Consell Esportiu del Tarragonés

ACTA DE LA REUNIO DE CONSTITUCIO DE LA COMISSIÓ OINBCTIVA DEL
CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONES

Dia: 21 de novembre de 2OI9
Lloc: seu del Consell Esportiu del Tarragonés
Hora: 18.00 h
ASSISTENTS:
Sr. Josep M. Adam Anfrons, president de la Junta Electoral
Sr. Víctor Pomerol Español, secretari de la Junta Electoral
Sra. Mireia Morales Queralt, vocal de la Junta Electoral

Sr. Alex Cañas Torres, membre de la Comissió Directiva
Sr. Sebastiá Gilart Gatius, membre de la Comissió Directiva
Sr. Xavier Prim Cusidó, membre de la Comissió Directiva
Sr. Jordi Ruiz Doménech, membre de la Comissió Directiva
Sra. Rosa M. SánchezPérez, membre de la Comissió Directiva
Sra. Estefania Serrano Agudo, membre de la Comissió Directiva
Sr. Pere Valls Miró, membre de la Comissió Directiva
Sr. Enric Rovira Veciana, membre de la Comissió Directiva
Sr. Víctor Roca Lasuen, advocat assessor de la Junta Electoral
Sr. José Antonio Córcoles Serna, coordinador general
Sr. Lluís Tió Morral, secretari administratiu
EXCUSEN LA SEVA ABSENCIA:
Sra. Cristina Guzmán Roset, membre de la Comissió Directiva
r. Dídac Nadal Abad, membre de la Comissió Directiva
Sr. Antonio M. Reyes Padrón, membre de la Comissió Directiva
Sr. Ferran Tortosa Ferrer, membre de la Comissió Directiva
ORDRE DEL DIA:
1) Elecció dels cárrecs de la Comissió Directiva

1) ELECCIÓ DEL CARRECS DE LA COMISSIÓ DIRECTIVA
E1 Sr. Josep M. Adam dóna la benvinguda a tots els presents
comenEada la reunió de la comissió directiva.
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Comenga la seva intervenció recordant que l'anterior convocatória de reunió

prevista per al dia 6 de novembre es va suspendre, cautelarment, amb
motiu de resoldre els escrits d'al'legacions presentats a la junta electoral i
que aquesta nova convocatória de reunió, sha fixat just dins els 15 dies
hábils des de la celebració de l'assemblea, tal com així estableix l'article 26
dels estatuts d'aquest consell esportiu.
Així mateix informa que shan presentat, güe tinguem constáncia, davant
el Tribunal Catalá de l'Esport, dos escrits d'apel'lació contra l'acord, de la
junta electoral, de desestimació de les al'legacions presentades al procés
electoral celebrat a l'assemblea del dia 30 dbctubre, una per part del Sr.
Josep Vives Gibert, candidat per l'estament de Federació de Catalana de
Fútbol i l'altre per part del Gimnástic de Tarragona SAD, candidatura per
part de l'estament de clubs i associacions.
Aclareix als presents que fins al moment d'inici d'aquesta reunió no sha
rebut, per part del Tribunal Catalá de l'Esport, cap comunicació de
suspensió cautelar d'aquesta reunió, per la qual cosa, es procedeix a la seva
celebració.
A continuació anomena els representants de cada estament:

Estament centres dtensenyament:
Sr. Jordi Ruiz Doménech
Sr. Sebastiá Gilart Gatius
Sra. Estefania Serrano Agudo

Estament clubs i associacions:
Sr. Ferran Tortosa Ferrer
Sra. Rosa M. Sá:nchezPérez
Sr. Alex Canas Torres

* El Sr. Ferran Tortosa Ferrer, representant del Club Natació Tárraco, com a club
amb un mínim de 1.OOO socis.

Estament ajuntaments:
Sr. Xavier Prim i Cusidó
Sr. Antonio Reyes Padrón
Sr. Pere Valls Miró
Sra. Cristina Guzmán Roset
Federacions esportives catalanes
Sr. Enric Rovira Veciana
Consell Comarcal del Tarragonés:
Sr. Dídac Nadal Abad

Es declara constituida la comissió directiva d'aquest consell esportiu i tot
seguit es procedeix a llegir el que consta a l'article 26 dels Estatuts d'aquest
Consell Esportiu "els membres elegits per constituir la Comissió Directiva
del Consell Esportiu del Tarragonés elegiran, en un termini no superior a
quínze dies, el president, vicepresident executiu, vicepresident esportiu,
vicepresident institucional (a l'article 10), tresorer també anomenat
vicepresident económic i secretari.

Consell Esportiu del Tarragonés

La comissió directiva está formada per 12 membres, per tant la majoria
absoluta es produeix amb 7 vots a favor. Estan presents 8 membres.

El president pregunta als presents el sistema de votació: secret o a ma
algada. S'acorda a ma algada.

En aquest punt intervé el Sr. Pere Valls, manifestant que davant els
recursos d'apel'lació presentats al Tribunal Catalá de l'Esport, amb la

possibilitat que aquest pogués resoldre a favor d'ells, planteja analitzar Ia
conveniéncia de suspendre cautelarment la celebració d'aquesta reunió.
El Sr. Josep M. Adam li contesta que l'acord pres per la Junta Electoral és
immediatament executiu; contra aquest acord es pot interposar recurs al
Tribunal Catalá de l'Esport, tal com així sha fet i, contra aquest mateix
recurs es pot demanar la suspensió cautelar d'aquesta reunió, reiterant que
fins a llnici d'aquesta no sha rebut cap comunicació de suspensió cautelar
per part del Tribunal Catalá de l'Esport, procedint per tant a I'establert als
estatuts.
Així mateix, aclareix que en el cas de resoldre a favor de les apel.lacions
presentades ja es deñniria el que dictamini la senténcia i també que, davant
la resolució del Tribunal Catalá de lTsport, es pot interposar recurs
contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
donat que l'ámbit del Tribunal Catalá de lEsport és autonómic.
Així mateix, el Sr. Pere Valls, com a representant d'un ajuntament, transmet
certa preocupació per part d'alguns representants d'aquest estament en el
sentit que aquest procés pogués afectar col'lateralment als corresponents
consistoris.
A continuació comencen les votacions
ELECCIÓ DE PRESIDENT. Es presenta com a candidata la Sra. Estefania
Serrano Agudo. Obté 7 vots a favor i 1 abstenció del Sr. Jordi Ruiz
Doménech. És escollida presidenta.

ELECCIÓ DE VICEPRESIDENT EXECUTIU. La STa. Estefania SeTTano
proposa al Sr. Pere Valls i Miró. És escollit per unanimitat.
ELECCIÓ DE VICEPRESIDENT ESPORTIU. La STa. Estefania SeTTano
proposa al Sr. Xavier Prim Cusidó. És escollit per unanimitat.
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ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA INSTITUCIONAL. LA STA. EStCfANiA
Serrano proposa a la Sra. Rosa M. Sánchez Pérez. És escollida per
unanimitat.

ELECCIÓ DE VICEPRESIDENT ECONONNIC. La Sra. Estefania Serrano
proposa al Sr. Enric Rovira Veciana. És escollit per unanimitat.
ELECCIO DEL SECRETARI. La Sra. Estefania Serrano proposa al Sr. Jordi
Ruiz Doménech. És escollit per unanimitat.

La resta de membres que es relacionen a continuació ostentaran el cárrec
de vocals de la comissió directiva:
Sr. Alex Cañas Torres
Sr. Sebastiá Gilart Gatius
Sra. Cristina Guzmán Roset
Sr. Dídac Nadal Abad
Sr. Antonio M. Reyes Padrón
Sr. Ferran Tortosa Ferrer

Un cop constituits els cárrecs d'aquesta comissió directiva el president Sr.
Josep M. Adam dissolt la junta electoral. Vol deixar constáncia del rigor
amb el qual s'ha portat a terme les funcions desenvolupades per aquesta
junta electoral, durant tot el procés electoral, d'acord amb el que estableix
els estatuts d'aquest consell esportiu.

A continuació passa la paraula a la Sra. Estefania Serrano que comenga
agraint l'acurada tasca realitzada per part de la junta electoral.
Agraeix també als membres de la comissió directiva de l'etapa anterior la
seva dedicació. Dona la benvinguda als nous membres i els hi manifesta,
davant aquesta nova etapa que recent slnicia, la seva voluntat de treballar
tots plegats i de manera conciliadora, amb les portes obertes a totes aquelles
persones que es vulguin involucrar i treballar per l'esport base a la nostra
comarca.

El Sr. Pere Valls aposta per sumar esforgos per tal de continuar amb la
important tasca realitzada fins al dia d'avui i manifesta la conveniéncia de
reformar o actualitzar certs aspectes de la regulació del procés electoral.

El Sr. Lluis Tió informa que és necessari designar les persones amb
signatura als comptes corrents d'aquest Consell Esportiu. S'acorda que la
Sra. Estefania Serrano Agudo, el Sr. Pere Val1s Miró i el Sr. Enric Rovira
Veciana seran les persones que disposaran de signatura mancomunada als
comptes corrents del Consell Esportiu del Tarragonés.

Consell

kportiu
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I sense més assumptes

que tractar, s'aixeca la reunió i a continuació el
secretari redacta aquesta acta, la qual s'aprova per unanimitat dels
membres de la Junta Electoral i és signada amb el vistiplau del president.

Sr. Víctor Pomerol Español
Secretari de la Junta Electoral
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