, per acomiadaments, per cessions d’instal·lacions, per conciliacions, 
etc... 
 
12. Regularització de tots els treballadors que no cotitzaven a la SS. Tot això s’ha fet en un 
període de menys de la meitat del propi mandat. 
 
13. S’ha traspassat la gestió de la concessió de la instal·lació de Sant Joan Despí i acordat el 
traspàs de la concessió sobre la instal·lació de L’Hospitalet, s’estarà al 50% de la capacitat 
d’Instal·lacions inicial, no en ingressos i despeses, però sí en número (de 4 a 2). 
 
14. S’han posat en equivalència totes les comissions que es paguen als clubs amb a les que 
paguen la resta de federacions autonòmiques. 
 
15. S’ha creat un nou òrgan professional depenent de la direcció general. És una comissió 
executiva formada per 5 persones, tots amb formació universitària. 
 
16. S’ha tornat a re negociar amb tots els grans creditors (privilegiats principalment) 
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17. S’està negociant amb l’Ajuntament de Barcelona, el procés per un allargament de la 
concessió de les Instal·lacions del Complexa Municipal de la Vall Hebrón de Barcelona. Ja 
s’ha presentat un avantprojecte al Institut Barcelona Esports. 
 
18. S’ha presentat un projecte estructural de Tennis femení de La Laia juga a tennis. 2013-
2015. La dotació d’aquest programa del tennis femení principalment a la ciutat de Barcelona, 
amb una dotació d’uns 90.000 € per any. 
 
19. S’han implantat noves tecnologies arreu tot Catalunya a nivell de software de llicències, 
calendari de competició, gestió de la competició d’equips i l’ App mòbil de la e-llicència 
gratuïta. 
 
20. Millora substancial de la web, sent una eina de treball, molt més operativa pels clubs.  
 
21. Activació d’un preconcurs de creditors el 30.6.2015. 
 
22. Segona negociació de carència de bancs, fins a juny de 2015 per un import de 3.600.000€. 
 
23. Execució del segon finançament de proveïdors de 480.000 €. 
 
S’exposa el deute actual bancari, Catalunya Caixa 30%, CaixaBank té un 24%, Banc Sabadell 
24%, Institut Crédit Finances de la Generalitat (ICF) entra amb 120.000 €. El ICF ja havia 
avalat el 50% de la primera reestructuració amb el tram de proveïdors.  
 
Es mostren els horitzons temporals amb la durada mitja del deute. El 65% es superior a 5 
anys. 
 
Es mostra també el deute consolidat (bancs) i altres creditors privilegiats (hisenda pública, 
seguretat social, Mapfre, RFET i d’altres. És el deute líquid estructural de 5.100.000 €. Equival 
al 48% en un període superior als 9 anys. 
 
Seguidament es rendeixen comptes des de l’última assemblea: 
 
Es calcula que el nivell de negoci pot tancar amb un Marge d’Explotació d’uns 170.000€ 
positius estimats a final d’any (s’ha tancat a 155.000 € a setembre). S’havien pressupostat 
200.000 € i hi ha una petita desviació, però tot fa pensar que serà positiu. 
 
Pel que fa llicències, el projecte de 2014 no ha assolit l’èxit esperat, ja que l’any passat es va 
tancar amb 28.300 llicències. Ara en porten 27.000, així que l’estimació és que es podria 
arribar aproximadament a les 28.300 a final d’any, es a dir es mantindria el numero, però la 
rebaixa del preu que es va fer, no tindrà el creixement que s’havia previst desitjable. Es 
necessita fer més promoció, perquè la llicència comporta molts avantatges (assegurances de 
salut, descomptes,...) i es demana als assistents que en facin difusió. 
 
Pel que fa a l’àrea tècnica, s’ha tancat l’acadèmia CIT i això ha suposat una reducció radical 
del pla de competició de 60.000 € a 15.000 €. Ja s’havia reduït els dos últims anys. 
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L’àrea de docència és considera molt important. Cal fer més cursos i monogràfics 
especialitzats perquè és l’obligació de la FCT fer créixer i potenciar aquesta unitat, per la millor 
formació i preparació del món del tennis. 
 
Cànons de competició. L’any passat es va pujar a equips i caldria mantenir els preus. 
 
Patrocinis: s’aposta per mantenir els que ja vénen signats d’anys anteriors. 
 
Subvencions: Hi ha aparaulada la del Consell Català de l’Esport, que és un manteniment de 
la d’aquest any, d’uns 270.000 €. Si no hi ha cap daltabaix, estan assegurats i confirmats. Està 
pendent la negociació d’altres subvencions. 
 
Cornellà: hi ha una inflexió a l’alça dels rendiments de Cornellà i Vall d’Hebron. Cal que 
continuïn creixent, fet que resulta imprescindible per continuar amb la recuperació de 
l’economia de la FCT. 
 
Despeses de Personal: s’ha de tornar a estudiar la partida per a 2015. Ja porta ajudant el 
pressupost de la FCT des de 2012. Es busca la fórmula més adient per a la millor sintonia 
entre Federació i treballadors, i no es preveuen més acomiadaments. 
 
Despeses financeres: es preveu un manteniment amb diferencials respecte a l’euríbor. Que 
està en un 0,40% aproximadament. 
 
Contingència que cal tenir en compte: la inspecció de la Seguretat Social, que pot suposar el 
pagament d’un import entre 250.000 i 350.000 €. 
 
Pel que fa a la negociació de la carència de capital. Sobre els 4.185.000€ del deute bancari, 
s’ha fet un primer allargament de la carència fins a juny de 2015, excepte BMN, que ha estat 
l’entitat que no ha entrat en aquesta nova negociació. Es fixe una fita per parlar amb les 
entitats bancàries per formular una nova carència a la primavera de 2015, probablement de 
12 mesos de juny de 2015 a juny de 2016. L’objectiu és comprar temps per vendre la 
instal·lació de Cornellà i poder sanejar el deute. 
 
S’ha executat la negociació de la línia de proveïdors. Un deute de 380.000 € ha estat 
bancaritzat amb un préstec amb garantia hipotecària sobre Cornellà, l’única propietat de la 
FCT. El cost de tancament de l’acadèmia del CIT, ha estat de 100.000 €. Així que el préstec 
és de 480.000 € a 5 anys amb 12 mesos de carència i un interès mig de les tres entitats sobre 
un 4%. 
 
Tancament de l’acadèmia del CIT, degut sobretot a la retallada tan dràstica de les 
subvencions, que impedeix mantenir una estructura esportiva tan cara i sobre dimensionada. 
Canvi de filosofia esportiva, s’apostarà molt més per la base que pel professionalisme. S’ha 
negociat amb els vuit tècnics de l’acadèmia i s’ha amortitzat el centre de negoci. 
 
Es canvia el model esportiu. Enlloc de centralitzar, es va directament al territori amb creació 
de cinc centres de referència. L’objectiu és tenir-ne 6 centres de referència a les delegacions 
de Lleida, Tarragona i Girona, més 3 centres més a Barcelona pel seu volum de clubs i 
llicències, que és molt gran i necessita més atenció i serveis. 
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Hi ha 114 treballadors entre contractes indefinits i temporals. El equivalent a 80 jornades 
laborals senceres perquè hi ha molts tècnics que venien 2 o 3 hores setmanals. S’ha fet un 
doble procés: fer contractes a tothom i optimitzar-los. Si algú només feia 20 hores s’ha 
renunciat al que en feia 3 i es donen als que en feien 20, que passen a 23. Hi ha menys gent 
i tot està més controlat. S’ha fet a totes les instal·lacions. 
 
El personal federatiu està format per persones dedicades a l’objecte social que són uns 20 
treballadors a serveis centrals i delegacions provincials, i la resta del personal que estan 
treballant a les instal·lacions. 
 
El traspàs de la concessió de L’Hospitalet ja està compromès. S’està esperant la resolució 
definitiva de l’autorització pel traspàs de l’Ajuntament i a punt de signar el contracte privat amb 
l’inversor. Durant tot un any s’han rebut diferents propostes d’inversors interessats. Al 
setembre es va rebre una proposta definitiva en ferm de l’inversor compromès. La junta 
directiva va valorar i aprovar l’oferta i el projecte, i es va presentar a l’Ajuntament que li va 
semblar molt interessant i molt beneficiós per totes les parts.  
 
Amb el traspàs, l’inversor es subrogarà amb tot el personal de la Instal·lació, els contractes 
d’arrendament i tots els drets i obligacions del plec de condicions de la concessió demanial. 
La FCT surt completament de la concessió i no continuarà fent cap activitat dintre ni tan sols 
la de l’escola de tennis.  
 
Es liquiden completament les amortitzacions pendents de la Instal·lació de 370.000 €. La 
inversió que era necessària en la instal·lació estava valorada entre 800.000 i 1.000.000 €, per 
donar una qualitat òptima. La FCT no pot fer-hi inversions, reparacions ni manteniment i són 
urgents i necessàries perquè la instal·lació està molt malmesa del pas del temps.  
 
Com que la instal·lació aporta poc als comptes de la FCT i comporta moltes contingències, 
s’accepta el preu de l’oferta que és de 500.000 €. Entre l’amortització pendent de 370.000 € i 
l’amortització anual, de 50.000 € se surt guanyant, ja que només generava un benefici de 
39.000 €. Quedant un resultat net comptable positiu de 130.000 € al compte de resultats 
gràcies al preu del traspàs. A més, els inquilins que tenim a L’Hospitalet, que ens estan 
aportant ingressos, no els perdrem, perquè ens han demanat passar a les Instal·lacions de la 
FCT a Cornellà. Amb un pla de reestructuració aquesta operació permet donar oxigen i millorar 
substancialment la tresoreria de la FCT. 
 
Es mostra el calendari de pagaments i s’informa que s’aplicarà a creditors privilegiats i 
ordinaris. 
 
Es mostra un diagrama dels períodes del preconcurs amb els escenaris que es va trobar la 
FCT. 
 
30.06.2014: Preconcurs, amb final de termini el 30.10.2014. Es fixen uns objectius a treballar 
dels que dependrà la resolució positiva o negativa del preconcurs. Si fallava la venda de 
L’Hospitalet, s’hagués hagut d’entrar en concurs. 
 
Tots aquests objectius han estat treballats i executats. 
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El nou escenari en situació de normalitat és fins el juny de 2015, data en que es podria tornar 
a demanar un altre preconcurs de creditors si s’estimés oportú. En el període entre 30.10.2014 
i 30.6.2015 també s’hi podria entrar si concorren les causes que provoquessin una insolvència 
coneguda i sobrevinguda per manca de liquiditat davant un imprevist. El que cal fer ara és 
negociar la carència del deute bancari que venç el juny de 2015 i negociar amb la SS el 
pagament de la contingència dels estimats 300.000€ derivats de la seva inspecció, per veure 
com i quan s’han de pagar. Complementàriament cal no tenir desviacions i portar un control 
pressupostari molt exigent i rigurós. 
 
Les principals accions a tancar ara són: Aixecar el preconcurs (a partir de l’1 de novembre), 
tancar definitivament el traspàs de L’Hospitalet, buscar un inversor per a la venta de la 
instal·lació de Cornellà, analitzar i negociar amb els treballadors l’ERTE 2015 o buscar altres 
fórmules, tancar l’import de la SS amb finançament, potenciació del model federatiu, finalitzar 
l’aplicació informàtica de gestió de campionats per equips, vigilància extrema del control de la 
despesa i millorar el finançament d’un únic préstec solitari del Banc de Sabadell que ens queda 
pendent i que BS va posar com a condició necessària per la seva renegociació, sortir primer 
del preconcurs, per signar unes novacions més avantatjoses per a la FCT, a la primavera de 
2015 fer una proposta de novació de tot l’endeutament amb una nova carència amb el suport 
institucional i la unió de la comunitat del tennis. 
 
Per acabar es mostra una analítica sobre el què podria suposar la venda de Cornellà i de 
L’Hospitalet pel que fa a les amortitzacions i a les subvencions del capital. Si es vengués la 
Instal·lació de Cornellà per 4.200.000€, per la propietat de la FCT i la concessió administrativa, 
s’amortitzarien els 2.200.000€, i la FCT tindria una situació econòmica molt diferent, amb 
recursos propis positius i gairabè tot l’inmovilitzat amortitzat. 
 
 

3. Torn obert de paraules 
 

Manel Giménez CT Sabadell. Agraeix la claredat i transparència de l’explicació. Pregunta si 
hi ha una data límit per decidir si no surt el traspàs de L’Hospitalet. El President diu que 
l’endemà hi ha junta de govern de l’Ajuntament d’on s’espera un informe favorable. D’aquí a 
48 hores se signa el contracte privat amb l’inversor i la transmissió real en principi seria 
prevista pel 15 de desembre. 

El Sr. Giménez pregunta si l’autorització del traspàs de la concessió ha de passar per ple de 
l’Ajuntament, però el Sr. President li respon que no cal passar per ple, i només cal passar per 
la Junta de govern de l’Ajuntament.. 

Domingo Goenaga del CE Laietà, demana la paraula dient que la presentació ha estat molt 
bona i clara, però vol ressaltar un fet important, que és la necessitat que el 2015 es presenti 
un pressupost amb un marge net positiu suficient, sabent que és una tasca molt complicada. 
Els clubs i el personal de la FCT han de ser conscients que el resultat lleugerament positiu 
d’aquest any ha estat recolzat en un ERTE de suspensió del personal molt agressiu de 4 
mesos, que ha impactat molt positivament sobre el 2014. Els interessos de 2015 seran 
superiors i per tant l’esforç que s’haurà de fer serà  molt important. Congelar el deute bancari 
indefinidament fa impossible millorar la situació amb proveïdors normals (no bancaris) sense 
resultat clarament positiu el 2015.  

Continua expressant que el tema de Cornellà és crític i bàsic que la junta li dediqui els millors 
esforços (potser creant una nova comissió d’experts) per solucionar aquest problema.  
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El President afirma que se seguiran adoptant noves mesures econòmiques i ja s’està 
treballant la situació del personal pel 2015. Pel que fa a Cornellà, s’ha fet un dossier de venda 
explicant en què consisteix i de què consta la instal·lació. S’ha distribuït a través de diferents 
mitjans, clubs, gent del tennis, etc... i a través d’assessoraments de grans intermediaris com 
Roca i Junyent, que té un departament d’inversions estrangeres i fons de capital risc que 
busquen inversions. 

Enric Sánchez President de la delegació gironina, no dubta que l’equip directiu que elaborarà 
el pressupost, tindrà en compte les observacions efectuades i presentarà un pressupost 
coherent i racional ajustat a les necessitats del 2015. I li demana als clubs grans que donin 
ple suport a aquest pressupost sostenible quan el presentin. Cal la unitat de tot el tennis català.  

El President afirma que la junta directiva ha decidit assumir la responsabilitat de ser gestors 
des d’un punt de vista altruista i directiu, però plenament conscients en tot moment del que 
fan i de les responsabilitats que assumeixen. Es per això, que si de les circumstàncies, es 
derivessin fets que poden suposar un mínim risc de responsabilitats judicials pels gestors, no 
els hi tremolarà la mà per prendre decisions i sol·licitar si cal un concurs de creditors. Esperant 
rebre, si arriba el cas, el suport dels clubs en interès del tennis català. 

El Secretari matisa que el pressupost que s’ha fet constar a les diapositives és el pressupost 
operatiu i real de treball de la FCT del 2014, que no es va aprovar per l’Assemblea, donat que 
el pressupost aprovat per l’ Assemblea, és el mateix pressupost del 2013 prorrogat i 
augmentat amb l’IPC, el que resulta totalment irreal i amb una despesa corrent 1.000.000€ 
menys exigent que el pressupost real sobre el que s’està treballant per assolir la viabilitat 
econòmica de la FCT.  

A les 20,30 hores i sense més temes a tractar, finalitza la reunió de l’Assemblea General 
Ordinària de Clubs agraint novament el President l’esforç de tots els presents, treballadors i 
membres de junta directiva, per assistir i l’ interès per assabentar-se de l’estat actual de la 
FCT.  
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Orgué Fígols Joan Navarro i Francisco 
Secretari de la Junta President 
 
 
 
Els interventors: 
 
 
 
 
 
Sr. Jordi Marzà  Sr. José Ángel Aretxaga  Sra. Maribel Domingo  
CE Les Moreres-Montbui CT Sant Gervasi   CE Les Piscines 


