
 

 

 

 
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE CLUBS  

 

En virtut de les atribucions que li confereix l'art. 22 dels Estatuts de la Federació 

Catalana de Tennis, la seva Junta Directiva convoca ASSEMBLEA GENERAL 

ORDINÀRIA DE CLUBS pel proper dia 30 DE JUNY DE 2014, a les 18,30 hores en 1a 

convocatòria i a les 19 hores en 2a convocatòria, als locals de la FEDERACIÓ 

CATALANA DE TENNIS, PASSEIG DE LA VALL D'HEBRON, 196, BARCELONA amb el 

següent: 
 
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 2013. 

4. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Liquidació del Pressupost a 31 de 

desembre de 2013.  

5. Estats financers a 31 de desembre de 2013.  

6. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pressupost de l’exercici 2014.  

7. 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 15 de juny de 2014. 

8. Ratificació de nous membres de la Junta Directiva 

9. Proposta i aprovació, si s’escau, de la compensació econòmica a favor del 

President de la Federació Catalana de Tennis d’acord amb l’article 27 dels Estatuts 

10. Torn obert de paraules.  

 

 

FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS 

 

 

 

Joan Navarro i Francisco 

President 

 

 

 

Pel que fa a la documentació relativa a les matèries que són objecte de l’Assemblea General es lliuraran 

directament abans d’entrar a l’Assemblea. Igualment aquesta informació estarà al vostre abast a les 

oficines de la Federació Catalana de Tennis i a les oficines de les Delegacions Territorials. Per poder 

efectuar la consulta de la documentació podeu adreçar-vos a les diferents seus en horari d’oficina o, si ho 

preferiu, sol·licitar dia i hora per mitjà de correu electrònic a pilar.cabrera@fctennis.cat  

Recordeu que, tal i com estableix la normativa vigent, per tal de poder exercir el seu dret de vot a 

l’Assemblea els Clubs han d’haver participat, com a mínim, en una competició o prova del calendari oficial 

de la Federació durant els anys 2013 o 2014.  

 

Barcelona, 30 de maig de 2014 
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