Consell Esportiu del Tarragonés

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL DEL CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÉS

Dia: 29 d'octubre de 20L9
Lloc: seu del Consell Esportiu del Tarragonés, carrer Zamenhof, 5 baixos Tarragona

Hora: 18.00 hores
ASSISTENTS:

Sra. Mireia Morales Queralt, Ampa Escola Mare de Déu del Lledó, La Pobla de Mafumet
Sr. Josep M. Adam iAnfrons, TGN Básquet
Sr. Lluís Tió Morral, secretari administratiu
ORDRE DEL DIA:

1) Aprovació de l'acta anterior
2) Resposta a les consultes fetes a la junta electoral
3) Assumptes sobrevinguts
4l Precs i preguntes
Davant l'abséncia del secretari, Sr. Víctor Pomerol Español, actua com a secretaria en funcions
en aquesta reunió la Sra. Mireia Morales Queralt, vocal de la junta electoral.
1) Aprovació de l'acta anterior

S'informa els presents que la redacció de l'acta anterior va ser enviada al seu moment per
correu electrónic. No hi ha cap consulta i és aprovada per unanimitat.
) Resposta a les consultes fetes a la junta electoral
S'aclareix en primer lloc que, mantenint el mateix criteri que a les anteriors eleccíons celebrades, la

representació legal dels clubs i associacions recau en el president, a no ser que explícitament es
manífesti un altre cárrec com és el vicepresident o el secretari.
En el cas de delegacions de representacions entre clubs, la persona que delegui será sempre, excepte
per motius de forga major, el president com a máxim responsable legal de l'entitat.
Davant l'escrit presentat a aquesta Junta Electoral per part de la Sra. Estefania Serrano, es respon a les
següents qüestions plantejades:

De les amenaces i coaccions que manifesta han rebut diferents entitats i associacions del
Tarragonés, aquesta junta no té cap indici argumentat per manifestar-se al respecte.
Si es presenten dues

o més delegacions de representació del mateix club o AMPA a favors de
persones diferents restarien sense efecte ambdues, tot considerant el següent:
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presentin dues delegacions de representació per un mateix club o AMPAS ¡
una d'elles hagi estat degudament desestimada per escrit, pel máxim responsable de
l'entitat, aquest restaria sense efecte itindria validesa la segona presentada anul.lant la
primera.
Sempre que es presenti a l'assemblea el máxim representant de l'entitat, será aquesta la
persona legitimada per exercir el dret de vot.
En el cas que es

Estan previstes tres urnes de votacions una per cada estament.
En cas d'empat es procediria a una segona votació a la mateixa assemblea, si persisteix l'empat

i no s'aconsegueix proveir les places d'un estament aquest restará vacant, tal com indica els
estatuts i seria la comissió directiva qui acordaria si anomenar un representat per aquest
estament i ratificar-lo a la següent reunió d'assemblea.
Respecte a fer ús del logotip o marca del Consell Esportiu del Tarragonés, els membres de la
junta electoral consideren que aquest assumpte és competéncia de la comissió directiva
d'aquest consell esportiu.
En el cas de

tenir un quórum superior a la capacitat del saló de plens del Consell Comarcal, s'ocuparia la

sala per estament per a procedir a les votacions.

3l

Assumptes sobrevinguts

No n'hihan

4l

Precs i preguntes
No n'hi han

lsense més assumptes a tractar, s'aixeca la reunió a3/4de set de la tarda ies procedeix a la redacció
d'aquesta acta per part de la secretaria en funcions, s'aprova per unanimitat dels me bres assistents
de la junta electoral, essent signada amb el vistiplau del president.

La secretaria en

funcions

Sra. Mireia Morales Queralt

EI

Sr

nt
sep M. Adam Anfrons

