Consell Esportiu del Tarragonés

ACTA DE LA REUNIO DE LA JUNTA ELECTORAL DEL CONSELL ESPORTIU DEL
TARRAGONES

Dia: 14 de novembre de 2OI9
Lloc: seu del Consell Esportiu del Tarragonés, carrer Zamenhof, 5 baixos
Tarragona
Hora: 17.OO hores
ASSISTENTS:

Sra. Mireia Morales Queralt, Ampa Escola Mare de Déu del Lledó, La Pobla
de Mafumet
Sr. Víctor Pomerol Español, Escola Els Angels
Sr. Josep M. Adam i Anfrons, TGN Básquet
Sr. Víctor Roca Lasuen, advocat assessor de la junta electoral
Sr. José Córcoles Serna, coordinador general
Sr. Lluís Tió Morral, secretari administratiu
ORDRE DEL DIA:
1) Aprovació de l'acta anterior
2) Debat i resolució de les al'legacions presentades
3) Assumptes sobrevinguts
4) Precs i preguntes

lf Aprovació de I'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.
2l Debat i resolució de les al.legacions presentades
Un cop produit el debat i deliberació de les al'legacions presentades aquesta
Junta Electoral ha decidit el següent:
. Al'legació presentada pel ser Didac Nadal i Abad; Desestimar la
reclamació presentada.
Al'legació Presentada pel Gimnástic de Tarragona SAD; Desestimar la
reclamació presentada.
o Al'legació presentada pel Sr. Josep Vives i Gibert; Desestimar la
reclamació presentada.
Es fa constar que el contingut de la motivació jurídica adoptada en
cadascuna de les al'legacions consta en l'expedien corresponent i aquí es
dona per íntegrament reproduida.
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Comunicar

a cada un dels interessats la resolució complerta

raonaments d'aquesta Junta Electoral per desestimar les

dels
reclamacions

presentades.
Tanmateix s'acorda tal com marca I'article 26 dels estatuts dhquest Consell
Esportiu, convocar per el proper dia2I de novembre a les 18 hores a la seu d'aquest
Consell Esportiu, als membres electes per a constituir la Comissió Directiva i
I'elecció dels cárrecs d'aquesta

3f Assumptes sobrevinguts
No n?ri han

4f

Precs i preguntes
No n?ri han

I sense més assumptes a tractar, s'aixeca la reunió a les vuit de la tarda i es
procedeix a la redacció per part del secretari d'aquesta acta, la qual s
per
junta
unanimitat dels membres de la
plau del
electoral, essent
amb el
president.

El secretari
Sr. Víctor Pomerol Español
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