ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE CLUBS
22 DE MARÇ DE 2021
Acta de l’Assemblea General Ordinària de clubs celebrada el dia 22 de març de 2021
de forma telemàtica

CLUBS ASSISTENTS AMB DRET DE VEU I VOT
1. Club Tennis La Salut 1902
2. Club Natacio Tenis Malgrat
3. Club Tennis Barcelona Teiá
4. Club Esportiu Beach Tennis Torredembarra
5. Club Tennis Figueres
6. Club Tennis Aiguafreda
7. Club Tennis Els Gorchs
8. Club Natació Olot
9. Club Tennis Vic
10. Club Tennis Urgell
11. Club Tennis Lleida
12. Beach Tennis Barcelona
13. Atlètic Terrassa Hockey Club
14. Club Tennis D'Aro
15. Club Tennis Mataró
16. Club Esportiu Valldoreix
17. Club De Tennis La Bisbal
18. Club Tennis Despi 2018
19. Real Club De Tenis Barcelona 1899
20. Club Tennis Bara
21. Club Tennis Torredembarra
22. Club Tenis Andres Gimeno
23. Club De Tennis Llafranc
24. Club De Tennis Collbato
25. Club Tennis Canet 1971
26. CE Laietà
27. Club Esportiu Hispano Francés
28. Club Tennis Barcino
29. Club Natació Reus Ploms
30. La Serreta Tennis Club
31. El Roure C.E.
32. CD Terrassa Hockey
33. Tennis L'Esquirol
34. Club Tenis Natació Sant Cugat
35. International Lawn Tennis Club De España
36. Junior FC
37. Club Tennis Olot
38. Club Tennis Castellar
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39. Catalunya Tennis Resort
40. Club Tennis Girona
41. Club Tennis Tarragona
42. Tennis Club Badalona
43. Gimnastic De Tarragona
44. Club Tennis Manresa
45. Cercle Sabadellès 1856
46. Club Tennis Palafrugell
47. Club Tennis Reus Monterols
48. Club Tennis Vilanova
49. Club Esportiu Masram

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
2020.
4. Presentació, i aprovació si s’escau, del Calendari Oficial de Competicions
2021.
5. Proposta, i aprovació si s’escau, del preu de la Llicència Federativa 2021.
6. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Liquidació del Pressupost a 31 de
desembre de 2020.
7. Proposta i aprovació, si s’escau, dels Estats financers a 31 de desembre de
2020.
8. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pressupost de l’exercici 2021.
9. Proposta i aprovació, si s’escau, de la convocatòria d’eleccions a President i
Junta Directiva de la Federació Catalana de Tennis.
10. Aprovació, si s’escau, del Calendari Electoral.
11. Aprovació, si s’escau, del Reglament Electoral.
12. Sorteig entre els Clubs assistents dels membres titulars i suplents de la Junta
Electoral d’acord amb allò que disposa el Reglament Electoral la qual s’haurà
de constituir en un termini màxim de 3 dies.
13. 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 8 de març de 2021.
14. Torn obert de paraules
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El dia 22 de març de 2021, a les 18,00 hores en 2a convocatòria, 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. Explica que degut a la situació creada pel
Covid-19 aquesta assemblea es fa de forma telemàtica esperant poder fer-la de forma
presencial a partir de la propera. 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. Pedro J. Muñoz (CT Vilanova) i la Sra. Berta Tintoré (International Lawn
Tennis Club)
2. Informe del President.
En primer lloc el President explica que, cas que l’assemblea així ho aprovi aquesta és
la darrera assemblea del mandat d’aquesta junta directiva ja que està prevista la
convocatòria d’eleccions després d’haver arribat a la finalització el mandat de 4 anys.
A continuació, i amb el suport d’una presentació, fa un repàs als eixos estratègics del
mandat 2017-2021 que han estat basats, fonamentalment, en el Servei als Clubs, un
nou Projecte Esportiu generant diverses competicions per nivells i una nova plataforma
de gestió, i l’aplicació del Pla de Viabilitat aprovat per l’assemblea el mes de novembre
de 2018.
S’ha creat i potenciat l’àrea de Serveis als Clubs i s’han activat les visites als clubs arreu
del territori català. En el mateix sentit s’ha posat en marxa el programa de Clubs
d’Excel·lència de la FCT que, actualment compta amb 15 clubs.
Exposa també les diferents competicions que s’han anat posant en marxa amb la
intenció d’arribar a tots els nivells de jugadors. També informa de la consolidació del
tennis platja i els inicis del eTennis i el Touchtennis. La competició juvenil s’ha
descentralitzat amb la posada en marxa de diversos circuits a totes les demarcacions
territorials.
Pel que fa a la formació s’ha consolidat la formació dels tècnics i s’ha donat un pas cap
a la digitalització dels mateixos per tal de facilitar la participació dels alumnes.
En relació a la llicència federativa s’ha aplicat un canvi de temporalitat, de l’1 d’octubre
al 30 de setembre de cada temporada esportiva. S’havia aconseguit frenar la caiguda
de llicències i fins i tot augmentar lleugerament però la situació actual provocada per la
pandèmia ha fet que hagin disminuït lleugerament respecte a la temporada anterior.
Finalment, i sens perjudici del que s’exposarà més endavant, s’està complint amb el pla
de viabilitat aprovat per l’assemblea. La venda de la instal·lació de Cornellà i la
finalització de la concessió de Vall d’Hebron ha permès reduir de forma important el
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número de treballadors de la Federació però salvaguardant els llocs de treball ja que
tots els treballadors han estat subrogats.
Finalitza la seva intervenció agraint la feina a tots els treballadors de la Federació que
són el gran actiu de la mateixa i els que fan que continuï sent una empresa en
funcionament tot i les dificultats econòmiques per les que s’ha passat.

3. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria d’Activitats de l’exercici
2020.
Amb el suport d’una presentació es presenten totes les activitats que s’han dut a terme
durant l’any 2020.
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.

4. Presentació, i aprovació si s’escau, del Calendari Oficial de Competicions
2021.
Es presenta el calendari de competicions de l’any 2021 el qual s’aprova per unanimitat.

5.

Proposta, i aprovació si s’escau, del preu de la Llicència Federativa 2021.

Es projecten els preus de la llicència federativa per la temporada 202-2021 els quals
s’aproven per unanimitat.

6. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Liquidació del Pressupost a 31 de
desembre de 2020.
7. Proposta i aprovació, si s’escau, dels Estats financers a 31 de desembre de
2020.
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 2020, que han estat posats 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.
Tot i la delicada situació motivada pel Covid-19 els resultats de l’exercici són positius la
qual cosa suposa poder continuar amb el compliment del pla de viabilitat aprovat pel
Consell Català de l’Esport i ratificat per aquesta assemblea l’any 2018.
Se sotmet a votació i s’aproven per unanimitat la liquidació del pressupost i els estats
financers a 31 de desembre de 2020.
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8. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pressupost de l’exercici 2021.
Amb el suport d’una presentació, Jordi Cumellas, exposa les línies mestres del
pressupost de l’any 2021 que prèviament ha estat posat a disposició de tots els
membres de l’assemblea.
Presenta un pressupost amb uns ingressos previstos de 2.477.108 € i unes despeses
de 1.994.568 € la qual cosa suposarà un resultat positiu que permetrà seguir amb el
compliment del pla de viabilitat.
9. Proposta i aprovació, si s’escau, de la convocatòria d’eleccions a President
i Junta Directiva de la Federació Catalana de Tennis.
Abans d’iniciar-se l’exposició el Sr. Jaume Marquès, CT Els Gorchs, demana la paraula
i exposa que es reserva el dret d’impugnar la convocatòria de les eleccions.
Se sotmet a votació la convocatòria d’eleccions a President i Junta Directiva de la
Federació Catalana de Tennis que és aprovada per unanimitat.
10. Aprovació, si s’escau, del Calendari Electoral.
S’aprova per unanimitat el calendari electoral que ha estat posat a disposició dels clubs
al web de la Federació.
11. Aprovació, si s’escau, del Reglament Electoral.
Abans de procedir a la votació del Reglament Electoral que ha estat exposat i a
disposició de tots els clubs demana la paraula el Sr. Xavier Ponsatí, CT La Bisbal, que
demana que es pugui votar també a les delegacions provincials.
En el mateix sentit el Sr. Jaume Marquès, CT Els Gorchs, i la Sra. Gemma Soy, CN Olot,
demanen també que es pugui votar a les diferents delegacions.
Se sotmet a votació el Reglament que és aprovat per majoria amb 4 vots en contra i una
abstenció.
Gemma Soy, CN Olot, demana la paraula novament per deixar constància de la seva
sorpresa perquè no es pugui votar ales delegacions provincials.
12. Sorteig entre els Clubs assistents dels membres titulars i suplents de la
Junta Electoral d’acord amb allò que disposa el Reglament Electoral la
qual s’haurà de constituir en un termini màxim de 3 dies.
Es procedeix a fer un sorteig entre els presents per formar part de la Junta Electoral
resultant escollits com a titulars el Beach Tennis Torredembarra, el CE Hispano Francès
i el CD Terrassa. Com a suplents resulten escollits el CT Castellar, CT Manresa, Atlètic
Terrassa HC, el Junior FC, el CNT Malgrat i e CT Andrés Gimeno.
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13. 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 març de 2021.
No s’ha presentat cap proposta dins del termini.
14. Torn obert de paraules
No es demana cap paraula.
A les 19.35 hores i sense més temes a tractar, finalitza la reunió de l’Assemblea General
Ordinària de Clubs agraint el President l’assistència a tots els presents

Jordi Andreu Folch
Secretari

vist-i-plau
Jordi Tamayo De Winne
President

Els interventors:

Sra. Berta Tintoré
ILTC de España

Sr. Pedro J. Muñoz
CT Vilanova

Sr. Jaume Marquès
CT Els Gorchs
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