
ARTICLES DELS ESTATUTS DE LA FCT MODIFICATS. ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 20/12/2010. 
 
 
Article 17.- La composició de l'Assemblea és la següent : 

 
a. El president de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Tennis. 
 
b. Els presidents o representants acreditats de les entitats esportives afiliades. La representació recau en 

el president o presidenta de l’entitat. 
En el cas d’impossibilitat manifesta del president o presidenta per exercir la seva representació en una 
assemblea, la pot exercir el/la vicepresident/a que, segons els estatuts vigents i degudament inscrits en 
el registre de la Secretaria General de l’Esport, pugui ocupar aquesta representació, sempre que el seu 
nom consti inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. En el cas de les 
seccions esportives, la representació recau en el representant legal de l’entitat o en el responsable de la 
secció, sempre que consti degudament inscrit en el registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
 
Article 18.- Drets de veu i vot 
 

a. Tots els membres de ple dret tenen veu i vot a l’assemblea. 
 
b. Tots els clubs i d’altres entitats membres de l’assemblea, per tal de poder exercir el dret a vot a l’assemblea 

han d’haver participat o organitzat, com a mínim, una activitat o competició esportiva inclosa al calendari de 
competicions de la Federació Catalana de Tennis en un dels dos darrers anys anteriors a la data de 
celebració de l’Assemblea i han de tenir una antiguitat mínima d’1 any a la Federació. 

 
c. El vot del/de la president/a d’un club serà indelegable. 
 
d. Tots els membres amb dret de vot a l'Assemblea tenen un vot. Tanmateix, s'estableix que cada entitat 

afiliada  esportiva tingui un vot addicional per cada dues-centes llicències que tramiti, ja que, d'acord amb l’ús 
i els costums d'aquesta Federació, es considera aquest criteri tradicional com el més adient per graduar el 
nivell i l'activitat esportiva dels clubs. 

 
e. Aquesta graduació no tindrà efecte en el cas de votació per a les eleccions de la Junta Directiva ni en el del 

vot de censura. 
 

Article 38.- La persona que s’esculli com a president o presidenta de la Federació Catalana de Tennis podrà participar 
en activitats competitives oficials en l’àmbit de la Federació Catalana de Tennis en les mateixes condicions i requisits 
que qualsevol altre federat. 
 
Article 42.- La convocatòria per a l'elecció de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Tennis s'ha de dur a terme 
mitjançant l'acord de l'Assemblea General. A l'ordre del dia, ha de constar la proposta de procediment a seguir per a 
l'elecció, la del calendari electoral i la del nomenament de la Junta Electoral, que ha d'estar formada per tres membres 
titulars i una llista àmplia de suplents, els quals s'han d'escollir per sorteig entre tots els membres que assisteixin a 
l'assemblea. 
 
Entre el dia en què es prengui l'acord de convocatòria d'eleccions i el dia de la celebració ha de transcórrer un mínim 
de trenta dies naturals i un màxim de quaranta-cinc. 
 
Article 49.- El mandat dels càrrecs de la Junta Directiva té una durada de sis anys, i tots els càrrecs són reelegibles 
sense cap tipus de limitació. 
 
Article 54.- El cessament dels membres de la Junta Directiva es produirà per les causes següents: 

 
a. Finalització del mandat natural per al qual van ser elegits. 
 
b. Dimissió de l’interessat 
 
c. Pèrdua de qualsevol de les condicions necessàries per ser elegits. 
 
d. Mort o incapacitat que impedeixi l'exercici del càrrec. 
 
e. Decisió disciplinària executiva que inhabiliti per ocupar els càrrecs dels òrgans de govern o 

representació de la Federació Catalana de Tennis. 
 
f. Aprovació d'un vot de censura. 

 
Article 66.- 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 sis 
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. 


