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Acta de I’ Assemblea General de la RTT – Temporada 2021-2022 

 
 

Acta de I’ Assemblea General de la temporada 2021/2022 pertanyen a la 1ra 

assemblea de clubs de la RTT, celebrada presencialment a la Laboral el dia 20/09/2020 

a les 20:30h. 

 

 

Assistents amb dret de vot 

Es troben representats amb veu i vot els següents clubs: 

 
1. Sr. Josep M. Serret (CTT La Selva) en qualitat de PRESIDENT. 
2. Sr. Jaume Ferrer (Reus Deportiu) en qualitat de DELEGAT. 

3. Sr. Ricard Martín (CTT La Lira Vendrellenca) en qualitat de PRESIDENT. 

4. Sr. Simó Favà (CTT Tortosa) en qualitat de DELEGAT. 

5. Sr. Adrià Pié (Aec Reus) en qualitat de DELEGAT. 

6. Sr. Francisco Zaragoza (CTT Vinaròs) en qualitat de PRESIDENT. 
7. Sr. Ferran Sorlí (CTT Ulldecona) en qualitat de DELEGAT. 

8. Sr. Carles Demattey (Mora d’Ebre) en qualitat de PRESIDENT. 
9. Sr. Jordi Verdejo (Club Gimnàstic) en qualitat de DELEGAT. 

10. Sr. Juan Carlos Muñoz (CTT Ganxets) en qualitat de DELEGAT. 
11. Sr. Oriol Carod (CTT Cornudella) en qualitat de PRESIDENT. 

12. Sr. Miguel Angel Gonzalez (CTT Cambrils) en qualitat de PRESIDENT. 
13. Sr. Marc Piñol (CTT Almoster) en qualitat de DELEGAT. 
14. Sr. Julià Pàmies (CTT Espluga) en qualitat de DELEGAT. 

15. Sr. Antoni Cruset en qualitat de President de la RTT. 

 

Els punts tractats i acordats en aquesta Junta General són els següents: 
 

Lectura i aprovació de l’acta de la Junta General 2020/2021. 

És fa lectura de l’acta del curs anterior i s‘aprova per unanimitat. 

 

Lectura i aprovació de la memòria esportiva de la temporada 2020/2021. 

És fa lectura de l’acta del curs anterior i s‘aprova per unanimitat. 
 

 
Presentació de l’exercici comptable de la temporada 2019/2020 i del 
pressupost 2021/2022. 

Es presenta i es fa un breu resum del exercici comptable de la temporada 2020/2021 i del 

pressupost de l’exercici del 2021/2022. S’aproven el comptes per unanimitat. 
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Explicació per part del president, de les dimissions de la junta. El president 
posa el càrrec a disposició de l’assemblea de clubs. 

Es vota si el president el Sr Antoni Cruset ha de dimitir del seu lloc de president de la 
RTT. 

En el recompte de vots hi ha 3 vots a favor, 11 en contra i 1 abstenció. 

Es pacta de manera unànime que el President té fins al dia 24/09 per trobar una junta 
(mínim dues persones i de diferents clubs). Si no s’aconsegueix es convoquen eleccions. 

L’objectiu es tenir una junta per tal de defensar activament el centre de tecnificació de la 
RTT. 

 

Es proposa crear una lliga d’edats en substitució del piramidal. 

Es diu de mirar la quantitat d’equips que hi hauria i tirar-la endavant si és factible. 

En el recompte de vots hi ha 12 vots a favor, 1 en contra i 2 abstencions. 

 

Adequació dels preus dels equips a la lliga, rebaixats anteriorment per la 
Covid. 

Es diu de retornar als preus habituals. 60 euros primer equip i 30 els següents. 

En el recompte de vots hi ha 8 vots a favor, 4 en contra i 3 abstencions. 

 

Propostes dels clubs: 

La Lira Vendrellenca reclama que s’entreguin trofeus a les categories de 
primera i segona territorial. 

En el recompte de vots hi ha 12 vots a favor, 0 en contra i 3 abstencions. 

 

El Club joventut Ulldecona proposa mantenir el grup de les terres de l’Ebre a 
la categoria de 3a. 

Es constata que només hi ha 3 equips i es descarta l’opció ja que no s’arriba al mínim de 6 
equips. 
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El C TT Cambrils proposa crear un document conjunt amb els clubs de la RTT 
mostrant la postura en relació al possible tancament del centre de 
tecnificació i enviar-lo a la FCTT. 
 
S‘aprova per unanimitat. 

 
La assemblea és clausura a les 23:03 del divendres 17/09/2021. 


