PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE
TENNIS. ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA. 1 DE ABRIL DE 2019
A) Modificació de l’Estructura Territorial
CAPITOL VIII.- ESTRUCTURA TERRITORIAL. ÒRGANS DE GESTIÓ DESCENTRALITZADA
Article 61.- La Federació Catalana de Tennis s'estructura en delegacions territorials que
s'ajusten a la divisió territorial de Catalunya. Es podran crear delegacions territorials que
agrupin àmbits comarcals o supracomarcals, d’acord amb les seves necessitats pròpies i
per la seva millor organització i gestió, les quals no tindran personalitat jurídica pròpia.
Les delegacions territorials són:
Girona. Comarques de la demarcació territorial de Girona
Tarragona i Terres de l’Ebre. Comarques de la demarcació territorial de Tarragona
Lleida. Comarques de la demarcació territorial de Lleida
Article 62.- Les delegacions territorials de la Federació Catalana de Tennis tenen, per
delegació d'aquesta, entre d'altres, les funcions següents:
a. Promoure, organitzar i controlar les activitats pròpies de l'esport del tennis
dins del seu àmbit geogràfic específic, i concretament , l'organització de
campionats territorials.
b. Representar a la Federació Catalana de Tennis davant de les autoritats i
organismes oficials de la demarcació.
c. Tutelar les proves i competicions esportives dins del seu àmbit geogràfic que
organitzin els clubs o entitats esportives federades o la mateixa Federació.
d. Divulgar i procurar el respecte i el compliment de les normes, els estatuts i els
reglaments esportius i associatius per part de clubs, entitats esportives,
esportistes, jutges i tècnics, directius i altres representacions dins del seu
àmbit geogràfic.
e. Formular les propostes o iniciatives que creguin pertinents a la Federació
Catalana de Tennis per promoure o fomentar l'esport del tennis dins del seu
àmbit geogràfic específic.
f.

Assessorar les entitats públiques o privades del seu àmbit en els assumptes
referents a l'esport del tennis.

g. Gestionar els recursos econòmics que estableixi la Federació.
Article 63.- Les delegacions territorials han d'informar de les seves activitats i iniciatives
a la Federació Catalana de Tennis, i han de complir i executar les disposicions i normes
dictades per aquesta en el seu àmbit territorial d'actuació.
Article 64.- Les delegacions territorials estan sotmeses al règim pressupostari de la
Federació Catalana de Tennis.
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Article 65.- Les delegacions territorials estaran dirigides per un delegat territorial. La
designació dels delegats territorials es farà per acord de la Junta Directiva, d’entre els
vicepresidents i/o vocals de la junta directiva, i haurà de ser ratificada a la primera
assemblea general que se celebri.
Article 66. (sense contingut)
Article 67.- (sense contingut)
Aquesta modificació entrarà en vigor en el moment en què calgui procedir a la renovació
de càrrecs per qualsevol de les causes previstes als Estatuts de la Federació.
Article 27.- La Junta Directiva ha d'estar integrada per un màxim de vint-i-cinc
membres, als quals cal afegir els presidents de les representacions territorials amb càrrec
de vocal.
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

B) ARTICLE 84 BIS DELS ESTATUTS
Article 84 bis Equilibri patrimonial
La Junta Directiva està obligada al manteniment del patrimoni net de la Federació i, amb
aquesta finalitat, ha de fer els millors esforços per portar a terme una gestió que es
reflecteixi en la formulació dels comptes anuals auditats sense excepcions, amb un
resultat positiu després d’impostos. En el supòsit que, malgrat aquesta regla, la liquidació
d’un exercici econòmic amb pèrdues s’aprovi per l’Assemblea General, la Junta Directiva
ha de compensar l’import de les pèrdues amb el resultat de la gestió dels dos exercicis
posteriors.
De la mateixa manera, la Junta Directiva ha de fer els millors esforços per portar una
gestió amb un endeutament net que no superi la quantitat resultant de multiplicar per
dos el resultat d’explotació sense tenir en compte els ingressos per subvencions. Malgrat
aquesta regla, si la ràtio d’endeutament arriba a ser superior com a resultat d’una
liquidació d’exercici econòmic aprovada per l’Assemblea General, la Junta Directiva té
l’obligació de restablir l’equilibri patrimonial en els dos exercicis següents, tot assolint la
ràtio d’endeutament esmentada. El compliment d’aquesta ràtio ha de ser expressament
certificat a l’informe d’auditoria anual de la Federació.
Si es produeix un relleu a la Junta Directiva durant un procés de restabliment de
l’equilibri patrimonial en qualsevol dels dos supòsits descrits, la nova Junta Directiva que
hagi pres possessió en queda vinculada a tots els efectes, sempre que el President hagi
format part de la Junta Directiva cessant i afectada per la situació.
L’incompliment manifest de qualsevol de les dues regles previstes en aquest article per
haver transcorregut dos exercicis vençuts des del primer en què es produí l’incompliment
sense que l’equilibri patrimonial s’hagi assolit, en qualsevol dels dos supòsits, suposa
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causa de cessament anticipat de la Junta Directiva, que ha de ser substituïda per una
Comissió Gestora, amb la composició, funcionament i competències que preveu l’article
57.c dels Estatuts. Els membre cessats no podran presentar-se a les eleccions
convocades per aquesta causa ni incorporar-se a la Junta Directiva durant la primera
meitat del mandat següent.
Excepcionalment l’Assemblea podrà autoritzar per majoria de 2/3 un endeutament
superior al previst als paràgrafs anteriors en casos de situacions extraordinàries.
El resultat positiu de l’exercici s’haurà de destinar a equilibrar el patrimoni net de la
Federació. Un cop equilibrat el patrimoni net caldrà destinar el 30% del resultat positiu
de l’exercici a un fons social que només podrà ser utilitzat amb l’autorització expressa de
l’Assemblea.

C) SENAT DEL TENNIS CATALÀ
Article 15.- Són òrgans de govern i representació de la Federació Catalana de Tennis
l'Assemblea General i la Junta Directiva.
El President és el legal representant de l'entitat.
La Comissió Permanent és un òrgan de gestió que actua per delegació de la Junta
Directiva.
És òrgan consultiu al més alt nivell el Senat del Tennis Català.

Article 71.
1. El Senat del Tennis Català.- El Senat del Tennis Català estarà integrat per
persones designades en atenció als seus mèrits esportius o directius d'acord
amb els criteris que s'establiran reglamentàriament, pel president i els vicepresidents de la Federació Catalana de Tennis i pels directius honoraris
d'aquesta entitat.
2. El Senat és un òrgan consultiu que es reunirà almenys un cop a l'any, amb
una convocatòria cursada prèviament pel president de la Federació, i debatrà
qüestions que hagin estat sotmeses a la seva consideració pel mateix
president o per la Junta Directiva de la Federació Catalana de Tennis. Al final
de cada reunió s'emetrà un document del qual s'extrauran les conclusions
emanades d'aquest estament i que serà tramès a tots els clubs.
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