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Sra. presidenta
CONSELL ESPORTIU DEL BAGES

Codi tràmit (Id): VB694H4LZ

En relació a la documentació presentada pel vostre Consell Esportiu, mitjançant la qual
acrediteu el cessament del president de la comissió directiva i la substitució en el càrrec a
favor de la vicepresidenta, que passa a ocupar el càrrec de presidenta, una vegada analitzat
el seu contingut, d’acord amb el previst al Decret 267/1990, de 8 d'octubre, de regulació dels
consells esportius i al Decret 34/2010, de 9 de març, del Registre d’Entitats Esportives de la
Generalitat de Catalunya, com també, d’acord amb el que preveuen els Estatuts del Consell,
us fem avinent que el Registre d’entitats esportives ha inscrit:
a) El cessament, produït en data 29/06/2021, amb motiu de la seva renuncia al càrrec de
president però no a la seva condició de membre electe de la Comissió directiva del Sr.
José Empez Garcia, que ocupava el càrrec de president i que com a membre de la
Comissió ocuparà el càrrec de vocal.
b) La substitució en el càrrec de presidenta en favor de la Sra. Elisabet Carracedo Mañosa,
que ocupava el càrrec de vicepresidenta i passa a ocupar el càrrec de presidenta en data
30/06/2021, d’acord amb el previst a l’article 17, paràgraf 4, dels Estatuts del Consell.
Com sigui que comuniqueu, també, que per acord de la Comissió directiva pres en data
30/06/2021 s’ha elegit entre els membres electes d’aquest òrgan a la Sra. María Luisa
Tulleuda Lari, que ocupava el càrrec de vocal, com a vicepresidenta de la Comissió, us fem
avinent que el Registre d’entitats esportives ha inscrit el nou càrrec d’aquesta membre
directiva.
En conseqüència, la composició de la Comissió directiva del CONSELL ESPORTIU DEL
BAGES que consta inscrita al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya
és la següent:
presidenta
vicepresidenta
secretari
tresorer
vocal
vocal
vocal
vocal

Elisabet Carracedo Mañosa
María Luisa Tulleuda Lari
Manuel Molera Barrabés
Luis Javier Thomen Corbalan
Josep Maria Torradeflot Playa
Enric Forcada i Valiente
Miguel Gómez Reina
Carles Estrada Serra

vocal
vocal
vocal
vocal

Tomás Casero García
Antoni Massegú Calveras
Santiago Llopart Bernad
José Empez Garcia

Us recordem que el cessament i la substitució de càrrec durant el mandat de la Comissió no
altera el seu mandat natural, de manera que el mandat de la presidenta i de la resta de
membres de la vostra Comissió directiva que es va iniciar en data 04/12/2019s’exhaurirà en
data 04/12/2023.
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