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PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE 

TENNIS. ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA. 27 DE NOVEMBRE DE 2017 

 

A) Celebració de reunions de forma descentralitzada per videoconferència 

 

Article 23.- Les assemblees generals quedaran vàlidament constituïdes en primera 

convocatòria quan concorri la majoria dels seus membres. En segona convocatòria, estaran 

vàlidament constituïdes sigui quin sigui el nombre d'assistents. 

 

La convocatòria de les assemblees ha d'establir que entre la primera i la segona 

convocatòria passin trenta minuts. 

L’assemblea general es podrà reunir, si així s’indica en la convocatòria, de forma simultània 

utilitzant sistemes de videoconferència o similars a totes les seus de les delegacions 

territorials, sempre que es garanteixi la participació en els debats i votacions de tots els 

assistents en igualtat de condicions 

 

Article 32.- La convocatòria de les reunions de la Junta Directiva és una atribució del 

president. Com a mínim, s'ha de fer una reunió per trimestre. Els membres de la Junta, 

almenys un terç del total, també tenen la facultat d'exigir la convocatòria, que, en aquest 

cas, s'ha de fer dins dels cinc dies següents a la petició. La reunió s'ha de fer en un termini 

no superior a quinze dies des de la petició. En cas que no es convoqui dins del termini, pot 

fer-ho el sol·licitant membre de la Junta de més edat. 

 

Per constituir la Junta Directiva és necessari que assisteixin, almenys, la meitat dels 

membres que la componen, i els acords s'han de prendre per majoria simple dels 

assistents. El vot del president serà diriment en cas d'empat. 

 

Les reunions de la Junta Directiva, si així s’indica en la convocatòria de forma expressa, es 

podran celebrar utilitzant un sistema de videoconferència o similar o mitjans tècnics 

anàlegs, sempre que quedi garantida la participació de tos els seus membres en totes les 

deliberacions i votacions en igualtat de condicions. En aquests supòsits, la corresponent 

acta es redacta junt amb els justificants dels suports corresponents. 

 

Els membres de la Junta Directiva poden exigir que quedi reflectit a l'acta el vot que emetin 

contra una decisió o un acord i la seva explicació de manera succinta. 

 

B) Supressió de la figura del Director General i totes les seves referències 

 

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. 

 

El Director general és l'administrador i gestor general de la Federació Catalana de Tennis. 

 

És òrgan consultiu al més alt nivell el Senat del Tennis Català. 

Article 19.- Els membres de la Junta Directiva, excepte el president, els presidents o 

representants acreditats dels membres adherits i el director general de la Federació 

Catalana de Tennis, poden assistir a l'assemblea amb dret a veu, però sense vot. 
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Article 29.- Correspon al tresorer o vice-president econòmic: 

 

a. Dirigir la comptabilitat de la Federació i la formalització del balanç, pressupost, 

els comptes d'ingressos i despeses i la memòria dins del primer mes de cada 

any per al coneixement de tots els afiliats, així com l'exercici del control 

econòmic. 

 

b. Disposar que es portin els libres de comptabilitat necessaris, on han de figurar 

tots els ingressos i despeses de la Federació amb l'origen d'aquells i la destinació 

d'aquestes. 

 

c. Dirigir l’ingrés i la custòdia de les quantitats que es recaptin. 

 

d. Donar compte a la Junta Directiva dels membres afiliats o adherits morosos. 

 

Utilitzar la signatura social per a la disposició de fons de forma mancomunada amb el 

president o el director general. 

CAPÍTOL IX.- DIRECTOR GENERAL 

 

 

Article 68.- El director general garanteix, sota l'autoritat superior de la Junta Directiva i 

la supervisió del tresorer o vice-president econòmic, la bona marxa econòmica de la 

Federació, porta la comptabilitat, assisteix i informa permanentment a tots els òrgans de 

govern, control i representació de la Federació Catalana de Tennis, prepara la 

documentació i els estudis en els temes de competència d'aquests òrgans i assegura el 

compliment de les decisions i acords que adoptin. 

 

 

Article 69.- En particular, són competències del director general, per delegació de la Junta 

Directiva : 

 

 

a. Ostentar, per delegació de la Junta Directiva, el comandament de personal de 

la Federació Catalana de Tennis. 

 

b. Coordinar l'actuació dels diversos òrgans de la Federació Catalana de Tennis. 

 

c. Preparar l'execució i el despatx de tots els assumptes. 

 

d. Preparar les reunions dels òrgans de govern i dels òrgans tècnics, i actuar-hi 

amb veu però sense vot. 

 

e. Rebre i expedir la correspondència oficial de la Federació Catalana de Tennis i 

portar-ne un registre d'entrada i sortida. 

 

f. Organitzar, mantenir i custodiar l'arxiu de la Federació Catalana de Tennis. 

 

g. Aportar documentació i informar els òrgans de govern i els òrgans tècnics de la 

Federació Catalana de Tennis. 

 

h. Redactar la memòria anual d'activitats esportives. 

 

i. Preparar la memòria anual de la Federació Catalana de Tennis per la a seva 

presentació a la Junta Directiva i a l'Assemblea General. 
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j. Controlar l'execució dels acords econòmics i fiscalitzar el compliment adequat 

de les destinacions assignades a les subvencions oficials. 

 

k. Promoure, accions encaminades a la major divulgació i pràctica del tennis a 

Catalunya. 

 

l. Iniciar accions i preparar acords amb empreses i particulars per a l'obtenció 

d'ajudes, promocions i subvencions privades en benefici del tennis català. 

 

m. Representar la Federació Catalana de Tennis davant autoritats, organismes, 

tribunals i particulars en els termes i amb les limitacions que determinen els 

poders atorgats pel president i els altres òrgans superiors. 

 

n. Assistir clubs i associacions esportives, professionals de l'esport del tennis i 

esportistes en els termes adequats a cada circumstància. 

 

 

 

 

Article 70.- El director general és designat per la Junta Directiva a proposta del president. 

Aquest càrrec és remunerat i té a tots els efectes legals la consideració pròpia de personal 

d'alta direcció. 

 

C) Composició de la Junta Directiva 

 

Article 27.- La Junta Directiva ha d'estar integrada per un màxim de vint-i-cinc quinze 

membres, als 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, 

entre un i tres 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. 

 

Els delegats territorials seran designats d’entre els vicepresidents i/o vocals d’acord amb 

allò previst a l’article 65. 

 

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. 

 

 

D) Modificació de l’Estructura Territorial 

 

CAPITOL VIII.- ESTRUCTURA TERRITORIAL. ÒRGANS DE GESTIÓ DESCENTRALITZADA 

 

 

Article 61.- La Federació Catalana de Tennis s'estructura en delegacions representacions 

territorials que s'ajusten a la divisió territorial de Catalunya provincial de la comunitat 
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autònoma. 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. Comarques de la demarcació territorial de Tarragona 

Lleida. Comarques de la demarcació territorial de Lleida 

 

 

Article 62.- Les delegacions representacions 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 representacions 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 representacions territorials estan sotmeses al règim 

pressupostari de la Federació Catalana de Tennis. En tot cas, els comptes que gestionen 

les delegacions representacions territorials han d'estar sota el coneixement i control dels 

òrgans directius de la Federació Catalana de Tennis i s'han d'incorporar, amb els justificants 

corresponents, als seus comptes anuals a fi que les auditories de comptes continguin la 

globalitat de l'activitat econòmica de la Federació, entenent l'activitat pressupostària com 

una unitat d'actuació. 

 

A aquest efecte, i a fi que siguin aprovats, les delegacions representacions territorials han 

de remetre anualment a la Federació Catalana de Tennis el projecte de pressupost de 

l'exercici i la liquidació de l'anterior, amb la documentació comprovadora procedent. 
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L'Assemblea General de la Federació Catalana de Tennis, a proposta de la Junta Directiva, 

ha d'establir els recursos econòmics de què hagin de disposar les delegacions 

representacions territorials per portar a terme la seva actuació. 

 

Article 65.- Les delegacions territorials estaran presidides i 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 electes de la junta, i haurà de ser ratificada a la 

primera assemblea general que se celebri. Les delegacions representacions territorials 

tenen els òrgans de govern, administració i representació següents: 

 

1. La Junta General 

2.  La Junta Directiva 

 

Les juntes generals són els òrgans superiors d'administració de les delegacions 

representacions territorials de la Federació Catalana de Tennis i han d'estar constituïdes 

pel president de la Junta Directiva  delegat territorial, per les entitats afiliades a la 

Federació Catalana de Tennis dins de l'àmbit territorial corresponent, tot tenint present pel 

que fa a la representació de les entitats membres que es tindrà en compte la regulació 

prevista a l’article 17, apartat b, paràgraf 2, d’aquest Estatuts. 

 

La Junta Directiva, que està formada per un mínim de tres i un màxim de vuit assumirà 

les funcions de gestió i representació de la representació territorial. 

 

 

Article 66. La Junta Directiva, formada per entre tres i vuit membres, estarà presidida pel 

delegat territorial. Els seus membres seran nomenats per la Junta Directiva de la Federació 

a proposta del delegat territorial, que també en podrà proposar el seu cessament que 

haurà de ser ratificat per la Junta Directiva de la Federació. El càrrec de president i els dels 

altres membres de la Junta Directiva han de ser proveïts mitjançant sufragi lliure, directe, 

igual i secret per la majoria de membres de ple dret de la Junta General seguint el mateix 

procediment que l’establert per a l’elecció de president i Junta Directiva de la Federació 

Catalana de Tennis. El mandat serà de quatre anys i tots els càrrecs seran reelegibles 

sense cap tipus de limitació. 

 

Els presidents de les juntes directives territorials són membres de la Junta Directiva de la 

Federació Catalana de Tennis amb càrrec de vocal. 

 

Els delegats territorials formen part de la Junta Directiva de la Federació. 

 

Article 67.- Les delegacions representacions territorials poden formular un reglament 

intern, que ha de ser aprovat inicialment per la seva Junta General i, posteriorment, per 

la Junta Directiva l'Assemblea General de la Federació Catalana de Tennis, amb l'informe 

de la seva Junta Directiva. 

 

El reglament intern no pot contradir en cap cas allò que disposen els Estatuts de la 

Federació Catalana de Tennis. La Federació Catalana ha d'informar d'aquests reglaments, 

un cop aprovats, el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat. 
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E) Noves Disciplines 

Article 2.- La Federació Catalana de Tennis té per objectiu la promoció, gestió i coordinació 

de la pràctica de l'esport del tennis. La modalitat de tennis es desglossa en les següents 

disciplines: Tennis, Tennis Platja, Touchtennis, Newtennis, B-Quet i e-Tennis 
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