ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE CLUBS
29 DE JUNY DE 2015
Acta de l’Assemblea General Ordinària de clubs celebrada el dia 29 de juny de 2015 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. BARCINO,C T
4. CALONGE,C T
5. CAN MÈLICH,C E
6. CASSERRES,C T
7. CASTELLAR DEL VALLES,C T
8. CATALUNYA TENNIS RESORT, CLUB
9. CERCLE SABADELLES 1856
10. COMARRUGA ATL.,C T
11. CUBELLES, CT
12. EGARA,C
13. EL ROURE C E
14. FIGUERES,C.T.
15. HISPANO FRANCES,C E
16. LAIETÀ,C E
17. LLAFRANC,C T
18. LLEIDA,C.NATACIO
19. MORERES-MONTBUI,C E LES
20. PIERA, CT
21. PISCINES,C.E.LES
22. PLANOLES,C T
23. POLO,R C DE
24. REUS MONTEROLS,C T
25. SABADELL,C T
26. SALLENT,C T
27. SALUT,C T DE LA
28. SANT ANDREU DE LA BARCA,CT
29. SANT CUGAT,C N
30. SANT GERVASI, 1917 CT
31. TERRASSA HOCKEY,C D
32. TORELLO,C T
33. VALLDOREIX,C E
34. VIC,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 del President
3. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria d’Activitats de l’exercici
2014.
4. Presentació, i aprovació si s’escau, del Calendari Oficial de Competicions 2015
5. Proposta, i aprovació si s’escau, del preu de la Llicència Federativa 2015
6. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Liquidació del Pressupost a 31 de
desembre de 2014.
7. Estats financers a 31 de desembre de 2014.
8. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pressupost de l’exercici 2015.
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 14 de juny de 2015.
10. Ratificació de nous membres de la Junta Directiva
11. Proposta de modificació dels Estatuts de la FCT
12. Torn obert de paraules.

El dia 29 de juny de 2015, 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. Joan Querol, el Sr. Josep
Antolino i la Sra. Maribel Domingo.
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2. Informe del President
El President pren la paraula exposant que, després de tres anys, s’ha arribat a la meitat
del mandat treballant de forma honesta, amb humilitat, fermesa i transparència, i s’ha
assolit una estructura econòmica viable i sostenible.
Queden tres anys per endavant per continuar millorant i servint al tennis català.
Afirma que haver-se trobat amb tècnics no titulats, no registrats, àrbitres sense formació
continuada, competicions federades d’equips paral·leles a la FCT, escoles amb nens
sense federar, clubs deutors per imports superiors als 200.000 €, una FCT
sobredimensionada amb quasi 100 treballadors que no estaven donats d’alta a la
Seguretat Social. En resum, una marca FCT molt erosionada.
En relació amb això s’han adoptat diverses decisions i s’han posat en pràctica diverses
accions com la creació de l’e-llicència i un sistema informàtic per a la gestió de la
competició. S’han creat centres de referència i programes de promoció del tennis base,
s’ha potenciat la lliga catalana i s’ha posat en marxa el pla Forma’t, del qual després la
vice-presidenta esportiva donarà més informació.
Es continua ajudant a l’organització de la competició internacional i s’ha intentat fer un
calendari més ordenat.
Igualment, es va rebaixar el preu de la llicència, sense haver disminuït el nombre de
federats. Cal dir que no està satisfet, ja que l’objectiu era augmentar les llicències.
Des del punt de vista econòmic, el resultat d’explotació ja és positiu. El deute està
negociat, agrupat i perfectament calendaritzat. Es presentarà un pressupost ambiciós i
prudent per tal de continuar amb la línia de rigor pressupostària.
S’ha hagut de fer front a una inspecció de la Seguretat Social per import de 285.000 € i
s’han dut a terme tres expedient de regulació d’ocupació.
Properament es traspassarà la instal·lació de l’Hospitalet per un preu de 500.000 €.
Exposa en aquest moment la seva visió de futur, que passa per un nou model
organitzatiu i uns nous estatuts.
No vol passar per alt la crisi oberta al tennis espanyol amb la situació de la RFET, que
ha desembocat en enfrontaments amb institucions, jugadors professionals i les
federacions autonòmiques.
Finalment, per acabar destaca el paper de tota la junta directiva i els professionals de la
FCT per la seva dedicació, implicació i entusiasme en el treball diari pel tennis català.
S’han fet moltes coses en aquests tres anys, però es vol continuar treballant amb la
mateixa il·lusió que el primer dia i escoltant tots els clubs per millorar el tennis català.
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Cedeix la paraula al secretari que dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.
3. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria d’Activitats de l’exercici
2014.
La Sra. Sacra Morejón, vicepresidenta esportiva, pren la paraula i, amb l’ajuda de
material projectat a una pantalla, explica tots els serveis i programes que s’han posat en
marxa, amb l’objectiu de foment i la promoció del tennis. Es vol arribar a tot el territori:
la FCT ha d’anar als clubs.
Explica la campanya dels valors al voltant de la formació, la piràmide del tennis català,
posant èmfasi a la part de promoció, lleure i recreativa.
A continuació exposa els programes esportius de la FCT, on destaquen els centres de
referència, programes RDS, el programa activa tennis i el súper tennis. Informa també
de l’obertura de les instal·lacions de la FCT a clubs i acadèmies.
Igualment informa del seguiment i acompanyament a les diverses competicions dels
jugadors de clubs catalans, no només aquells que entrenen a la FCT.
Seguidament informa de les jornades de promoció del tennis femení i jornades
PRO&PRO (professionals i promeses).
Informa també de la creació del comitè de tècnics de competició per tal d’endreçar la
competició a casa nostra i la reactivació del comitè d’àrbitres.
Explica també que s’han ampliat els quadres als campionats de Catalunya juvenils per
tal de donar cabuda a més jugadors i que s’han aprovat una sèrie de canvis al campionat
comarcal, que passarà a denominar-se a partir de la propera temporada lliga catalana.
Tot seguit explica que tota la gestió de la competició ja es pot realitzar online i mostra
les dades de totes les competicions que s’han dut a terme a Catalunya el darrer any.
Finalment explica que s’ha posat en marxa el programa Forma’t per tal de preparar-nos
de cara al règim sancionador de la Llei de Professions de l’Esport, que està previst que
entri en vigor el mes de gener de 2017. Tot i les facilitats i bonificacions en el preu dels
cursos que s’han donat als clubs, no hi ha hagut la resposta esperada.
A continuació es passa a la votació de la memòria, que s’aprova per unanimitat.
4. Presentació, i aprovació si s’escau, del Calendari Oficial de Competicions
2015
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A continuació es presenta el calendari de competicions de l’any 2015, que és aprovat
per unanimitat.
5. Proposta, i aprovació si s’escau, del preu de la Llicència Federativa 2015.
Es presenten els preus de la llicència Federativa de l’any 2015, que no pateixen cap
mena d’increment respecte al 2014.
S’aproven per unanimitat.
6. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Liquidació del Pressupost a 31 de
desembre de 2014.
7. Estats financers a 31 de desembre de 2014.
El director general Sr. Antoni Cuadrada pren la paraula per entrar a la liquidació del
pressupost del 2014.
Amb l’ajuda d’un powerpoint projectat a la pantalla explica la situació en què aquesta
junta directiva es va trobar la FCT l’any 2012.
Tot seguit exposa l’explotació de l’any 2014 que es troba lògicament tancat i auditat.
Com ja és habitual, diferencia entre l’objecte social i les instal·lacions.
S’ha aconseguit assolir un EBITDA positiu que és el que ens ha de preocupar en aquests
moments. L’explotació ha de ser positiva.
Pel que fa a l’objecte social, hi ha un marge positiu d’explotació de 93.000 €, amb una
davallada dels ingressos del 5,5%, àmpliament compensada amb una davallada de les
despeses del 19,3%.
Pel que respecta a les instal·lacions, el marge positiu és de 142.000 €, la qual cosa fa
que el marge consolidat de l’any 2014 sigui de 235.000 €
Les despeses financeres fan que el marge ordinari sigui pràcticament pla.
El resultat comptable, no obstant, és de -366.000 € motivat per les amortitzacions de les
inversions efectuades principalment a Cornellà.
A continuació presenta els estats comptables i el balanç a 31 de desembre de 2014,
juntament amb el compte de pèrdues i guanys, que han estat lliurat als assistents.
Exposa finalment la liquidació del pressupost amb una desviació de l’1,4% sobre el que
es va aprovar a l’assemblea de l’any anterior.
Es passa a la votació de la liquidació de pressupost i estats financers a 31 de desembre
de 2014, que són aprovats per unanimitat.
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8. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pressupost de l’exercici 2015.
El Sr. Antoni Cuadrada, igualment amb l’ajuda de les dades projectades a la pantalla,
presenta la previsió d’ingressos i despeses per a 2015.
Comença exposant els ingressos i despeses previstes a l’objecte social que suposaran
un marge positiu de 335.000 euros.
Respecte a les instal·lacions els ingressos i les despeses previstes són pressuposen un
resultat positiu de 137.000 euros.
El marge d’explotació previst serà de 472.000 €, amb un marge ordinari de 200.000 €.
El marge net total (inclou la venda de L’Hospitalet) es preveu en 311.000 €.
Les partides comptables i amortitzacions ens donen un resultat comptable de 87.000
euros.
A continuació s’obre un torn de preguntes amb la intervenció del Sr. Domingo Goenaga,
president del CE Laietà, que felicita l’esforç de gestió i demana l’aprovació d’aquests
pressupostos. Explica que la situació continua sent delicada i que cal buscar ingressos
addicionals. També que cal vendre Cornellà.
El pressupost de l’any 2015 és aprovat per unanimitat.
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 14 de juny de 2015.
No s’ha presentat cap proposta.
10. Ratificació de nous membres de la Junta Directiva.
Es ratifica com a nou membre de la junta directiva el Sr. Joan Duran Pou per unanimitat
dels assistents.
11. 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 amb les modificacions en negreta:
Article 27.- La Junta Directiva ha d'estar integrada per un mínim de deu i un màxim de vint 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,
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que es denominaria vice-president econòmic. La distribució dels càrrecs de la junta directiva i la seva remoció serà
responsabilitat del president.
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 28.- El vice-president o els vice-presidents han d'auxiliar el president i han d'exercir les funcions que aquest els
designi. Així mateix, han de substituir el president en cas d'absència, vacant o malaltia. Si n'hi ha més d'un, ho farà el
de major rang i, si no en tenen, el de major edat. En cas d'impossibilitat del vice-president o els vice-presidents
d'ocupar aquest càrrec, el substituirà el membre de Junta de més edat.
Article 49.- El mandat dels càrrecs de la Junta Directiva té una durada de quatre anys, i tots els càrrecs són reelegibles
sense cap tipus de limitació, excepte el President que només podrà ocupar el càrrec un màxim de tres mandats
consecutius.
Article 55
La suspensió del mandat dels membres de la Junta Directiva es produirà per les causes següents:
a.

Sol·licitud de l'interessat, quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin i així ho aprovi la Junta
Directiva.

b.

Acord de la Junta Directiva, quan s'instrueixi un expedient disciplinari a un membre de la Junta. Aquesta
suspensió ha de ser pel temps de la instrucció de l'expedient.

c.

Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària executiva.

d.

Per inassistència sense causa justificada, de manera reiterada, a les reunions de la junta directiva

Article 101
Infraccions molt greus dels directius. A més de les infraccions comunes tipificades a l'article anterior i de les previstes
en la llei, són infraccions específiques molt greus dels directius de la Federació Catalana de Tennis i del president i els
directius de les entitats que en són membres, sense perjudici de la responsabilitat que li sigui exigida davant la
jurisdicció ordinària, les següents:
1.

L’incompliment dels acords de l'Assemblea General, dels reglaments electorals i d'altres disposicions
estatutàries o reglamentàries. Els incompliments constitutius d'infracció són els indicats en els estatuts
i reglaments dels ens respectius o aquells que, encara que no hi siguin, revesteixin gravetat o tinguin
especial transcendència.

2.

La no convocatòria, en els terminis o condicions legals, de forma sistemàtica i reiterada, dels òrgans
col·legiats federatius.

3.

La utilització incorrecta dels fons privats o de les subvencions, crèdits, avals i altres ajudes de la
Generalitat, dels seus organismes autònoms, o concedides d'altra manera amb càrrec als pressupostos
generals de la Generalitat. A aquest efecte, l'apreciació de la utilització incorrecta dels fons públics s'ha
de regir pels criteris que per a l’ús d'ajudes i subvencions públiques hi ha en la legislació específica de
la Generalitat de Catalunya. Quant als fons privats, dependrà al caràcter negligent o dolós de les
conductes.

4.

L'organització d'activitats o competicions esportives oficials de caràcter internacional sense la
reglamentària autorització.
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5.

La inassistència sense causa justificada, de manera reiterada, a les reunions de la junta directiva

S’afegeix un nou títol als Estatuts de la Federació Catalana de Tennis
TÍTOL VI.- ESTATUT DELS DIRECTIUS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS
Article 125
Concepte de directiu
1. Als efectes d’aquests Estatuts, s’entén com a directiu la persona que formi part de la Junta Directiva de la Federació
o de les seves Representacions Territorials
2. Queden exclosos d’aquesta qualificació el director general, director esportiu o tècnic i totes les persones amb
responsabilitats de gestió o direcció vinculades a la Federació per una relació laboral, comuna o especial, o d’un altre
tipus de naturalesa contractual.
Article 126
Els directius no han d’estar vinculats a la Federació per un contracte laboral de caràcter comú o especial, ni amb cap
altra entitat instrumental de l’entitat. La relació dels directius amb la Federació és orgànica, no contractual, encara
que hi hagi compensació econòmica.
Article 127
Drets dels directius
Els directius de la Federació Catalana de Tennis tenen els drets següents:
a) Rebre el reemborsament de les despeses realitzades en el compliment de les seves activitats dins dels límits
prèviament establerts per la Federació
b) Disposar d’una acreditació identificativa de la seva condició de directiu.
c) Disposar d’informació i documentació precisa per a la seva participació en els òrgans directius de la
Federació.
d) Rebre amb caràcter permanent els mitjans materials necessaris per exercir correctament les funcions que
els assignin.
e) Ser assegurats contra els riscos d’accident i de responsabilitat civil que es derivin directament de l’exercici
de la seva activitat.
f) Qualssevol altres previstos per aquests Estatuts o reglaments de la Federació
Article 128
Obligacions dels directius
Els directius de la Federació Catalana de Tennis estan obligats a:
a) Guardar confidencialitat de la informació rebuda i coneguda en el desenvolupament de les seves funcions,
quan escaigui. L’obligació de confidencialitat subsisteix malgrat haver cessat en el càrrec.
b) Actuar amb la diligència deguda en l’exercici de les seves funcions, atenint-se en tot moment a les finalitats
estatutàries de l’entitat.
c) Respectar i tenir cura dels recursos materials que posi a la seva disposició la Federació.
d) Complir els compromisos adquirits amb la Federació.
e) Participar en les activitats formatives que s’organitzen per complir amb diligència les seves funcions.
f) Rebutjar tot tipus de contraprestació econòmica o d’altra tipus no prevista en
g) aquests Estatuts o el Decret d’Entitats Esportives
h) Promocionar la igualtat entre dones i homes, així com dur a terme actuacions per tal d’eradicar la
discriminació per raó de gènere en l’esport.
i) Continuar en l’exercici de les seves funcions fins a la presa de possessió dels successors, llevat cas de força
major.
j) Acatar els acords i resolucions adoptats pels òrgans competents.
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k)

Proporcionar tota la documentació i informació necessària als nous directius que hagin de substituir els
directius sortints.
l) Abstenir-se d’assistir i intervenir en les deliberacions que afectin a assumptes en què tinguin un interès
personal. Es considera que també existeix interès personal del directiu quan l’assumpte afecta a un membre
de la seva família, fins al tercer grau de consanguinitat o d’afinitat, o a una societat, entitat u organisme on
exerceix un càrrec directiu o hi té una participació significativa.
m) Assistir a les reunions dels òrgans dels quals forma part i participar activament en les seves deliberacions
per tal que el seu criteri contribueixi a prendre les decisions adients.
n) Utilitzar degudament l’acreditació.
o) Complir, el codi ètic o de conducta que aprovi la Federació.
p) Posar en coneixement dels organismes pertinents qualsevol sospita d’actuació
q) corrupta o fraudulenta.
r) Qualssevol altres previstos per aquests Estatuts o reglaments de la Federació
Article 129
Principis d’actuació dels directius
Els principis bàsics d’actuació dels directius són:
a) La gratuïtat en el servei prestat en favor de la Federació, llevat dels supòsits en què el nivell de dedicació
requereixi una compensació econòmica aprovada, de forma específica nominal i limitada, pel que fa a la
seva quantia anual, per l’assemblea general.
b) L’assumpció lliure i voluntària de les responsabilitats inherents al càrrec directiu exercit.
Article 130
Compensacions econòmiques del personal directiu i reemborsament de les despeses
1. Els directius de la Federació poden rebre una compensació econòmica per l’exercici de les seves funcions.
2. Les compensacions econòmiques no es poden satisfer amb càrrec a subvencions públiques i només són possibles
quan l’entitat esportiva compta amb finançament propi. La política de remuneració a directius de la Federació s’ha
d’ajustar a criteris de moderació i transparència.
3. Els termes d’aquesta compensació dels càrrecs electes federatius els ha d’aprovar, de forma específica nominal i
limitada, pel que fa a la seva quantia anual, l’assemblea general i la remuneració ha de concloure, com a màxim, en
finalitzar el mandat. El directiu no té dret a cap indemnització econòmica un cop cessat.
4. Els directius de la Federació poden rebre una compensació econòmica com a reemborsament de les despeses que
s’hagin produït efectivament en l’exercici de les seves funcions.
Article 131
Incompatibilitats
1. El càrrec de directiu de la Federació Catalana de Tennis és incompatible amb l’exercici d’un càrrec públic electe o
de designació política.
2. El càrrec de directiu de la Federació és incompatible amb l’exercici de funcions de consell o assessorament
professional a la mateixa entitat.
El càrrec de directiu també és incompatible amb la prestació de serveis professionals sota relació laboral, civil o
mercantil a la mateixa entitat o a qualsevol de les seves entitats instrumentals.
3. Als directius de la Federació també els afecten les incompatibilitats previstes als presents Estatuts o reglaments de
la Federació.
Article 132
Regles de conducta dels directius
Els directius de la Federació no poden:
a) Percebre indemnitzacions després de cessar en el càrrec o dimitir-ne.
b) Percebre comissions, pagaments de viatges o beneficis anàlegs de terceres
c) persones o entitats per la contractació de béns i serveis per part de la Federació
d) Percebre incentius per assolir objectius esportius o econòmics.
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e)

f)
g)

Contractar, per mitjà de les seves empreses o en nom de tercers, amb la pròpia Federació. Aquesta
prohibició d’autocontractació afecta les empreses dels seus cònjuges, persones vinculades amb una relació
de convivència anàloga i dels seus descendents o ascendents.
Fer ús del patrimoni de la Federació o valdre’s de la seva posició en l’entitat per obtenir un avantatge
patrimonial.
Qualssevol altres previstos per aquests Estatuts o reglaments de la Federació.

Article 133
Responsabilitat dels òrgans de govern, administració i representació
1. Els membres o titulars dels òrgans de govern, administració i representació de la Federació i la resta de persones
que actuen en nom i representació seva responen davant d’aquesta, davant de les entitats afiliades o de federats i
de tercers pels danys ocasionats i els deutes contrets només per actes dolosos i en casos de negligència.
2. Les persones a què es refereix l’apartat anterior responen de forma civil i administrativa davant de la Federació,
dels afiliats o els federats i de tercers, pels actes i omissions realitzades en l’exercici de les seves funcions i pels acords
que hagin votat.
3. Si la responsabilitat no es pot imputar a cap membre o titular dels òrgans de govern, administració i representació,
tots els integrants responen solidàriament per les accions i omissions descrites anteriorment, llevat que acreditin no
haver participat en la seva aprovació o execució, o bé que s’hi van oposar expressament.
Finalment i per ser concordants amb els articles anteriors es canvia la numeració dels títols VI i següents i dels
articles 125 i següents dels actuals Estatuts que passarien a ser Títols VII i VIII i articles 134 a 137

S’aprova amb una abstenció i tota la resta d’assistents a favor.
12. Torn obert de paraules
El Sr. Oriol Vega demana per la situació concessional de les instal·lacions. El Sr. Joan
Navarro li respon que la concessió de Vall d’Hebron finalitza l’any 2018 i que s’han iniciat
reunions amb l’Ajuntament de Barcelona de cara a una futura renovació. Pel que fa a la
instal·lació de Cornellà, no s’ha fet res, donat que la concessió finalitza l’any 2055.
Tot seguit el Sr. Pau Castañer, del CD Terrassa exposa que han rebut una proposta de
la FCT per incloure les diferents lligues que organitza el seu club a la nova lliga catalana
de la FCT. Manifesta la seva preocupació ja que no veu una solució fàcil i volen fer saber
la seva situació a l’assemblea al mateix temps que demanen una resposta de la mesa.
Respon la Sra. Sacra Morejón manifestant que la competició per equips ha d’estar
regulada per la FCT i que cal recuperar aquesta responsabilitat, reiterant, com ja han fet
en diverses ocasions, de manera pública i privada, que el CD Terrassa està fent una
gran feina a les seves lligues.
El president Sr. Joan Navarro exposa el que diu la llei de l’esport al respecte i els
informes dels diferents organismes (Secretaria General de l’Esport i Unió de
Federacions Esportives de Catalunya) als quals s’ha fet la consulta i coincideixen, sense
cap mena de dubtes, que la competició sigui gestionada per la FCT.
A les 21,30 hores i sense més temes a tractar, finalitza la reunió de l’Assemblea General
Ordinària de Clubs agraint el President l’assistència de tothom i desitjant veure tothom
en la pròxima ocasió.
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Daniel Orgué Fígols
Secretari

vist-i-plau
Joan Navarro i Francisco
President

Els interventors:

Sr. Josep Antolino
CT Castellar del Vallès

Sr. Joan Querol
CT Andrés Gimeno

Sra. Maribel Domingo
CE Les Piscines
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