ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE CLUBS
27 DE JULIOL DE 2020
Acta de l’Assemblea General Extraordinària de clubs celebrada el dia 27 de juliol de
2020 a les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856

CLUBS ASSISTENTS AMB DRET DE VEU I VOT
1. BARA,C T
2. BARCELONA-TEIA,C T
3. CATALUNYA TENNIS RESORT, CLUB
4. CERCLE SABADELLES 1856
5. FRANQUESES, CT LES
6. GIRONA,C T
7. GORCHS,C T ELS
8. HISPANO FRANCES,C E
9. JUNIOR F C
10. LLAFRANC,C T
11. MASNOU,C T EL
12. MAS-RAM,C E
13. OLOT,C N
14. RIPOLLET,C T
15. SABADELL,C T
16. SALUT,C T DE LA
17. SANT CUGAT,C N
18. TARRAGONA,C T
19. TERRASSA HOCKEY,C D
20. VALLDOREIX,C E
21. VILANOVA,C.T
CLUBS ASSISTENTS AMB DRET DE VEU SENSE VOT
1.
2.
3.
4.

ATLÈTIC TERRASSA HC
EGARA, C
INTERNACIONAL LAWN TENNIS
POLO, RC

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
2019.
4. Presentació, i aprovació si s’escau, del Calendari Oficial de Competicions
2020.
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5. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Liquidació del Pressupost a 31 de
desembre de 2019.
6. Proposta i aprovació, si s’escau, dels Estats financers a 31 de desembre de
2019.
7. Nomenament d’Auditors per l’exercici 2020.
8. 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 13 de juliol de 2020.
9. Torn obert de paraules.
El dia 27 de juliol de 2020, a les 19,00 hores en 2a convocatòria, i a les instal·lacions
del Cercle Sabadellès 1856, comença la reunió de l’Assemblea General Ordinària de
Clubs.
El Sr. Jordi Tamayo, President de la FCT, dona la benvinguda als membres de
l’Assemblea, als membres de la Junta Directiva, treballadors de la FCT i professionals
assistents, els agraeix la seva assistència. Dona també les gràcies al Cercle Sabadellès
1856 per la cessió de les seves instal·lacions per dur a terme aquesta reunió. Vol enviar
un record a totes les famílies que han perdut alguna persona en aquests temps difícils i
demana un minut de silenci en el seu record. A continuació dona inici a l’assemblea i als
punts de 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. Jaume Marquès (CT Els
Gorchs), el Sr. Felip Ródenas (CT de La Salut) i el Sr. August Serra (CT Sabadell).
2. Informe del President.
En primer lloc es projecta un vídeo que mostra un resum de totes les activitats dutes a
terme per la Federació durant l’any 2019.
Jordi Tamayo inicia la seva intervenció exposant que un dels eixos fonamentals de la
tasca federativa és el servei als clubs. Cal generar activitat i competició a tots els nivells.
Exposa a continuació les subvencions i ajusts als quals tenen dret els clubs ja sigui,
entre d’altres, per augment de llicències federatives o organització de proves del
calendari internacional.
Recorda també quins són els requisits per tal d’obtenir el distintiu de club d’excel·lència
de la FCT (augments de llicències, tècnics titulats i inscrits al ROPEC).
A continuació fa un resum de totes les visites que s’han fet als clubs per tal de conèixer
els seus dubtes i inquietuds.
Afirma que és important fer créixer la competició de base i una eina és el programa
“Descobrim el Tennis”, pensat per arribar als alumnes de primària dels centres
educatius.
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Altres projectes que s’han dut a terme són el projecte de valors, circuit unitennis i
masters dels socials.
De cara al futur s’està treballant en un campionat de Catalunya Universitari per equips.
Explica, també, que s’ha frenat la tendència descendent de la llicència federativa
motivada, en part, pel canvi de temporalitat de la mateixa. No obstant la crisi actual
motivada pel Covid-19 influirà decisivament en el número de llicències d’aquesta
temporada.
Finalment informa que ja està constituïda la Fundació del Tennis Català per dur a terme
projectes de tennis inclusiu.
3. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria d’Activitats de l’exercici
2019.
Amb el suport d’una presentació es presenten totes les activitats que s’han dut a terme
durant l’any 2019.
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
4. Presentació, i aprovació si s’escau, del Calendari Oficial de Competicions
2020.
Es presenta el calendari de competicions de l’any 2020 el qual s’aprova per unanimitat.
Presentació i aprovació, si s’escau, de la Liquidació del Pressupost a 31 de
desembre de 2019.
6. Proposta i aprovació, si s’escau, dels Estats financers a 31 de desembre de
2019.
5.

Pren la paraula Jordi Cumellas, Vicepresident Econòmic, per tal de fer l’exposició,
conjuntament, de la liquidació del pressupost i els estats financers de l’entitat a 31 de
desembre de 2019, que han estat posat a disposició de tots els clubs amb anterioritat a
través de la pàgina web de la Federació.
El tancament, tal i com ens obliga la normativa de la Generalitat, ha estat auditat sense
cap salvetat per part dels auditors.
August Serra, CT Sabadell, pregunta si hi ha tensions de tresoreria, a la qual cosa Jordi
Tamayo respon que no hi ha hagut tensions de tresoreria ja que hi ha dos moments,
febrer i agost, on s’ingressa una part important dels ingressos de l’exercici.
Jaume Marquès, CT Els Gorchs, pren la paraula per felicitar a la junta directiva per la
gestió que s’ha dut a terme.
Pedro Muñoz, CT Vilanova, pregunta com s’ha fet per rebaixar la despesa financera.
Josep Manel Ferreres li respon la baixada és deguda a la disminució de les comissions
dels TPV’s motivada per una baixada de la competició.
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Gemma Soy, CN Olot, s’afegeix a les felicitacions i vol fer una reflexió al voltant de la
incertesa fins al 31 de desembre motivada pel Covid-19 assenyalant que caldria fer un
pressupost “Covid-19”.
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
7. Nomenament d’Auditors per l’exercici 2020.
S’aprova per unanimitat la continuïtat per l’exercici 2020 dels auditors actuals, Forward
Auditores, SCP.

8. 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 13 de juliol de 2020.
No s’ha presentat cap proposta dins del termini.
9. Torn obert de paraules
Pedro Muñoz, CT Vilanova, demana si és possible que els federats tinguin preferència
en la compra d’entrades pel Trofeu Comte de Godó. Se li respon que ja existeix un
termini preferencial per als federats.
Jaume Marquès, CT Els Gorchs, informa que el seu club està obert per tal que tots els
nens de les escoles que ho desitgin puguin anar-hi a presenciar els partits de la Liga
MAPFRE que es disputarà al seu club.
A les 20.25 hores i sense més temes a tractar, finalitza la reunió de l’Assemblea General
Ordinària de Clubs agraint el President l’assistència.

Jordi Andreu Folch
Secretari

vist-i-plau
Jordi Tamayo De Winne
President

Els interventors:

Sr. Felip Ródenas
CT de La Salut

Sr. August Serra
CT Sabadell

Sr. Jaume Marquès
CT Els Gorchs
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